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Abstract:  
Visingsö is an island in lake Vättern, Sweden. On the island there are three large and one 
small gravefield from the Iron Age. The purpose with this paper is to study contextual 
differences between these gravefields. To accomplish that an osteological analysis has been 
carried out of the excavated graves, in total 33, from the southern & northern gravfields and 
the smaller gravefield at Avlösa. The results have been compared within Visingsö and with 
gravefields of other areas of Sweden, among them norra Spånga in Mälardalen and Nennesmo 
in Småland. 
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Omslag: Foto från mellersta gravfältet taget av Magnus Reuterdahl 2002. 

Inledning 

 
”Få trakter af Sveriges landsbygd torde vara så förtjänte af fosterlandsvännens 
uppmärksamhet som Visingsö, mindre genom sin visserligen täcka, men icke särledes 
ovanliga natur, som icke desto mer genom de minnesmärken af skiljda slag, hvarpå  denna 
lilla ö är så rik, minnesmärken såväl dylika, hvilkas ursprung är att söka djupt i seklernas 
natt, som ock sådane, hvilka den historiska tiden lemnat i arf åt kommande slägten” (Berg 
1885:III). 
 
 Med dessa rader inleder Wilhelm Berg sin bok ”Visingsö jemte anteckningar om Visingsborg 
grefskap (1885)”. Visingsö kan fortfarande till viss del ses som jungfrulig mark. Genom att 
göra en analys av brandgravsmaterialet, vilket framkommit vid undersökningar under årens 
gång, ämnar denna uppsats försöka ge en strimma ljus in i det som Wilhelm Berg benämner 
seklernas natt. 
     Min ursprungliga tanke var att söka kontextuella skillnader i gravskicket mellan de olika 
gravfälten på Visingsö. Genom att jämföra ett gårdsgravfält vid gården Avlösa med de norra- 
mellersta- och södra gravfälten på Visingsö och försöka utröna om det föreligger skillnader 
mellan gravarnas beninnehåll. Vid efterforskning framkom dock att benen, de flesta 
framgrävda vid undersökningar mellan 1895-1933, till stor del inte stod att finna, varken hos 
SHM eller på Jönköpings länsmuseum. På grund av detta har utgångspunkten för uppsatsen 
förändrats under arbetets gång. 
     Jag vill tacka Kristina Jansson vid Jönköpings länsmuseum för hjälp och tid och professor 
Kennet Jonsson, Numismatiska forskningsgruppen vid Arkeologiska institutionen, 
Stockholms Universitet för hjälp rörande myntfyndet i graven från Skogsholm.  

Syfte & Frågeställningar 

Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om det föreligger några kontextuella 
skillnader inom brandgravskicket under yngre järnålder på Visingsö. För att finna 
kontextuella skillnader i brandgravskicket på Visingsö, och för att i ett andra led kunna 
jämföra dessa resultat med dess omland, har en osteologisk analys utförts. Analysen är gjord 
utifrån de förutsättningar som funnits tillhanda, det vill säga den mängd brända ben från 
Visingsö som kunnat uppbringas. Analysen rör i första hand djurbenskombinationer, benvikt, 
förbränningsgrad, fragmentering samt i vilken grad det förekommer enkel- och dubbelgravar. 
För att vidga perspektivet har också gravtyper, gravarnas lokalisering samt frågan huruvida 
det funnits fler gravfält med gårdsgravfältskaraktär inkluderats i jämförelseanalysen. 
Uppsatsen syftar med andra ord i första hand till att försöka klarlägga skillnader och likheter i 
brandgravskicket inom Visingsö och i andra hand till att försöka överföra detta resultat till ett 
större geografiskt område. Den geografiskt mer vidgade jämförelseanalysen syftar till att 
försöka sprida ljus över vilka eller vilken region Visingsö varit knutet till under yngre 
järnålder. Detta har gjorts utifrån lämpligt jämförelse material. Dock har uppsatsen 
koncentrerats till Visingsö. Då det förekommer skelettbegravningar från vikingatid vid 
Avlösa och vid Brahe kyrkan kommer detta i korthet att beröras.  

Metod 

Identifikation 

Benmaterialet har identifierats genom en okulärundersökning av morfologiska karaktärsdrag 
jämfört med ben i den komparativa bensamlingen vid OFL (Osteoarkeologiska 



 5 

forskningslaboratoriet) i Ulriksdal. Allt benmaterial har siktats med siktar som har en 
maskvidden av 8mm, 4mm, 2mm och 1 mm, allt benmaterial har också vägts, se bilaga 1. 
Fragmenteringsgraden kan visa på vilken kremeringsteknologi som nyttjats (McKinley 
1989:67). Mått på det största fragmentet i varje anläggning samt på tjockleken på 
skalltaksfragment med suturer har registrerats, se bilaga 1. Efter siktningen har identifierbara 
fragment, både mänskliga och animala, sorterats ut. Inom varje anläggning har kategorierna 
vägts, och redovisas utifrån art och identifierade benelement.  
 Faktorer som kan påverka resultat av osteologiska undersökningar vilka måste tas hänsyn till 
är huruvida anläggningen varit störd, jordens bevarings egenskaper och hur benen 
tillvaratagits både vid undersökningen och vid lagring.  

MNI (minimum number of individuals) 

Med MNI menas att man identifierar det minsta möjliga antalet individer i en anläggning eller 
på ett gravfält. Det är viktigt att komma ihåg att MNI inte är detsamma som det verkliga 
antalet individer (Sigvallius 1994:9). MNI har utförts på både djur- och människoben. Den 
sammanlagda vikten av ben från en brandgrav kan inte nyttjas som en indikator för hur många 
individer som gravlagts då det är ovanligt att allt benmaterial är representerat i gravarna. Man 
kan inte heller nyttja olikfärgade ben som en indikator på olika individer. Endast duplikation 
av ben bör nyttjas som en indikator (Gejvall 1947:158), förutom i uppenbara fall, till exempel 
ben som indikerar en ung individ och en äldre individ. 

Kön 

Könsbedömningar ingår i normalt vid analyser av skelettmaterial, på såväl kremerade som 
obrända ben. Könsbedömningarna på kremerat material är mer osäkra än bedömningar på 
obränt material. För att göra en någorlunda säker könsbedömning på ett kremerat material 
krävs flera könsindikerande element. Man måste ta hänsyn till förbränningsgraden när man 
gör en könsbedömning, på grund av krympning och att benelementens karaktärer kan 
förvridas (Holck 1986:74). Barn hamnar alltid i den obedömda gruppen eftersom att skelett 
från barn och unga individer sällan uppvisar några könskaraktärer, dessa framträder sällan 
tidigare än vid cirka 16-17 års ålder (Holck 1986:74). 
   För att göra en könsbedömning krävs, som tidigare nämnts, flera könsindikatorer. Hos en 
vuxen manlig individ kan man finna spår efter muskulatur och robustitet utifrån stora 
benstrukturer med prononcerade märken efter muskulatur. Metoden är dock svår att applicera 
då inte alla män uppvisar sådana distinktiva spår samt det faktum att skelett från kvinnor kan 
uppvisa både robustitet och märken efter muskulatur (Holck 1986:75). 
   Det finns en tendens till att applicera mätbara kriterier när man gör könsbedömningar på 
bränt benmaterial. I regel har morfologiska skillnader nyttjas, främst från skallen, genom 
mätningar på benfragment efter metoder framarbetade av Gejvall (1948:162f). Det har dock 
visats att det inte finns någon signifikant skillnad i tjocklek mellan män och kvinnors skalltak. 
Det finns med andra ord ingen korrelation mellan skalltakets tjockhet och könet. Man skall 
heller inte glömma är att tjockleken på skalltaket ökar med ålder (Holck 1986:76). Av samma 
anledning kan man ifrågasätta om den corticala tjockheten på ossa longa (långa rörben) eller 
om diametern av caput humerus är fungerande som mätbara könsindikatorer. Detta och det 
faktum att benen krymper vid förbränning med mellan 0-25%, indikerar att bedömningar 
baserade på mätningar måste appliceras med stor försiktighet. En kombination av mätbara 
bedömningar och anatomisk och antropologisk erfarenhet bör ge det bästa resultatet (Holck 
1986:76). 
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Ålder 

Genom att studera vilken ålder en individ har uppnått så kan man bygga upp kunskap om 
individens liv, till exempel kan man se spår av vissa sjukdomar, undernäring och trauman, 
läkta brott och sprickor. Man kan gå vidare medelst benkemi och studera vilken typ av näring 
man primärt har ätit, marint eller landbaserat, kött eller växter. Inom osteoarkeologi studeras 
den skelettala åldern vilken inte med nödvändighet korrelerar med den biologiska åldern. Det 
finns ett antal utmärkande drag som man kan undersöka för att bedöma en individs ålder. 
Vanligtvis kan man säga att säkerheten gällande åldersbedömningar sjunker i proportion med 
ökad ålder. Ju yngre en individ är desto lättare är det att vara mer exakt, hos äldre individer 
får man räkna med ett fel på mellan 10-15 år, ofta ännu mer, om man överhuvudtaget kan 
sätta någon ålder (Holck 1986:90f). I ett kremerat material är ofta fragmenten av så dålig 
kvalitet att man inte kan göra någon bedömning alls. Då den naturliga åldringsprocessen är 
individuell finns det ett flertal felkällor att beakta vid bedömningen (Holck 1986:91). När man 
analyserar skelett från barn och unga individer så tittar man på tillväxtstadier hos skelettet 
som epifys-sammanslutningar och tandframbrott (Holck 1986:91f). 
   För åldersbedömning av vuxna individer kan man till exempel undersöka vilken grad av 
sammanväxning som suturerna nått eller förhållandet mellan de två kompakta ytterskikten på 
skalltaket, tabula externa et interna och det spongiösa skiktet emellan dem, diploë 
(1948:161f.). Sigvallius skriver att man oftast använder sig av skalltaksfragment från os 
parietale (hjässbenet) och os frontale (pannbenet) när man studerar suturernas 
sammanväxningsgrad. Det som studeras är graden av sammanväxning mellan os parietale, 
det vänstra och högra hjässbenet, den sagittala suturen och den coronala suturen mellan 
hjässbenen och pannbenet (Sigvallius 1994:9). Enligt Gejvalls metod undersöker man tre 
olika variabler på skalltaket: graden av suturfusionering, tjockleken hos det porösa 
mellanlagret (diploë) i förhållande till tjockleken hos de externa och interna kompakta lagren 
(Sigvallius 1994:9). När man utnyttjar skalltaksfragment kan man bli tvungen att bryta sönder 
dessa för att studera hur tjockt diploë-skiktet är, ju äldre desto tjockare diploë-skikt med 
påföljande tunnare tabulaskikt (Tisell - Vretemark 1979:28). Man kan också studera 
förändringar på bäckenet, särskilt hos yngre individer till exempel utvecklingen av facies 
symphysialis (Haas 1997:23f, Brooks & Suchey 1990:233), men det är ovanligt att man kan 
studera detta på kremerat material. Detta gäller också bedömning utifrån formen på revbenens 
främre ända. Ibland kan man studera om ledytan cavitas glenoidale på scapula 
(skulderbladet) är fullt utvecklad och indikerar en ålder över 20 år (Scheuer & Black 
2000:269). På kremerat material är det oftast endast skalltak som kan studeras. Även om 
denna metod kan ge upphov till felaktigheter, till exempel gör hettan vid kremeringar att 
suturerna ofta spricker upp och därmed ger intryck av att tillhöra en yngre individ (Holck 
1986:94). När suturerna fusionerar (sammanväxer) är individuellt och variationer förekommer 
mellan könen, anomalier kan också påverka sammanväxnings förloppet (Todd-Lyon 
1925:23ff). Normalt undergår benelementen i skalltaket (neurocraniet ) en långsam process 
av sammanväxning som börjar vid ungefär 25-års ålder och fortsätter tills dess att en komplett 
ossifikation (bensammanväxning) inträder vid ungefär 60-65 års ålder, ibland ännu senare. 
Denna ossifikation sker vanligtvis i specifika mönster. Individuella suturer har delar som 
fusionerar vid olika tidpunkter under livsspannet, därför kan detta indikera en individs 
biologiska ålder med viss precision (Holck 1986:95). Ju fler fragment med suturer som finns 
att studera desto större möjlighet finns för att göra en god bedömning (Holck 1986:96). I regel 
kan man göra en bedömning med en felmarginal som ligger inom 8-10 år om individen är 
mellan 20-60 år gammal. Hos äldre individer föreligger dock en större felmarginal (Holck 
1986:98). 
   De vuxna individerna har delats in i tre åldersgrupper enligt Sjøvold (1978:103): 
Adultus – 18-44 
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Maturus – 35-64 
Senilis – 50-79  
I Berit Sigvallius avhandling (1994) hänvisas till Gejvall förklaringsmodell av 
klassificeringen av de adulta, vuxna, åldersgrupperna enligt följande (Sigvallius 1994:10): 
Adultus: En individ anses vara mellan 18-44 år gammal när de kraniala suturerna fortfarande 
är helt öppna och när diploën är upp till 1/3 av den totala tjockheten och när det externa och 
det interna lagren är lika tjocka. 
Maturus: En individ anses vara mellan 35-64 år gammal när suturerna har börjat att fusionera 
i det interna lagret och diploën är tjockare än 1/3 del av den totala tjockheten. Det interna 
kompaktan skall vara tjockare än den externa. 
Senilis: En individ anses vara mellan 50-89 år gammal när suturerna har fusionerat helt eller 
nära därpå på den externa kompaktan och diploën är tjockare än 1/3 del av den totala 
tjockheten, både den externa och interna kompaktan är då tunn (Sigvallius 1994:10). 
   I den osteologiska analysen över Visingsö delas åldersbedömningen endast upp i subadulta 
och adulta, det vill säga unga och vuxna individer. Att en närmare bedömningen inte kunnat 
göras beror dels på materialets fragmentering men också på att ”rätt” fragment saknats. 
Uppdelningen mellan adulta och subadulta har gjorts via iakttagelser av fusionerade suturer 
på kraniet och ej ossificerade epifyser.  

Förbränningsgrad 

Kremerade ben är brända i olika grader, vissa är sotiga, andra bleka, nästan kalkliknande och 
vissa verkar knappt påverkade av bränningen. Det är svårt att gruppera benen efter grad av 
förbränning, då detta byggs på en uppskattning av undersökaren (Holck 1986:131) Färgen på 
benen från en kremering kan variera, detta beroende på att fördelningen av mjukdelar skiftar 
mellan olika delar av kroppen. Vissa ben skyddas mer eller mindre från hettan under olika 
lång tid. Individuella skillnader som kroppsstorlek och skillnader i benstomme förekommer 
men också hur kroppen placerats på gravbålet (McKinley 1989:66). Holck har delat upp de 
brända benen i fem olika grupper eller grader av kremation utefter följande kriterier: 
Grad 0 – till utseendet obränt – Benen kommer från ett bål, men är så lite påverkade av 
hettan att de inte uppvisar några spår av förbränning. Benets substans har inte genomgått 
någon synlig förändring och där finns inga tecken på att benet deformerats. 
Grad 1 – sotigt – Mycket lite, ickeperfekt kremation på grund av syrebrist, där den annars 
oförändrade benytan har fått en glanslös, gråsvart, sotig färg.  
Grad 2 – lätt bränning - Benet har bränts men har fortfarande en blek färg. Benet kan ha 
deformerats av hettan. Benet har också sin naturliga  hårdhet, och om skrapar på ytan så 
lämnas ett tydligt märke. 
Grad 3 – måttlig bränning – Utseendet liknar grad 2 möjligen något ljusare. Men en tydlig 
rand görs enkelt om man skrapar på ytan. 
Grad 4 – stark bränning – Benet är nästan vitt och har en porös, kalklik konsistens. I detta 
stadium består fynden, i regel, av små, fragila fragment som man väldigt enkelt kan göra 
märken på genom att skrapa på dess yta (Holck 1986:131f). 

Benmängd i brandgravar 

När man refererar till eller rapporterar in mängden brända ben så görs detta antingen angivet i 
vikt eller volym, vilket kan göra det svårt att jämföra olika publikationers analys resultat med 
varandra. (Holck 1986:117). Efter rengöring och borttagande av kolbitar och annat 
främmande material, har materialet vägts. Statens historiska museums (SHM) antecknade vikt 
stämmer inte alltid överens med de vikter som anges i den osteologiska analysen, detta beror 
på att benen inte alltid varit rengjorda från sand, jord eller andra främmande material. 
Genomsnittsvikten på ett skelett, från en vuxen man med en vikt av cirka 70 kg, cirka 4150 g 
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och för en kvinna med samma vikt cirka 2820 g. Enligt samma tabell ger samma skelett 2700 
g aska av en man och 1840 g av en kvinna (Holck 1986:121). Det kremerade material som 
Holck gick igenom motsvarade ca 24 % av vad som borde finnas kvar av ett kremerat skelett 
(Holck 1986:122). Det är därför intressant att titta närmare på om de delar av skeletten som 
finns representerade i de brandgravar som Holck undersökte är representativt för brandgravar 
i allmänhet, eller om det finns andra orsaker, till exempel omständigheter hörande till 
begravningsritualen (Holck 1986:122). Vikten på benmaterialet kan inte ge någon säker 
information huruvida det är en man eller kvinna som är begravd, den kan vanligtvis inte heller 
avgöra om det är en dubbelgrav (Holck 1986:127, McKinley 1989:69). Problemet kring 
gravar med ringa benmängd är intressant och något som har diskuterats ända sedan man 
började undersöka brandgravar. Vissa har försökt förklara det med att man spritt en del av 
benen över begravningsplatsen eller att benen delats upp mellan familjemedlemmarna efter 
bränningen eller att endast vissa delar valts ut för gravanläggningen, den så kallade 
”parsprototo teorin”. Man har också fört fram ”substanzverlust teorien”, det vill säga att vissa 
ben helt enkelt förlorats på vägen mellan bålet och gravläggnings ytan. Holck anser att 
”substanzverlust teorien” är den mest sannolika (Holck 1986:129). McKinleys undersökning 
rör England och Holcks undersökning rör Norge, liknande fenomen finns i Sverige och detta 
visar att problemet inte är lokalt utan allmänt spritt. 

Brända ben, kremeringar & brandgravar 

De första kremeringarna eller likbränningarna inom det kontinental europeiska området 
uppträder i Böhmen, Mähren ( Tjeckien och Slovakien) samt inom det mellersta Tyskland 
under senneolitisk tid (Kaliff 1992:59). Under den yngre bronsåldern slår brandgravsskicket 
igenom i Skandinavien efter Urnefelderkulturens mönster, det vill säga flatmarksgravar, där 
de brända benen placeras i en lerurna som försluts av en annan urna eller en locksten (Kaliff 
1992:59f). Den vanligaste formen av brandgravar under vikingatid utgörs av ett brandlager 
täckt av en konstruktion, till exempel en hög, eller rund stensättning. Ofta finns ett lerkärl som 
man placerat brända ben i. Även brandlagret innehåller ofta ben, det är vanligt att det 
förekommer djurben (Orrling 1995:30). Det är uppenbart att gravbålen under järnåldern var 
uppbyggda utifrån en kunskap om kremering. 500°C är den minimalt nödvändiga temperatur 
som behövs för att få kroppsfetterna att börja brinna och för att uppehålla förbränningen till 
dess att all vätska och alla organiska delar av en kropp har reducerats (McKinley 1989:65). 
Fynd av smält glas från de förhistoriska gravbålen indikerar att man uppnått betydligt högre 
temperaturer än 500°C. För att kunna smälta glas så behöver man temperatur på cirka 800-
900°C (Holck 1986:42). Man måste ha haft tillgång till stora mängder bränsle vid järnålderns 
kremeringar. Holck anser att det är osannolikt att man lyckats bränna kropparna så totalt som 
benmaterialet indikerar då inte ens dagens kremeringar förbränner benen i samma grad. 
Därför anser han att det är sannolikt att benen bränts mer än en gång. Därefter har man rakat 
ut benen och krossat de som fortfarande var för stora innan man lagt ned dem i en urna (Holck 
1986:44). Holck anser att våra förfäder har krossat de brända benen innan de begravts (Holck 
1986:44f). Vid en modern kremering nyttjar man en initial temperatur på 650-700°C för att 
kroppen skall antända, energin som behövs för att förbränna en kropp motsvaras av 146 kilo 
furu på ett gravbål (Holck 1986:45). Mängden ben vid en modern kremation från en vuxen 
människa varierar mellan 1600-3600 g, medeltalet ligger på cirka 3000 g (McKinley 
1989:66). Det finns flera faktorer att beakta när man jämför en modern kremering med en 
förhistorisk. En modern kremering sker i en kontrollerad miljö, med reglerad syretillförsel och 
temperatur. Vid en kremering av förhistorisk typ måste man ta hänsyn till variabler som: 
väder, årstid, tillgång till bränsle, vilket bränsle man nyttjat mm. Man måste ha tillfört bränsle 
konternuerligt i cirka sju till åtta timmar. Det är inte heller sannolikt att man under 
förhistorisk tid kunnat hålla en konstant temperatur i bålet (McKinley 1989:66f). En normal 
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frekvens av vad som vanligtvis återfinns av skelettelement i brandgravarna är: 18,2 % 
kranium, 23,1 % axial skelett, 20,6 % övre extremiteter, 38,1 % nedre extremiteter (McKinely 
1989:68). 

Kremerade djurben i brandgravar 

Antalet djurarter som identifieras i gravar förekommer i många olika kombinationer. Under 
järnålderns gång ökar antalet djurarter i brandgravarna (Sigvallius 1994:61). Denna skillnad 
kan bero på flera olika orsaker, det kan vara resultatet av en traditions förändring över tiden, 
lokala skillnader, skillnader mellan kön, skillnader mellan gamla och unga eller olika sociala 
grupper. Det kan också vara resultatet av skillnader i religion (Sigvallius 1994:61) eller en 
ideologisk markör. Sigvallius skriver att i de flesta gravarna från norra Spånga framkom 
djurben, men det finns också ett flertal gravar både från äldre och yngre järnåldern som inte 
har några identifierade djurben. I gravarna från vikingatid är det cirka 20 % som inte uppvisar 
några djurarter (Sigvallius 1994:61). I 43 brandgravar har varken människa eller djur kunnat 
identifieras. 245 gravar har daterats till den yngre järnåldern och av dessa innehåller 194 
minst ett djur. Jämför man detta med de 205 gravarna från äldre järnålder innehåller 101 
djurben. Detta visar på en markant ökning av antalet gravar med djurben över tid. Ett 
detaljstudium av Sigvallius resultat visar att det finns djurben i cirka 60 % av de 
folkvandringstida gravarna medan det under vendel- och vikingatid finns identifierade djur i 
cirka 80 % av gravarna i Norra Spånga. Sigvallius undersökning visar med andra ord på en 
markant ökning av djur i gravar mellan folkvandringstid och vendel- vikingatid (Sigvallius 
1994:61). 

Är hela djuret eller endast utvalda delar kremerade? 

Ibland kan man anta hela djur har kremerats i brandgravarna medan det i andra fall kan 
misstänkas att endast delar av djuret har kremerats. I vilken utsträckning hela eller delar av 
djuret har kremerats verkar variera beroende på djurets art. Gejvall och Persson (1970:232) 
menar att hundar offrats hela medan endast delar av andra djur offrats. Ett faktum i 
sammanhanget är att det inte återfinns kompletta människor i brandgravsmaterialet heller, 
oftast hittas endast fragment från huvudet, händerna, fötterna och från ossa longa, de långa 
rörbenen (Sigvallius 1994:109). Få forskare har argumenterat för att endast vissa delar av 
människokroppen lagts på gravbålet. Det är dock utifrån det utgångsläget djur diskuteras. Det 
finns i vissa gravar kompletta skelett av djur som det annars bara hittas vissa delar av. Frågan 
är om det är relevant att föra en diskussion rörande huruvida delar eller hela kroppar lagts på 
bålet, risken för feltolkningar är uppenbarligen stor. Risken är att upprepar man ett uttalande 
tillräckligt många gånger så blir det en ”generell sanning” (Sigvallius 1994:109). 

Visingsö 

Bakgrund 

Visingsö tillhör Jönköpings kommun och således även Jönköpings län. I Jönköpings län fanns 
det 1987, 639 gravfält registrerade. Av dessa 639 registrerade gravfält är 274 daterade till 
yngre järnålder, 82 av dessa har inslag från både äldre och yngre järnålder. Inom Jönköpings 
kommun föreligger en stor skillnad mellan gravfält från yngre och äldre järnålder, endast 16 
gravfält av 118 är daterade till yngre järnålder, det finns dock belägg för bortodlade gravfält 
vid ett antal platser (Nicklasson 1994:11). På Visingsö finns fyra gravfält, två som är daterade 
till yngre järnålder, gårdsgravfältet vid Avlösa och det norra gravfältet och två som har inslag 
av både äldre och yngre järnålder, det södra- och mellersta gravfältet. Stensättningsgravfält 
från yngre järnålder förekommer främst i Jönköpings kommuns nordöstra hälft (Nicklasson 
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1994:12). Visingsös förhistoria ter sig särpräglad i förhållande till övriga områden i 
Jönköpings län avseende fornlämningarnas art, antal och tidsställning. Visingsö har tolkats  

Figur nr 1.Visingsös vägnät och gravfält. Skala 1:50000. Efter Gröna kartans kartblad 7E NV Jönköping 
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som ett regionalt centrum för Vätterområdet (Nicklasson 1994:12). Den stora mängden 
synliga gravar från yngre järnålder på Visingsö skulle kunna vara en indikator på att det skett 
en expansion under denna tidsperiod, detta kan dock vara skenbart. Ett antal gravar från äldre  
järnålder har påträffats under gravarna från yngre järnålder och vi vet inte hur många fler det 
finns (Gustafsson 2000:39). Lämningarna från järnåldern och i synnerhet den yngre delen av 
järnåldern är de mest synliga på Visingsö. Det finns ungefär 850 synliga gravanläggningar på 
de tre stora gravfälten på Visingsö; det norra, mellersta och södra gravfältet. Gravfälten 
domineras helt av högar och runda stensättningar. 

Norra gravfältet 

Det norra gravfältet är beläget på ett moränkrön som sträcker sig längst med Visingsös 
mittaxel, på samma krön är även det mellersta och det södra gravfältet anlagda. Det norra 
gravfältet utgörs idag av RAÄ 11a + 11b, 20 och 121. Uppdelningen beror på borttagandet av 
ett stort antal fornlämningar på grund av uppförandet av hus och ekonomibyggnader. Det 
norra gravfältet utgörs av ett område på 280 x 70 – 190 meter (Gustafsson 1999:10). Det finns 
205 inventerade gravanläggningar (Frölund 1988:7). Gravfältets nyttjande tid har daterats, 
utifrån fynd hittade vid undersökningar av ett 90-tal gravar, till 800- och 900-talet (Löthman 
&Varenius 1987:92).   
     Enligt Wilhelm Berg skall de största gravanläggningarna ha legat vid det norra gravfältet. 
Dessa skall ha borttagits kring åren 1822-1825 av J. Adlerbeth (Berg 1885:26ff). Mellan åren 
1900-1902 undersökte Janse och Friberg ett 80-tal gravar på den södra delen av det norra 
gravfältet, mellan RAÄ11a+b och RAÄ 20. Denna del av gravfältet ligger på ägorna vid 
Kumlaby Arvidsgård också känd som Annelund samt området omnämnt som 
Karlstensdungen på 1899 års karta. 1941 undersökte Greta Arwidsson anläggning nummer 14 
(Arwidsson 1941). Vid slutet av 60-talet undersöktes anläggningarna nummer 60, 92, 93, 94 
och 95, alla på Braheskolans tomt (Linderoth 1969). 

Mellersta gravfältet 

Det mellersta gravfältet, RAÄ 29, ligger cirka 700 meter söder om det norra gravfältet, öster 
om landsväg 1000. Även detta gravfält är anlagt på öns moränås. Gravfältet utgörs av 292 
gravar på ett 450x120 meter stort område. Endast tre synliga anläggningar är undersökta, grav 
nummer 159,182 och 236. Grav nummer 236 undersöktes på 1930-talet, inga fynd eller 
observationer av någon inre konstruktion gjordes (Gustafsson 2000:36). 1991 undersökte Per 
Frölund och Ulf Bodin en rund hög, grav nr 182. 1995 undersöktes grav nummer 159 i 
samband med att den skadats i en storm. I sammanband med denna undersökning 
lokaliserades och undersöktes grav 167 (Gustafsson 2000:37f). Under den väg som utgör 
gravfältets södra gräns finns uppgifter om ett sotlager, fornlämning 110 (Gustafsson 1999:9). 
Grav 182, 167 och 159 har bedömts osteologiskt, grav 182 av Wallin & Martinsson-Wallin 
(1992) och grav 159 samt 167 av Leif Jonsson (1999). Resultaten ingår i en jämförelse med  
analysen över Visingsö. I anläggning 182 hittades 1335 gram brända ben uppdelade på två 
koncentrationer. I den norra koncentrationen hittades 390 gram brända ben. En mänsklig 
individ, möjligen kvinna, cirka 50-79 år gammal har identifierats (Wallin & Martinsson-
Wallin 1991:1). I den södra koncentrationen hittades 740 gram ben, här identifierades en 
hund, en höna och en fisk, eventuellt vätterröding samt ben från människa (Wallin & 
Martinsson-Wallin 1991:3). Anläggningen har daterats till 700-talet e k. Anläggning 159 
utgörs av två koncentrationer 159:1 en urnebrandgrop daterad till cirka 330-550 och en 
bengrop, 159:10, daterad till vikingatid (Gustafsson 1999:22ff). I bengropen fanns ben från 
häst, får, unghöna, hund, svin och en människa. Individens kön är inte fastställt, åldern torde 
ligga kring 40-60 år (Jonsson 1999). I anläggning 167 har endast lösfynd tillvaratagits i 
samband med en rotvälta, sammanlagt två fragment med en vikt på 1,5 gram (Jonsson 1999). 



 12

Södra gravfältet 

Det södra gravfältet, RAÄ 53, är beläget på bägge sidor om landsväg 1000, vägen från Ed till 
Näs, cirka 1,5 kilometer söder om det mellersta gravfältet. RAÄ 53 utgörs av ett område på 
490 x 120 m. med 301 inventerande gravar (Frölund 1988:19).  
   Claes Claesson undersökte två anläggningar på 1930-talet varav en var en mindre hög, nr 
288 enligt Claessons inventering (Claesson 1933:3). 1964 undersöktes tre anläggningar i  
gravfältets sydvästra del. Under och omkring dessa gravar i det sterila gruset hittade man 26 
stycken anläggningar, av dessa var 25 brandgropar eller urnegropar och en var en rektangulär 
nedgrävning i nordsydlig riktning (Frölund 1988:19f). 1966 undersöktes en hög strax norr om 
det södra gravfältet, i den övre delen av högen hittades ett sotlager med brända ben daterat till 
yngre järnålder. Under detta lager hittades en primärgrav, en stenkista daterad till neolitikum 
(Gustafsson 2000:35). 1970 undersöktes en skadad anläggning, grav 211 (Tomtlund 1970). 
 
Avlösa 
Gårdsgravfältet vid Avlösa är ett mindre gravfält, med karaktären av ett gårdsgravfält, som 
ingår i den osteologiska analysen. Det grävdes ut 1917 av Arvid Enquist och Olov Janse. 
Området finns inritat på både figur nummer 1 och 2, området är inte precist utan en ungefärlig 
angivelse i relation till övriga gravfält. Per Frölund skriver 1988 att gravfältet var beläget i en 
betesmark strax intill landsvägen, omkring 400 meter nordväst om Avlösa by (1988:11). 
Claes Claesson undersökte 1933 tre fornlämningar i området av vilken han kallar en för 
osäker. Claessons orienteringsuppgifter om gravfältet är följande: ”…ca 1400 meter norr, 35 
grader öster (skattat avstånd), om Kumlaby ödekyrka, cirka 10-50 meter öster om vägen Ed-
Näs.” (1933). Sannolikt hör den undersökta högen vid Skogsholm till detta gravfält, undersökt 
av Algot Friberg 1895 (Friberg 1895, Claesson 1933). 

Beskrivning av gravar utanför gravfälten på Visingsö  

På figur nummer 2 har områden med gravar ringats in. Områdena är bokstaverade A- O. Om 
ingen referens anges är all fakta i nedanstående del är hämtad från fornminnesregistret vid 
Länsantikvarieämbetet i Jönköpings län, med undantag av information under H. 

 
A) Uppgift om brända ben vid fältet Hospitalen (Eckerberg 1929) ( Reuterdahl 2001:10). 

B) Inom området finns Raä 23, en hög 8 m i diameter och Raä 21, enligt 1954 års inventering 
skall här ha funnits en kulle som möjligen kan ha varit en hög ca 15 x 5 meter. 
C) Område mellan gårdsgravfältet i Avlösa och Kumlaby kyrka. Raä 17 utgörs av två högar 
med en diameter på 16 respektive 20 meter, den större med kantkedja. Raä 18  är en hög med  
diameter på cirka åtta meter, cirka 120 meter NNÖ om Raä 17. Raä 139 utgörs av ett fynd av 
fyra lerkärl, varav ett är bevarat (JM/16878:1), som påträffades 1955, ca 500 meter norr om 
Kumlaby kyrka. Raä 4 utgörs av resterna av en treudd, idag återstår endast en arm, ca 10 
meter lång och en meter bred vilket är en rest av Slätte hög. Vid stranden öster om Avlösa 
ligger tre domarringar Raä 5. 

D) Raä 121 ligger strax söder om Raä 11a men i höjd med Raä 11b’s norra del ligger tre 
gravhögar. Raä 10 ligger väster om norra gravfältet och utgörs av en hög med diametern 10 
meter. Strax sydväst om Raä 10 finns ytterligare en hög. Den är skadad och har en diameter 
av 15 meter. Sannolikt torde dessa gravar höra till det norra gravfältet. 
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Figur nr 2. Visingsös vägnät, gravfält och gravområden. Skala 1:50000. Efter Gröna kartans kartblad 7E NV Jönköping 
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E) Raä 24 vilken är en borttagen fornlämning. Enligt fornminnesregistret i Jönköping skall 
den ha bestått av en stensättning med flera avdelningar och gångar, där det funnits aska och 
förbrända ben, fornminnesregistret refererar till ett brev från Gust. Wetterstrand 1870 ATA. 

F) Inom området finns Raä31, en hög med en diameter av 8 meter. Raä 32 är en stensättning 
med en diameter på 14 meter, stensättningen benämns som en eventuell grund för en 
kvarnplats. Raä 97 är platsen för tre stora platta högar i Lunda trädgården enligt Wilhelm 
Berg 1885. Enligt 1853 års karta skall här ha funnits ättehögar, Raä 120. 

G) Enligt 1853 års karta skall här ha funnits ättehögar, Raä 119 och 117. 

H) Fynd i Brahekyrkan i samband med bygget av en brandutrymningstrappa 2002 under 
koret. I fyllningsmassorna över medeltida skelettgravar hittades brända ben från både 
människa och djur (Jansson 2003:84). En fyndkombination av brända ben och en spelbricka 
av horn indikerar lämningar från ett brandlager vilket sannolikt hör till en söndergrävd grav 
(Vretemark 2003). 

I) Raä 44 utgörs av 12 fyllda runda stensättningar och är registrerat som ett gravfält i 
fornminnesregistret i Jönköping. Anläggningarna har en diameter mellan 4-8 meter. De ligger 
strax söder om det mellersta gravfältet och kan utgöra en rest av det mellersta gravfältets 
södra del. 

J) Ett stort område som följer Lv 1001, söderut. Området innefattar Raä 42, kallad Sälde hög, 
storlek 20 x 30 meter och 1-2 meter hög med mycket oregelbunden form. Enligt 1954 års 
fornminnesinventering skall en källare ha funnits i högen, den syntes inte vid 1985 års 
inventering. Raä 51 är en bortodlad hög. Raä 44 utgörs av fyra resta stenar, möjligen rester 
efter en domarring. Cirka 15 meter väster om den största stenen undersöktes ett brandlager 
med brända ben, keramik och järnfragment, enligt ej publicerad rapport ( JLM 167/76). Raä 
45 utgörs av en rest sten av granit. Raä 46 utgörs av två resta stenar, bägge av granit. Raä 47 
utgörs av två högar och en rest sten av granit. Högarnas diameter är 19 respektive 10 meter. 
Raä 52 är en borttagen fornlämning, en hög med en diameter av 10-11 meter. Anläggningens 
form var fyrsidig (se ATA 321/66). 

K) Raä 58 utgörs av en stensättning med en diameter av 22 meter. Den ligger öster om det 
södra gravfältet. Ytterligare ett stycke österut ligger Raä 59, en osäker fornlämning. Platsen 
skulle kunna vara det ej lokaliserade Skogvaktmästarstället, där Wilhelm Berg 1874 
undersökte en hög. 

L) Raä 60, Hagahögen, diameter 30 meter, ligger lite söder om Raä 59, denna skulle också 
kunna knytas till Skogvaktmästarstället (se Berg 1885:28). Inom detta område, som ligger 
strax söder om det södra gravfältet, ligger också Raä 55, 56 och 57.  55:an utgörs av en 
stensättning med en diameter på 9 meter. Även Raä 56 utgörs av en stensättning med en 
diameter på 9 meter. Raä 57 utgörs av en hög med en diameter på 12 meter. I samband med 
en ledningsdragning 10 meter söder om Raä 57 iakttogs en stenpackning (JLM 167/76). Raä 
61 ligger i Mullbärsplanteringen strax söder om det södra gravfältet och är 10 x 9 meter stor, 
från väster är en källare byggd. Cirka fem meter västerut finns en fornminnesliknande 
förhöjning. 

M) Utgörs av Raä 62 och 63. Raä 62 är en hög cirka 9 x 8 meter och Raä 63 är en något 
kvadratiskt formad hög med en diameter av 8 meter. 

N) Utgörs av Raä 64,103, 67 och 65. Raä 64 är en hög med en diameter på 12 meter. Raä 103 
är resterna av en hög cirka 6 x 5 meter stor. Raä 67 utgörs av två högar den ena 9 meter i 
diameter och den andra är cirka 5 x 3 meter. Raä 65 är en hög som är cirka 10 x 9 meter. 

O) Utgörs av Raä 68, 70, 71 och 89. Raä 68 är en fornminnesliknande förhöjning, möjligen 
en sedan gammalt överodlad hög. Raä 70 och 71 utgörs av varsin hög, den ena 10 x 8 meter 
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och den andra 9 x 8 meter stor. Raä 89 ger en uppgift om att det skall ha kommit ett antal 
brandgravar i dagen ”för många år sedan”.  

Skelettbegravningar från yngre järnålder 

Vid undersökningen av gravfältet i Avlösa 1917, fann man tre skelettgravar och åtta 
brandgravar. Skelettgravarna innehöll rester av träkistor, liggande i nordöstlig – sydvästlig 
riktning, skeletten hade inte bevarats. Anläggningarna som innehöll träkistor var något större i 
omfång än de övriga gravar högar vid Avlösa (Enquist & Janse 1917). I brandgravarna 
hittades pärlor som daterats av Johan Callmer. Han skriver att de inte uppfyller det kvalitativa 
kravet för att tillhöra perioden 915-950 e kr, men han anser det inte omöjligt att datera dem 
till den perioden (Callmer 1977:138). I skelettgravarna gjordes bara ett artefakt fynd, en 
bronsring (Frölund 1988:12), vilket inte kunnat ge graven en närmare datering. 
Brandgravarna av den typ som undersöktes på detta gravfält dateras generellt till yngre 
järnålder, fyndkontexten och Callmers datering av pärlorna till 900-tal stärker dateringen till 
vikingatid. Skelettgravarna är svårare att datera, deras orientering tycks inte peka på ett kristet 
gravskick (Frölund 1988:12). Om man jämför skelett begravningarna vid Avlösa med de 
beskrivna av Ulf Bodins från gravfältskomplexet i Nästa, Kärda socken i Jönköpings län, 
finner man vissa likheter. I Nästa fann man fem gravar med konturer efter kistformer. Det kan 
möjligen ha funnits kistor i ytterligare två gravar men dessa är osäkra (Bodin 1994:33f.). 
Dessa gravar var orienterade från nordväst till sydväst (Bodin 1994:40). Vid Nästa förefaller 
det vara flera typer av kistor men det verkar röra sig om stockkistor och inte plankkistor 
(Bodin 1994:40). Rörande kistorna vid Avlösa omnämns inget huruvida kistorna var gjorda 
av plankor eller stockar. Enqvists beskrivning av botten på kistan i anläggning XII 
”…tydligen en enda träskiva.” pekar möjligen på att det rör sig om kistor gjorda av plankor. 
Skeletten i kistorna, A19, A20 och A22 från Nästa C14-daterades och resultatet indikerar 
Vendeltid till mellersta Vikingatid (Bodin 1994:50). Detta visar att kistbegravningarna på 
Visingsö definitivt kan höra till samma period som brandgravarna i Avlösa.  
   I samband med bygget av en brandutrymningstrappa 2002 undersöktes en del av marken 
under koret i Brahekyrkan (Jansson 2003:84). På en yta av knappt fem kvadratmeter 
påträffades ett tiotal gravar från medeltid, spelbricksfragment, brända ben från både människa 
och djur samt en guldgubbe (Jansson 2003:84). De ytligt liggande människobenen som 
påträffades är från den medeltida kyrkogården som hör till Ströja kyrka. Ströja kyrka var 
föregångaren till Brahekyrkan, som står på dess plats sedan 1500-talet, och är daterad till 
1135-1160. Benen har analyserats av Maria Vretemark. Bland lämningarna fanns nio gram 
brända ben varav ett identifierat benfragment från människa. Det påträffades också 305 gram 
obrända djurben. Identifierade arter är får, svin och nöt eller häst. Fyndkombination av brända 
ben samt spelbricka av horn indikerar lämningar från ett brandlager, sannolikt tillhörande en 
söndergrävd grav (Vretemark 2003). Vid undersökningen påträffades, i grav 4, en man, 
åldersbedömd till ungefär 25-35 år, han hade en skänkel och en halv bygel till en ullsax 
liggande på bröstet (Jansson 2002:86). En C14-analys har sedermera daterat graven till 
vikingatid, 940-1050 e kr (2002:Ua-21792). 
   I den osteologiska analysen över brandgravarna från Visingsö, vilken presenteras längre 
fram, framkom obrända ben från människa i en grav från norra gravfältet, 15915. Det finns 
inga indikationer på att individen skulle ha legat i en kista. I anläggningen förekommer det 
dessutom brända ben från mer än en individ. 
   Vid en jämförelse av grav 4 från Brahekyrkan med skelettgravarna från Avlösa finns ett 
antal skillnader och några likheter. Det finns inga fynd som indikerar en kistbegravning vid 
Brahekyrkan, begravningen är kristen till sin karaktär, det vill säga att den har en öst-västlig 
riktning. En av likheterna är att det finns artefaktfynd på båda fyndorterna, vid Brahekyrkan 
en ullsax av järn och vid Avlösa en ring av brons. Armställningar går inte att jämföra då 
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benmaterialet inte bevarats i Avlösa. Två av gravarna vid Avlösa saknade dock fynd av 
offerkaraktär. Intressanta är fynden av brända ben i gravfyllningen vid Brahekyrkan, detta kan 
indikerar parallella gravskick under perioden vid området kring Ströja. Det visar på likheter 
mellan gravfältet vid Avlösa och området kring Brahekyrkan (Ströja).   
   Vid undersökningen i Nästa kunde det konstateras att gravarna kunde dateras till slutet av 
Vikingatid. Gravarna bedömdes vara hedniska med ett kristet inflytande. Skeletten begrovs på 
rygg, oftast med armarna utsträckta. I en grav var dock armarna placerade i kors över 
bäckenet (Bodin 1994:47). Jämför man gravarna från Nästa med gravarna från Avlösa och 
Brahekyrkan finner man att dateringarna stämmer väl överens med varandra. Fynden i Nästa 
har emellertid kontextuellt sätt fler likheter med Avlösa än med gravfyndet vid Brahekyrkan, 
det vill säga skeletten ligger i kistor och på ett gravfält av förhistorisk karaktär. Enligt Bodin 
kan man se hedniska element genom gravarnas placering på hedniska gravfält, gravarnas 
form, en hög eller en stensättning, gravens inre konstruktion med en central stenpackning och 
av gravfyndens karaktär. En svag kristen influens kan utläsas genom att de föremål man 
finner i gravarna tillhör klädedräkten till exempel spännen, dräktnålar mm, en avsaknad av 
gravöverbyggnad samt förekomst av kista eller svepning. Kristna influenser är allmänt 
brukandet av skelettbegravningar och gravorientering med huvudet i väster. Gravar från 
kristen tid anges genom begravningar på en kristen gravplats, en kyrkogård (Bodin 1994:52). 
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Analys av brandgravar från Visingsö 
Tabell 1. Översikt genomgångna gravar i den osteologiska analysen 

Gravfält Anl. Fynd nr Vikt Fragment Individ 1 individ 2 individ 3 individ 4 Övrigt 

Avlösa gravfältet och Skogsholm 
15978 2  91,1 205 Homo Aves    
15978 3  627,9 904 Homo Ovis/Capra Canis   
15978 7 a+b 106,2 165 Homo Canis    
15978 9  454,3 700 Homo Equus Canis Sus  
15978 13  130,9 139 Homo    animalia? 
15978 18  538,1 915 Homo Equus Pisces Sus  
15978 19  83,9 36 Homo Equus    
9885 - - 912,2 1697 Homo Canis Stort 

däggdjur 
  

Norra Gravfältet 
15915 1 - 260,85 424 Homo Homo   Animalia ? 
15915 1 a 22,8 21 Homo Equus   Obränt 
15915 1 b 27,6 19 Homo    Obränt + 1 bränt frag 

7145/69 60  442,1 2433 Homo Canis Sus   
7145/69 93 4 52,7 263 Canis    Sannolikt Homo 
7145/69 94 2 21,7 83 Homo Canis    
7145/69 95 3 27,9 196 Homo Canis    
7145/69 95 3 16,2 4 Bos    Obränt 

Södra gravfältet 
20215 ?  109,2 106 Homo    animalia ? 

4589/69 1  0,1 1      
4589/69 4  1,6 2      
4589/69 5  9,9 87     animalia ? 
4589/69 7  0,7 6     animalia ? 
4589/69 9  0,1 1      
4589/69 17  0,7 5      
4589/69 19  0,5 1      
4589/69 22  499,4 2340 Homo     
4589/69 24  15,2 22 Homo     
4589/69 25  8,4 305      
4589/69 26  0,6 3      
4589/69 27  1,4 10     homo? 
4589/69 28  486,3 2898 Homo Tamhöns*   *=obränt 

4589/69 30  1,1 30     Bos ? 
4589/69 33  1,3 4      
4589/69 34  11,7 181     Bovid/Cervid/Equuid? 

20516 2  7 2      
20516  9:276 723,2 930 Homo Aves    
20516  9:278 233,5 179 Homo     

Tot: 35  5927,85 15316      

  
Analysen ger en beskrivning av benmaterialet listat utifrån lokal och undersökningstillfälle. I 
analysen har dubbelgravar, ålder och kön samt fynd av djurben registrerats. Till varje 
anläggning finns också en beskrivning utifrån lokal, datering, fynd och fyndomständigheter. 
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Avlösa gravfältet och Skogsholm 

 
Avlösa, Gårdsgravfält Dnr. 15978. 
 
Under perioden 1-6 september 1917 undersökte Arvid Enqvist gravfältet vid Tunnerstads 
Bengtsgård, SHM nr 15978. Gravfältet är det nordligaste man känner till på Visingsö, och var 
beläget på en utjord hörande till Tunnerstads-Skattegård strax intill och öster om landsväg 
1001. Gravfältet omfattade 17 runda jordhögar med en diameter från 2,5-8 meter. Två av 
anläggningarna var störda av odling, A19 och A20. Undersökningen kom till stånd då ägaren 
till marken funnit fornfynd vid nyodlig av mark, vilket berörde anläggning 19 (Enqvist 1917). 
Artefakterna är förda till SHM, fyndnummer 15916. 
   Tre av anläggningarna visade sig vara skelettbegravningar där inget av skeletten var 
bevarade utan endast delar av kistorna, A1, A11 och A12. Anläggningarna 4, 5, 6, 14, 15, 16 
och 17 bedömdes vara naturliga förhöjningar i marken, då inga tecken på konstruktion eller 
fynd hittades. Anläggning 10 var till hälften avskuren av en trädgård. Man fann inga fynd och 
anläggningen bedömdes som en eventuellt naturlig förhöjning. I beskrivningen av anläggning 
8 står det att man funnit kol och brända ben (Enqvist 1917). Benen har inte gått att återfinna, 
varken hos SHM eller vid Jönköpings länsmuseum. I anslutning till materialet finns en påse 
med 952 gram brända ben. Dessa har inte analyserats. Påsen är märkt som ”fynd i lådan” och 
kan inte föras till någon anläggning. 
 
Anläggnings fakta: A2 
Anläggningen utgjordes av en rund låg jordhög med en diameter av 4,5 meter. I mitten av anläggningen fanns ett 
brandlager innehållande brända ben och krukfragment. I övrigt inga fynd. 
 
Vikt: 91,1 gram 
Fragments antal: 205 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: 1 
Djurarter: Fågel (Aves).  
Mått: Största fragment; 31,2 mm. Största tjocklek på skalltaksfragment fragment: 4,4 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Sannolikt finns här också minst ett däggdjur, art har ej kunnat fastställas. 

 
Anläggnings fakta: A3 
Anläggningen utgjordes av en låg, cirka fyra dm hög, oregelbundet rund hög med en diameter av fyra meter. I ett 
decimeter tjockt brandlager hittades kol och brända ben men inga övriga artefakter.  
 
Vikt: 617,9 gram 
Fragments antal: 904 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: 2 
Djurarter: - Får eller get (Ovis/Capra) och hund (Canis). 
Mått: Största fragment: 63,2 mm. Skalltaksfragmentens tjocklek varierar mellan 4,3 mm-4,7 mm 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Vid siktning och rengöring av benen framkom 20 fragment av keramik och/eller bränd med en 
vikt av 7 gram.  
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Anläggnings fakta: A7 (a+b) 
Anläggningen utgjordes av en låg knappast märkbar kulle med en diameter av 3- 3,5 meter. Ett brandlager med 
en mäktighet av ungefär 1,5 dm innehöll rikligt med brända ben samt en del krukskärvor. Övriga fynd var tre 
järnföremål och 11 pärlor av glas.  
 
Vikt: 104,6 gram 
Fragments antal: 165 
MNI Homo: 1 
Ålder: adult  
MNI Animalt: 1 
Djurarter: - Hund (Canis). 
Mått: Största fragment; 23,4 x 17,9 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Benen var fördelade på två påsar, märkta 15978 A7. De innehöll 48 respektive 67 gram ben. Det 
finns inga anteckningar som tyder på olika koncentrationer därför har de redovisats tillsammans. I bilaga 1 finns 
påsarna separat redovisade. Åldersbedömningen gjord utifrån en fusionerad sutur på ett skalltaksfragment. 

 
Anläggnings fakta: A9 
Anläggning utgjordes av en rund jordhög, cirka sju dm hög och med en diameter av fyra - fem meter. I högens 
mitt påträffades ett cirka 1,5-2 dm djupt brandlager, i brandlagret påträffades  
ett lerkärl där botten och en del av buken befann sig i orubbat läge, dessutom hittades rikligt med brända ben, tre 
järnföremål, tre pincetter av järn samt ett glasstycke.  
Vikt: 454,3 gram 
Fragments antal: 700 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: 3 
Djurarter: - Häst (Equus), Gris (Sus) och Hund (Canis). 
Mått: Största fragmentet 61,9 mm. Skalltaksfragmentens tjocklek varierar mellan 3,7-4,6 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Benmaterialet var uppdelat i två påsar markerade 15978 A9 de innehöll 150 respektive 388 gram 
brända ben, i bilaga 1 finns påsarna separat redovisade. 

 
Anläggnings fakta: A13 
Anläggningen utgjordes av en liten, låg, rund jordkulle med en diameter på 3,5-4 meter. Ett cirka en dm tjockt 
brandlager innehöll brända ben och krukskärvor samt en glaspärla.  
 
Vikt: 130,9 gram 
Fragments antal: 139 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: - 
Djurarter: 
Mått: Största fragmentet är 37,6 mm lång. Det tjockaste skalltaksfragmentet är 5,3 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Efter siktning och sortering hittades11 gram keramik och/eller bränd lera. Djurben ingår med 
största sannolikhet, ingen art har dock kunnat identifieras. 
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Anläggnings fakta: A18 
Anläggningen utgjordes av en mycket låg jordkulle, vilken sannolikt varit högre men skadats av schaktning. I 
högens mitt stack några stenar fram, dessa bildade toppen av ett cirka 70 cm djupt, runt röse med en diameter av 
2,5-3 meter. Under röset fanns ett brandlager med en mäktighet av cirka 15-20 cm. I brandlagret hittades 
krukskärvor från två olika kärl, klumpar av järn och en fibula av brons. 
    
Vikt: 538,1 gram 
Fragments antal: 915 
MNI Homo: 1 
Ålder: adult   
MNI Animalt: 3 
Ålder: Hästen har uppnått vuxen ålder. 
Djurarter: Häst (Equus), Fisk (Pisces) och Svin (Sus) 
Mått: Största fragmnet 28,9 mm 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Enligt anteckning från SHM är detta anläggning 8 men enligt en anteckning i påsen är det 
anläggning 18. Anteckningen i påsen är skriven på en cigarrlåda och bedömts vara den ursprungliga, den 
redovisas därför som anläggning 18. Under siktning och sortering hittades 159,1 gram keramik och/eller bränd 
lera samt ett fragment av krita 0,7 gram. Åldersbedömningen är baserad på ett skalltaksfragment med fusionerad 
sutur. 

 
Anläggnings fakta: A19 
Anläggningen var skadad av odling och det fanns inte mycket kvar av den att undersöka. Vid sållning hittade 
man krukskärvor, brända ben samt en halv mosaikpärla. Vid denna anläggning hade man tidigare funnit 15 
glaspärlor, bronsbeslag samt brända ben och krukskärvor. Fynden sändes till SHM men vart de brända benen 
tagit vägen är okänt. 
 
Vikt: 83,4 gram 
Fragments antal: 36 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: 1 
Djurarter: Häst (Equus) 
Mått: Största fragment 43mm. Största tjocklek på skalltak 3,8 mm 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: En människa och en häst identifierad. 

 
Skogsholm: Avlösa eller Norra gravfältet. 
 
Anläggnings fakta, Dnr 9885 A- F-: Algot Friberg undersökte 1895 en gravhög som tidigare genomgrävts i och 
för anbringadet av en potatiskällare. I gravhögen hittades en brodd av järn, en järnnit, kol och brända ben 
(Friberg 1895). Skogsholms graven skall ha legat på Tunnerstads skattegård i Aflösa (Claesson 1933). Det är 
möjligt att denna grav hör till gårdsgravfältet i Avlösa, jag har dock inte kunnat avgöra detta. 
 
Vikt: 912,2 gram 
Fragments antal: 1697 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: 2  
Djur arter: Hund (Canis) och ett större däggdjur 
Mått: Största fragment 64,7 mm. Skalltaksfragments tjocklek varierar mellan 4,1 mm-5,7 mm. 
Förbränningsgrad: 2-3 
 
Kommentar: Det större däggdjuret utgörs sannolikt av en häst eller ett nötdjur. Benen var uppblandade men en 
hel del kolbitar, några järnfragment, en stor bit av ett stengodsliknande material samt ett silvermynt, CIX 
Stockholm 1 öre 1675 (SM 232) (Ahlström, Almer & Henningsson 1976:232). Myntet visar sannolikt på att den 
tidigare utgrävningen av anläggningen skett efter 1675, men det kan ha tappats vid tillfälle och inte ha något med 
den tidigare odokumenterade undersökningen att göra. 
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Norra gravfältet 

Norra Gravfältet, Dnr. 15915.  
 
Anläggningsfakta: Graven låg på gården Lövstaholm på Visingsö enligt Friberg (1922), 
enligt Janse på mark hörandes till Tunnerstads Bengtsgård (1917). Möjligen har ett ägarbyte 
skett eller en försäljning av mark. Anläggningen undersöktes 1917 av Olov Janse och 
utgjordes av en hög med en diameter på cirka 16 meter. I anläggningen hittades ett 100-tal 
keramikskärvor, en bearbetad hjärtformig flintbit och brända ben. De brända benen låg i en 
grop i anläggningens södra del (Janse 1917). I ett brev daterat den 21/1 1922 står det att 
endast halva högen undersöktes 1917, den andra halvan borttogs under november månad 
1921. I samband med borttagandet fann man rester av ett människoskelett(Friberg 1922). 
Sannolikt är det dessa ben som återfinns i påsen uppmärkt A1 F: - . Benfynden var uppdelade 
i tre påsar, en med brända ben, en med obrända ben och en med i huvudsak obrända ben, ett 
bränt. Anläggningen ligger i den sydligaste delen av det norra gravfältet (Gustafsson 
2000:39). Observera att de tre nedanstående beskrivningarna tillhör en och samma hög. 
 
Fynd beskrivning, A1, F: 
Detta torde vara det material som Friberg nämner i sitt brev till riksantikvarien 1922. 
  
Vikt: 266,4 gram 
Fragments antal: 424 
MNI Homo: 2 
Ålder: Minst en av individerna var Adult. 
MNI Animalt:  
Djurarter:  
Mått: Skalltaksfragmentens tjockhet varierar mellan 2,9 – 6,7 mm. Det största fragmentet mäter 68,3 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Det finns minst två individer begravda i anläggningen, förekomsten av tre processus coronoideus 
från mandibula (underkäken) (2 sin + 1 dx) visar på detta. Att minst en av individerna var adult visar två 
skalltaks fragment med fusionerade suturer. Sannolikt finns  djurben i anläggningen. Ingen art har dock kunnat 
identifierats. 

 
Fyndbeskrivning, A1, F:a.: 
 I Olov Janses rapport beskrivs fyndet som rester av obrända ben, anträffade i en stensättning i nivå med den 
ursprungliga markytan (Janse 1917). 
 
Obrända ben. 
Vikt: 22,8 gram 
Fragments antal: 21 större fragment samt smulor och flis. 
MNI Homo: 1 
Ålder:  
MNI Animalt:  
Djurarter: Häst (Equus) 
Mått: - 
Förbränningsgrad: - 
 
Kommentar: 
Obrända ben från både människa och häst. 
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Fyndbeskrivning, A:1, F:b.: 
Sannolikt är detta det som Olov Janse beskriver som fynd B i sin rapport. Fyndet består av lerkärlsfragment av 
ganska grovt gods, en bearbetad flintskärva som är mörk och hjärtformig samt brända ben. Bland annat tre delar 
av en människotand, benen anträffades i en grop i högens södra del och däromkring (Janse 1917).  
 
Obränt + ett fragment som är bränt.  
Vikt: 27,6 gram 
Fragments antal: 19 
MNI Homo: 2 
Ålder: En av individerna är ung möjligen subadult dock inte ett barn. 
MNI Animalt: - 
Djurarter: - 
Mått: - 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: 
I material framkommer ben från människa, dels obränt och dels kremerat. Bland annat identifierades en bit av en 
mänsklig kindtand. Tandslitaget är på gränsen till obefintligt, det är dock osäkert om det är molar 2 eller 3. 
Tanden indikerar att den kommer från en ung individ.  

Kommentar till 15915 i sin helhet: MNI i anläggningen som helhet: 5 människor och 1 häst.  
 
 
Norra Gravfältet Dnr. 7145/69. 
Gunnar Lindqvist undersökte 1969 några stensättningar höriga till det norra gravfältet, på 
Braheskolans tomt. Utav dessa så var endast A60 synlig ovan mark (Linderoth 1969). 
 
Anläggnings fakta A60: 
Anläggningen utgörs av en stensättning. Två parallella småhällar omgärdade fyndgömman i vilken man återfann 
en kniv, järnfragment, brända ben och kol (Trotzig 1970). 
 
Vikt: 443,3 gram 
Fragments antal: 2442 
MNI Homo: 1 
Ålder: Adult 
MNI Animalt: 2  
Djurarter: Hund (Canis) och svin (Sus). 
Mått: Största fragment 41,5 mm. 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: Ålder bedömd utifrån ett skalltaks fragment med en fusionerad sutur. En vuxen mänsklig individ 

och en hund samt ett svin har identifierats. 
 
Anläggnings fakta A93 F4: 
Anläggningen är registrerad som en eventuell grav. Fynden bestod av brända ben (Trotzig 1970). 
 
Vikt: 54 gram 
Fragments antal: 268 
MNI Homo:  
MNI Animalt: 1 
Djur arter: Hund (Canis). 
Mått: Största fragment 21,7 x 16 mm.  
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: En hund är identifierad. Sannolikt finns det även ben från människa, bestående av en tandrot samt 
skalltaksfragment. 
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Anläggnings fakta A94 F2: 
 Anläggningen omnämns inte i rapport materialet. 
 
Vikt: 20 gram 
Fragments antal: 83 
MNI Homo: 1 
Ålder: Adult 
MNI Animalt: 1  
Djurarter: Hund (Canis). 
Mått: Största mått 47,1 mm. 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: En vuxen människa och en hund identifierad. Åldern bedömd utifrån en fusionerad sutur på ett 
skalltaksfragment. Fusioneringen nästan komplett på tabula externa, tabula interna var tyvärr skadad. 

 
Anläggnings fakta A95 F3:   
I anläggningen hittades en krukskärva, keramik, två glasbitar, ett stycke av en kritpipa, tegelbitar, brända och 
obrända ben samt kol (Trotzig 1970). Det är sannolikt att anläggningen blivit störd innan undersökningen. 
 
Vikt: 28,3 + 17,4 (Obränt) gram 
Fragments antal: 199 + 4 (Obränt) 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: 2 
Djurarter: Hund (Canis). Nötboskap (Bos), obränt. 
Mått: Största fragment bränt ben 20,7 x 19,3 mm.  
Förbränningsgrad: 3-4 
 
Kommentar: En människa identifierad samt en hund och obrända ben från ett nöt. 

Södra gravfältet 

 
Vid Södra Gravfältet, Dnr. 4589/69. 
 
Benmaterialet kommer från en undersökning av fornlämningar som kom i dagen i samband 
med en grustäkt på Tunnerstads Bengtsgård 612. Fornlämningarna var inte kända innan 
undersökningen eftersom att de inte var synliga i markytan. Undersökningen utfördes under 
maj månad 1967. Det undersökta området omfattade 1200 m2 och innehöll 35 anläggningar. 
Området som ligger intill det södra gravfältet har tidigare nyttjats som åkermark. Enligt 
ortsbefolkningen har det tidigare funnits gravhögar. Skadorna på anläggningarna var 
omfattande och de arkeologiska fynden få. De utgjordes av ett fåtal krukskärvor samt brända 
ben. Anläggningarna utgjordes av 20 gropar, 10 stensättningar, två kolgropar, en kolbemängd 
fläck, ett kollager och en sotfläck. 16 anläggningar var benförande. Av dessa innehöll fyra 
anläggningar mer 0,05 liter ben. I ruta 1 är anläggningarna uppdelade efter typ. 
 
Gropar: A1, A2, A4, A5, A6, A8, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A32, A33, 

A34, A35 
Kolbemängd fläck: A3 
Kolgrop: A15, A16 
Kollager: A28 
Sotfläck: A7 
Stensättning: A9, A10, A11, A12, A13, A14, A17, A29, A30, A31 
 
Benförande A:1, 4, 5 ,7, 9, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34 
Faktaruta 1. Anläggningstyper inom 4589/69 vid södra gravfältet. 
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Anläggnings fakta A 1: 
Anläggningen utgjordes av en grop med en diameter av 0,66 x 0,8 meter och ett djup av 0,5 meter. Gropen var 
fylld av kolblandat grus samt enstaka skörbrända stenar och ett bränt benfragment (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 0,1 gram 
Fragments antal: 1 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: -  
Djurarter: - 
Mått: 6,8 x 6,3 mm. 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: 
Ingen art identifierad. 

 
Anläggnings fakta A 4: 
Anläggningen utgjordes av en grop med diametern 1,2 meter och ett djup på 0,2 meter. Gropen var fylld av sot 
och tätt packad skörbränd sten. Två fragment av brända ben hittades (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 1,6 gram 
Fragments antal: 2 
MNI Homo: - 
MNI Animalt:-  
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 11,8 x 12,1 mm. 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar:  
Ingen art identifierad. 

 
Anläggnings fakta A 5: 
Anläggningen utgjordes av en grop med en diameter på 0,28 meter och ett djup av 0,45 meter. Gropen hade raka 
kanter och var fylld med mörkt grus med inslag av sot. I dess överkant fanns några få decimeter stora stenar. Ett 
fåtal brända ben hittades (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 9,9 gram 
Fragments antal: 87 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: -  
Djurarter:  
Mått: Största fragment 33,4 mm 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: 
Sannolikt förekommer det djurben, ingen art identifierad. 
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Anläggnings fakta A 7: 
Anläggningen utgjordes av en sotfläck med en diameter av 1,3 meter och ett djup av en decimeter. Sotfläcken 
hade en lätt inblandning av skörbränd sten och avtecknade sig som en oval myllfläck med en hårt packad yta. Ett 
fåtal brända ben hittades samt en krukskärva (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 0,7 gram 
Fragments antal: 6 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: -  
Djurarter:  - 
Mått: Största fragment 7,4 x 12,1 mm 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar:  
Ett av fragmenten skulle möjligen kunna vara en del av en phalang eller metapod (mellanhands eller mellanfots 
ben) från ett djur. Ingen art identifierad. 

 
Anläggnings fakta A 9: 
Anläggningen utgjordes av en stensättning, cirka 1,6 x 1,7 meter, och ett djup av cirka 0,5 meter. Stenarna var 
0,1-0,2 meter stora och skörbrända, mellan och under dessa fanns kol och under kollagret fanns ett lager med 
rödbränt grus. Fynden utgjordes av ett bränt ben (Linderoth 1968). Rödbränt grus tolkas ibland som att 
kremeringen gjorts på plats. 
 
Vikt: 0,1 gram 
Fragments antal: 1 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: - 
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 9 x 10,1 mm. 
Förbränningsgrad: 1 
 
Kommentar: Ingen art identifierad. 

 
Anläggning 17 Anläggnings fakta: 
Anläggningen utgjordes av en stensättning med en diameter på 0,65 x 0,5 meter och ett djup på 0,5 meter. 
Stenpackningens form var oregelbunden och fyllningen utgjordes av kolblandat grus och decimeter stora 
skörbrända stenar. Stensättningen omgavs av och låg på ett lager av rödbränt grus (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 0,7 gram 
Fragments antal: 5 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: - 
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 3,1 x 5,2 mm 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar:  
Enligt rapporten hittades fyra fragment av brända ben. I materialet återfanns dock fem fragment, ett fragment har 
sannolikt gått sönder under lagring (Linderoth 1968). Ingen art identifierad. 
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Anläggnings fakta A19: 
Anläggningen utgjordes av en grop 
 
Vikt: 0,5 g 
Fragmentsantal: 1 
MNI Homo: - 
MNI Animalit: - 
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 8,8 x 8 mm. 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: Ingen art identifierad 

 
Anläggnings fakta A 22: 
Anläggningen utgjordes av en grop med en övre diameter av 0,6 * 1,2 meter och en undre av 0,5 * 0,5 meter 
med ett djup på 0,6 meter. Fyllningen utgjordes av kolbemängt grus och småsten. Fynd av brända ben gjordes 
(Linderoth 1968). 
 
Vikt: 499,4 gram 
Fragments antal: 2340 
MNI Homo: 1 
Ålder: - 
MNI Animalt:-  
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 35 mm. Skalltaksfragmentens tjocklek varierar mellan 4,3-5,6 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Det finns minst en mänsklig individ i graven. Av de oidentifierade ben fragmenten är det troligt att 
huvuddelen av de stora rörbensfragmenten kommer från människa.  

 
Anläggnings fakta A 24: 
Anläggningen bestod av en grop med en diameter på cirka 1,1 meter och ett djup av 0,2 meter, fylld med 
kolblandat grus över ett tunt lager av rödbränt grus. Fynden bestod av brända ben (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 15,2 gram 
Fragments antal: 21 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: - 
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 39,1 mm.. 
Förbränningsgrad:2 
 
Kommentar: Det finns en mänsklig individ identifierad. 

 
Anläggnings fakta A 25: 
Anläggningen utgjordes av en grop med en diameter på 0,5 meter och ett djup på 0,15 meter. Gropen var fylld av 
sot och brända ben, de brända benen var mycket sköra och föll sönder vid upptagningen. Sotlagret bildade en 
hård klump som låg löst i gruset. Fynden utgjordes av brända ben (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 8,4 gram 
Fragments antal: 305 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: -  
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 1,3 x 5 mm 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar:  
Endast större djur som häst eller nötboskap kan uteslutas. Ingen art identifierad. 
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Anläggnings fakta A 26: 
Anläggningen utgjordes av en grop, 0,65 x 1,3 meter stor och 0,2 meter djup. Gropen var regelbunden till formen 
och fylld med kolblandat grus. Fynden utgjordes av brända ben (Linderoth 1968).  
 
Vikt: 0,6 gram 
Fragments antal: 3 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: -  
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 12,6 x 9,3 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Vid genomgången av benen hittades ett fragment av keramik eller bränd lera. Ingen art 
identifierad. 

 
Anläggnings fakta A 27: 
Anläggningen utgjordes av en grop med en diameter av 0,9 meter och ett djup på en dm, fylld med sotblandad 
mylla. Fynden utgjordes av brända ben (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 1,4 gram 
Fragments antal: 10 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: -  
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 12,6 x 8,4 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Ingen art identifierad. 

 
Anläggnings fakta A 28: 
Anläggningen utgjordes av ett kollager med oregelbunden form, cirka 2,7 x 3 meter, och med en mäktighet av 
1,5 dm. De brända benen påträffades i fyra koncentrationer: i den östra och södra delen av kolagret, i mitten och 
tillsammans med krukskärvor och i kollagrets nordvästra hörn. I övrigt hittades en modern järnspik, mycket 
grova krukskärvor, brända ben samt ett obränt ben (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 486,3 gram 
Fragments antal: 2898 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: 1  
Djurarter: Tamhöna (Obränd) 
Mått: Största fragmentet av bränt ben: 34,2 mm. Skalltaksfragmentens tjocklek varierar mellan 4,4 – 5,5 mm.  
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar: Fragment av en mänsklig individ och en höna, obränd, har identifierats. Man kan inte utesluta att 
det finns djurarter i det kremerade materialet. Ingen art har kunnat identifieras. Benen är inte separerade utifrån 
de olika koncentrationerna. Benet från tamhönan är obränt. 
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Anläggnings fakta A 30: 
Anläggningen utgjordes av en stensättning, 0,6 x 2 meter, med ett djup på ca 3 dm. Stenpackningens fyllning 
utgjordes av kolblandat grus och ett lager med decimeter stora skörbrända stenar. Fynd; en krukskärva och ett 
tiotal benfragment (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 1,1 gram 
Fragments antal: 30 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: 1 
Djurarter: Equus/Bos 
Mått: Största fragment 1,5 x 1,4 mm. 
Förbränningsgrad: 1 
 
Kommentar: I benmaterialet finns rester av minst en tand som kommer från en häst (Equus) eller till nötboskap 
(Bos). 
 
Anläggnings fakta A 33: 
Anläggningen utgjordes av en grop med en diameter på 1,5 meter och ett djup på en dm. Gropen var fylld med 
skörbrända stenar och sot. På gropens botten fanns ett tunt skikt av rödbränt grus. Fynden utgjordes av brända 
ben (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 1,3 gram 
Fragments antal: 4 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: - 
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 12,6 x 9,3 mm. 
Förbränningsgrad: 2 

Kommentar: Ingen art identifierad. 
 
Anläggnings fakta A 34: 
Anläggningen utgjordes av en grop med en diameter på 1,8 meter och ett djup på tre dm. Överst i gropen 
utgjordes av ett lager med sotblandat grus samt stenar, cirka en dm, av vilka några av skörbrända. Därunder ett 
decimeterdjupt lager med rödbränt grus. Fynden utgjordes av brända ben i två koncentrationer (Linderoth 1968). 
 
Vikt: 11,7 gram 
Fragments antal: 181 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: 1 
Djurarter: cervid eller equuid 
Mått: Största fragmentet 16,8 x 7,3 mm. 
Förbränningsgrad: 2 
 
Kommentar:  
I anläggningen förekommer djur, minst en, cervid (rådjur/hjort/ren) eller equuid (häst/åsna/mula) det verkar dock 
inte finns några fragment av homo. Benen är inte uppdelade utifrån de två koncentrationerna. 

 
Södra gravfältet, Dnr 20516. 
 
Anläggnings fakta: Claes Claesson undersökte två gravar vid södra gravfältet som 
registrerats 1934 under inv. nummer 20516. I den ena graven hittades en krossad urna av 
grovt gods med brända rengjorda ben (jmf. STF 1905:236 fig 3) daterad till förromersk 
järnålder. I den andra anläggningen hittade Claesson en krumkniv av järn ( jmf Jungner, 
Gudinnan Frigg och Als härad, fig 12), en skära av järn (jmf SFT 1905:243 fig 22), en pryl av 
järn med fyrsidigt tånge, skärvor av urna av grovt gods, mindre än kärlet i grav den förra 
graven och brända ben i ett brandlager. Anläggningen utgjordes av en otydlig hög, 
järnföremålen låg täckta av stenflisor (Digitala tillväxten, SHM). 
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Grav: 2  
Anläggnings fakta: 
Vikt: 7 gram 
Fragments antal: 2 
MNI Homo: - 
MNI Animalt: - 
Djurarter: - 
Mått: Största fragment 23,7 mm. 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: Varken människa eller djur har kunnat identifieras. 

 
Anläggnings fakta: Grav 9:276 på södra gravfältet (?). Anläggningen undersöktes av Claes Claesson 11/9 1933.  
Vikt: 723,2 gram 
Fragments antal: 930 
MNI Homo: 1 
Ålder: Adult 
Kön: Man 
MNI Animalt: 1  
Djurarter: Aves 
Mått: Största fragment 83,5 mm. Skalltaksfragments tjocklek varierar mellan 3,0 mm-6,1 mm. 
Förbränningsgrad: 1 
 
Kommentar: Benmaterialet är dåligt förbränt och verkar inte vara krossat, karaktären på materialet är närmast 
jämförbart med benen från en modern kremering, i storlek, innan de har krossats. Bland benmaterialet förekom 
cirka 45 g keramik eller bränd lera vilket sorterades ut under sorteringen av benen. De oidentifierade benen 
verkar vara tillhöra människa. Ett fragment har bedömts till fågel (Aves). Bland de oidentifierade benen finns 
inga övriga fågelben. Benet är dock bränt. Det är möjligt att benet skall beaktas som icke hörigt till begravningen 
utan hamnat på eller vid bålet av misstag. Könsbedömningen är primärt gjord utifrån den kraftiga glabellan samt 
en skarp kant på orbitan. Storleken/ robustiteten hos rörbenen (ossa longa) samt storleken på kotkropparna 
(corpi vertebrae) indikerar också ♂. Även om ingen mer exakt åldersbedömning kunnat utföras så är kotorna 
(vertebrae) fullt utvecklade, liksom skulderbladen (scapula). Detta visar på en ålder över 20 år (Scheuer & Black 
2000:269). Utvecklingen av faciess symphysialis på bäckenet (coxae) ligger inom fas IV (Haas 1997:23f), både 
för män och kvinnor, det vill säga 35,2 +/- 9,4 år (Brooks & Suchey 1990:233). I graven ligger en vuxen individ, 
sannolikt man, bedömd till cirka 35 år gammal. Notera även en läkningen hos aveolen för den förlorade andra 
molaren (M2) och möjligen visdomstanden (M3) i underkäken. 

 
Anläggnings fakta: Grav 9:278 på södra gravfältet (?). Anläggningen undersöktes av Claes Claesson 11/9 1933.  
Vikt: 233,5 gram 
Fragments antal: 179 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt:  
Djurarter:  
Mått: Största fragment 38,2 mm. Skalltaksfragments tjocklek varierar mellan 4,0 mm – 5,1 mm. 
Förbränningsgrad: 2-3 
 
Kommentar: Ben materialet ser överlag mänskligt ut, inga djurben har identifierats, men förekomst av djur kan 
ej heller uteslutas. 

 
Kommentar till 9:278 och 9:276: Någon av dessa gravar skulle möjligen kunna identifieras 
med grav 2 som nämns ovan, dock inte som grav 1. Benen var inte tvättade i någon av 
anläggningarna. Sannolikt hör dessa två anläggningar till en grävning utförd av Claesson 
samma år eller året innan, och har inrapporterats annorstädes men fått samma fyndnummer. 
 
 



 30

Södra gravfältet 20215:26 
Det är osäkert om denna grav kommer från det södra gravfältet eller inte. 
 
Vikt: 109,2 gram 
Fragments antal: 106 
MNI Homo: 1 
MNI Animalt: -  
Djurarter: -  
Mått: Det största fragmentet mäter 42,5 mm. Skalltaksfragmentens tjocklek varierar mellan 2,2-4,1 mm. 
Förbränningsgrad: 3 
 
Kommentar: En mänsklig individ identifierad, det finns benfragment som inte kommer från människa, art har 
dock ej kunnat identifieras. 

Diskussion & Sammanfattning 

Resultat Visingsö 

 
Man kan diskutera resultaten utifrån flera ingångspunkter. I tabell 2 visas medelvikter utifrån 
olika variabler inom det genomgångna materialet i den osteologiska analysen. I tabell 3 har 
vikterna från det mellersta gravfältet inkorporerats, detta ger ett delvis annat resultat. Istället 
för en medelvikt på 178,5 gram brända ben per anläggning får vi en medelvikt på 349,6 gram. 
Att medelvikten ökar markant beror på att det i anläggning 159:10 förekommer cirka 5 kilo 
ben, det vill säga nästan lika mycket ben som gåtts igenom i min osteologiska analys. Om 
man då istället väljer att bortse från anläggning 159:10 får vi en genomsnittsvikt på  212,6 g. 
Det är i sammanhanget intressant att föra in de 952 gram ben från Avlösa som inte 
analyserats. De går bra att inkorporera i en diskussion rörande medelvikt för hela materialet 
(33 anläggningar). Medelvikten blir då 207,4 gram mot 184,1 gram i det genomgångna 
materialet och lägger vi till grav 182 en höjning på medelvikten från 212,6 till 240,6 gram.  
 
Tabell 2. Medelvikter utifrån olika variabler, Visingsö. 
 Vikt Fragment Anläggning Fyndposter. 
Total: vikt/fragment/anläggningar 5958,4 g 15317 33 35 
Brända ben 5891,9 g 15273 33 35 
Obrända ben 66,4 g 44 4 4 
Genomsnitt 170,2 437 33 35 
Genomsnitt exkl. obrända ben 178,5 g 477 33 33 
 
Tabell 3. Medelvikter inklusive det mellersta gravfältet samt ej analyserade ben. 

 Vikt Inkl ben i lådan, Avlösa, 952 g 

Grav 159:10 (Ben grop) Ca: 5000  

Grav 182 1335  

I analysen förekommande anläggningar 5891,9  

Total vikt 12226,9 13178,9 

Genomsnitts vikt 349,3 376,5 

Genomsnittsvikt exkl. 159:10 212,6 240,6 

Genomsnitt exkl. 159 & 182 178,5 207,4 
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Tabell 4. Art frekvens.  
Art Frekvens 

Canis familiaris (Hund) 8 

Equus caballus(Häst) 1 obränd  4 

Bos taurus (Nöt) obränd  1 

Sus domestica (Svin) 3 

Ovis aries/Capra hircus (Får/Get) 1 

Pisces (Fisk) 1 

(Gallus Gallus) Tamhöna  (Obränd) 1 

Aves (Fågel) 1 
 

I denna analys ingår 33 anläggningar redovisat över 35 poster. I 18 av dessa 33 anläggningar 
har ben från människa identifierats, i 12 av 33 anläggningar har ben tillhörande djur 
identifierats. I 13 av 33 anläggningar har ingen art kunnat identifieras. Det vanligast 
förekommande djuret är hunden, identifierad i åtta anläggningar, 24,2 %, därefter kommer 
häst och svin. I anläggningar med mer en identifierad djurart är hund vanligast följt av svin 
och häst och i anläggningar med endast ett identifierat djur är hund vanligast därefter häst, se 
tabell 4. Identifierade djurben förekommer i 14 olika kombinationer, se tabell 5, mer än tre 
djur i en anläggning har dock inte kunnat identifieras, detta kan man jämföra med grav 159 
från mellersta gravfältet som har identifierade ben från minst åtta djur (Jonsson 1998). 
Arterna i grav 159 tangerar de som hittats på övriga gravfält på Visingsö. I tabell 5, nedan, är 
de gravar från Visingsö som är osteologiskt bedömda medtagna, även de från mellersta 
gravfältet och Brahekyrkan, vilket framgår av tabell 6.
 
Tabell 5. Djurartskombinationer i brandgravar 

Kombinationer Frekvens Art kombination 

3 djur + Homo 2 Häst+Svin+Hund, Häst+Fisk+Svin 

2djur + Homo 4 
Hund+Ovis/Capra, Hund+Svin, Hund+Nöt(Obränd), Hund +stort däggdjur 
(Häst/Nöt) 

1djur + Homo 7 Hund( 3 ggr), Häst* ( 2ggr), Fågel (1),obränd Tamhöna ( 1) 

0 djur + Homo 3 (+ 2) I två finns sannolikt djur, inom parantes. 

1 djur + 0 Homo  1 Hund 

 
Tabell 6. Info rörande Mellersta gravfältet ( Wallin & Martinsson-Wallin 1991 och Gustafsson 1999:18ff) Info 
rörande Brahekyrkan (Vretemark 2003). *) per anläggning där människa identifierats. 
Info Avlösa 

Gravfält + 
Skogsholm 

Norra 
Gravfältet 

Södra 
Gravfältet 

 Mellersta 
Gravfältet  

Brahekyrkan 

Anläggningar 8 6 18  4 1 fynd 
MNI Homo 8 9 5  3 1 
0 djur * 2 1     
1 djur * 2 3 2    
2 djur * 2 2   1  
3 djur * 2      
Fler än 3 djur *     1  
Nöt  1   1  

Häst 3 1   1  

Svin 2 1   1  

Får/Get 1    2  

Hund 4 3   2  

Tamhöns   1  2  

Fisk 1    2  

Aves   1    
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Vid en genomgång av tabell 6 upptäcks skillnader mellan det södra gravfältet och de övriga. 
Antalet identifierade djurarter är mindre vid det södra gravfältet även om antalet anläggningar 
är fler. Man bör dock komma ihåg att många av anläggningarna vid det södra gravfältet var 
skadade och att benmaterialet i många anläggningar var mycket litet, i vikt, vilket kan påverka 
resultatet. Men även med detta i beaktande förekommer det inte mer en ett djur i de gravar 
som innehåller en större mängd ben. På det mellersta gravfältet å andra sidan förekommer den 
grav med flest djurarter i, åtta, vilket är fler arter i en och samma grav än vad som totalt finns 
i gravarna vid det norra gravfältet och Avlösa. Om man jämför gravfältet i Avlösa med det 
norra gravfältet finner man också skillnader. En tendens är att det finns andra arter 
representerade på Avlösa-gravfältet, samt fler djurartskombinationer än på det norra 
gravfältet. Detta tillsammans med de tre kistbegravningarna med obrända skelett på Avlösa 
gravfältet skulle kunna vara en indikator på en eventuell strävan efter en större 
individualisering i Avlösa än på det norra gravfältet. Kombination ett eget gravfält och egna 
riter kan indikera utanförskap eller distansering. Ur ett osteologiskt perspektiv finns en 
tendens att Avlösa gravfältet och det mellersta gravfältet är rikare, det vill säga innehåller 
andra arter och fler djurbenskombinationer, än gravarna från det norra gravfältet.  
 
Tabell 7. Gravar från Visingsö. Medelvikt och fragmentsantal i genomsnitt i gram. 
Gravfält Avlösa + 

Skogsholm 
Norra Gravfältet Södra Gravfältet 

Genomsnitts vikt (g)/ Anl. 2944,6/8=368,1 805,3/5=161,05 2111,9/20=105,6 
Genomsnitts fragmentantal/ Anl. 4761/8= 595 3399/5=680 7113/20=356 
Genomsnitts vikt/fragment 0,62 0,24 0,30 

 
Tabell 7 visar att det finns en skillnad i fragmentering mellan gravfälten. Ben fragmenten från 
Avlösa + Skogsholm väger i genomsnitt 0,62 gram vilket är mer än den dubbla vikten i 
jämförelse med benfragmenten från norra och södra gravfältet. Intressant att notera är också 
att det södra gravfältet uppvisar den minsta mängden ben per anläggning och minst antal 
fragment per anläggning. Det södra gravfältet uppvisar också minst antal identifierade djur 
(tabell 6). Det är möjligt att här föreligger en korrelation. Korrelationen skulle kunna innebära 
att man har offrat färre djur vid det södra gravfältet, därav mindre ben, det skulle också kunna 
indikera att man inte nyttjat samma bålteknik som vid de andra gravfälten. Ingen jämförelse 
har gjorts mot det mellersta eftersom att det totala fragmentsantalet inte redovisats i de tryckta 
rapporterna. Att medelvikten per fragment skiftar kan indikera att materialet är mer 
fragmenterat vid det norra och södra gravfältet än vid Avlösa. Detta i sin tur kan bero på 
olikheter i förbränningsgraden och/eller på att de brända benen har krossats i en högre 
utsträckning. Det kan också bero på vilken undersökningsteknik som nyttjats i fält, till 
exempel vattensållning, eller för hur länge sedan undersökningen är utförd samt hur viktigt 
det har varit att samla in alla ben etc.  
 
Tabell 8. Förbränningsgrad. 
Förbränningsgrad Avlösa + Skogsholm Norra gravfältet Södra gravfältet 

0    

1   3 

2 7 1 8 

3 1 3 9 

4  1  

Genomsnitt 2,1 2,6 2,3 

Genomsnitts vikt/fragment 0,62 0,24 0,30 
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I tabell 8 visas förbränningsgraden i de olika anläggningarna och genomsnittsförbränning. 
Förbränningsgraden är något lägre på Avlösa än på det norra- och södra gravfältet, vilket 
stämmer väl med fragmenteringen. Den större bevarade mängden ben och en förhållandevis 
hög fragmentering  kan vara en anledning till den mindre variationen på det södra gravfältet. I 
bilaga 2 finns resultaten av en närmare studie rörande vikt kontra fragmentstorlek. Denna 
studie gjordes i samband med genomgången av de osteologiskt bedömda brandgravarna. Ett 
resultat från denna genomgång är att metoden skulle kunna fungera i fält för att jämföra 
koncentrationer med brända ben inom en anläggning mot varandra men också för att jämföra 
gravar internt mot varandra. Se tabell 9 som exempel. 
 
Tabell 9. Exempel på redovisning av fragmentering.  A2 15879.  

MV Antal Vikt 

8mm 62 63,5 

4mm 66 15,8 

2mm 48 1,7 

1mm 29 0,1 

Totalt 205 91,1 

 
Könsbedömning har endast utförts på en individ, se 20516 grav 9:276. I graven ligger en man, 
bedömningen har gjorts utifrån individens kraftiga glabella, samt en skarp kant på orbita. 
Storleken och robustisiteten hos ossa longa (rörbenen) samt storleken på kotkropparna 
indikerar också manlighet. Att könsbedömning har gått att utföra i denna anläggning beror 
delvis på att förbränningsgraden varit så låg, 1. I övriga anläggningar har endast metoden att 
mäta skalltaksfragment varit tillgänglig. Denna metod har dock inte bedömts vara tillräckligt 
god. Mått har tagits på tjockleken av skalltaksfragment med suturer och de finns registrerade i 
benlistorna (se bilaga 1). 
    I tabell 10 visas vilka anläggningstyper som finns på gravfältet. Genom att studera tabellen 
utkristalliseras vissa skillnader mellan gravfälten vad gäller gravtyper. Tyvärr kan inte Avlösa 
inkluderas i detta studium då underlaget huruvida anläggningarna var högar eller runda 
stensättningar inte till fullo kan bedömas. Det södra gravfältet domineras av högar medan det 
mellersta och norra gravfältet domineras av runda stensättningar. Det mellersta gravfältet 
tycks vara det friaste, gällande gravformer, av de tre gravfälten, med en större spridning av 
gravformer. Att man på det mellersta gravfältet har en större diversifiering av gravtyper kan 
möjligen peka på en mer individuell prägling men det skulle också kunna visa på ett större 
behov av att exponera den döde utifrån till exempel kön eller social status. Resta stenar 
förekommer inte på det norra och södra gravfältet utan på det mellersta samt även i ett bälte 
mellan det mellersta och det södra gravfältet, se figur nr 2. 
 
Tabell 10. Antal gravanläggnar och typfördelning på de tre stora gravfälten, fakta från (Frölund 1988:7,19 och 
Gustafsson 1999:9 ). 
 Norra  % Mellersta  % Södra % 
Antal 205 100 292 100 301 100 

Högar 73 36 97 33 192 64 

Runda stensättningar 116 57 144 49 94 31 

Treuddar 12 6 10 3 9 3 

Långhögar 3 1 6 2 6 2 

Domarringar 1 0,1 1 0,1 0  

Resta stenar 0  31 11 0  

Skeppssättningar 0  3 1 0  

Datering 800-900  äldre-yngre järnålder  Äldre-yngre järnålder  
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Visingsö i jämförelse med andra delar av landet 

Benmängd 

Visingsö materialets genomsnittsvikt ligger på 178,5 gram. En anläggning har mer än en 
identifierad mänsklig individ, se 15915 på norra gravfältet. Vikten varierar från 1 g – 912,2 g. 
Anläggningarna på Visingsö tenderar alltså att innehålla en relativt liten benmängd. Men om 
man lägger till undersökningarna från mellersta gravfältet, anläggning 159:10 och 182, får vi 
en medelvikt på 349,3 g. Tabell 3 redovisar medelvikten av brända ben utifrån olika variabler, 
om man exkluderar 159:10 men inkluderar anläggning 182 blir medelvikten 212,6 g. Per 
Holck (1986) undersökte gravar från yngre järnålder i Norge. I sin analys över materialet fick 
han en medelvikt för ensam-gravar på 269,7 g respektive 985,2 g i dubbelgravarna. Vikten 
varierade från 1 g till mer än 3 kg. (Holck 1986:119). Berit Sigvallius (1994) undersökning i 
norra Spånga, Mälardalen, gav en genomsnittsvikt på 3329 g för dubbelgravar och 1215,9g 
för enkelgravar (Sigvallius 1994:123). Delundersökningar av gravfält från yngre järnåldern i 
Södermanland visar på medelvikter per anläggning av 393,2 g i Kumla (12 anläggningar), 
Trosa Vagnhärad sn (Wigren & Öström 1986:19ff), och 514,1 g vid Sille (35 anläggningar) i 
Västerljungs socken (Wigren & Öström 1986:127ff). Om man jämför medelvikter från 
Visingsö med de gravar som Per Holck undersökte från Norge visar det sig, beroende på 
vilket urval man väljer, att Visingsö har mindre ben per anläggning än de norska. Det visar sig 
att gravarna från norra Spånga och Södermanland i genomsnitt har ganska mycket mer ben än 
gravarna från Visingsö.  
   Man kan också studera de gravar som uppvisar den största benmängden på respektive 
gravfält i vikt. Holcks benrikaste anläggning innehåller 3175g (1986:119), Sigvallius 
innehåller 13396g (Sigvallius 1994:123), de båda Södermanländska gravfälteten, Sille 9413 g 
och Kumla 4718,2 g (Wigren & Öström 1986:19ff, 127ff). Visingsös största grav lägger sig i 
mitten av de fyra nämnda gravarna. Att det inte är osannolikt att de största gravarna på 
Visingsö har innehållit lika mycket ben som gravarna i Mälardalen visar en undersökning vid 
Skärstad i norra Småland, mitt emellan Jönköping och Gränna. Där undersöktes 1985-86 två 
storhögar. I anläggning nummer 1 hittades 5,7 kilo brända ben och i anläggning 2 hittades 
10,2 kilo brända ben (Nicklasson 1994:45). Trots detta tycks det föreligga en tendens att det 
är förhållandevis lite ben i anläggningarna på Visingsö i jämförelse med Mälardalen och 
Södermanland. 

Djurarter i brandgravarna på Visingsö 

Förekomsten av djurben i brandgravarna från Visingsö har i första hand jämförts med de 
resultat som Sigvallius (1994) beskrivit vid gravfälten i norra Spånga under yngre järnålder. I 
jämförelsen redovisas endast kremerade djur, till den ovan gjorda analysen har resultaten från 
undersökningarna vid det mellersta gravfältet tillförts, se tabell 6, exklusive urnebrandgropen, 
då denna daterats till äldre järnålder. 
 
Hund (Canis familiaris) 
Hund är det vanligast förekommande djuret i brandgravarna på Visingsö med en 
frekvensförekomst av 28,6 %. I norra Spånga identifierades hund i 67,5 % av brandgravarna 
från yngre järnålder (Sigvallius 1994:67). I Nennesmo identifierades hund i 36,4 % av 
anläggningarna. Gravfältet i Nennesmo ligger i Reftele socken, Småland, det är daterat till 
vikingatid och delundersöktes på 1970-talet (Areslätt 1993:8ff). Detta gör hunden till det 
vanligaste djuret i materialen från de tre områdena. Om man jämför kremationer från äldre 
järnålder med kremationer från yngre vid norra Spånga har hund identifierats i 20,5 % av 
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gravarna från äldre järnålder och i 67,5 % av brandgravarna från yngre järnålder (Sigvallius 
1994:67). Även om hunden är det vanligast förekommande djuret på Visingsö så är 
frekvensförekomsten av hund betydligt högre i Norra Spånga. Det verkar inte finnas någon 
skillnad mellan manliga och kvinnliga gravar, hunden är ungefär lika vanlig hos båda könen i 
benmaterialet från norra Spånga (Sigvallius 1994:67). 
 
Häst (Equus caballus) 
Häst finns identifierat i 11,4 % av gravarna på Visingsö. Detta gör hästen till det näst 
vanligaste djuret tillsammans med svinet i Visingsös gravar. I norra Spånga förekommer häst 
i 35,5 % av brandgravarna från yngre järnålder. I gravarna från Nennesmo identiferades ben 
från häst i 18,2 % av gravarna (Areslätt 1993:8ff).  
 
Svin (Sus domestica) 
Identifierade grisben förekommer i 11,4 % av brandgravarna på Visingsö, i norra Spånga är 
frekvensförekomsten 13,1 % (Sigvallius 1994:74) och i Nennesmo finns svin i 4,5 % av 
anläggningarna (Areslätt 1993:8ff). Svinet är det djur som uppvisar den närmaste 
korrelationen rörande förekomstfrekvens vid en jämförelse mellan Visingsö och norra 
Spånga. 
 
Nöt (Bos taurus) 
Ben från nöt har endast identifierats i en grav vilket motsvarar en frekvens på 2,8 % i 
brandgravarna på Visingsö. Detta att jämföra med frekvensen 8,6 % hos brandgravarna i norra 
Spånga (Sigvallius 1994:71). 
  
Får och Get (Ovis aries et Capra hircus) 
På Visingsö finns identifierade ben höriga till får eller get i 8,6 % av anläggningarna. Det 
förekommer ben från två getter i en anläggning, grav 159:10 mellersta gravfältet. I Nennesmo 
är frekvensförekomsten 4,5 % av anläggningarna (Areslätt 1993:8ff). Under vendeltid finns 
får och/eller get representerat i 47,5 % av gravarna mot 21.1 % under vikingatid i norra 
Spånga (Sigvallius 1994:72).  
 
Fisk (Pisces sp) 
På Visingsö har brända fiskben identifierats i 8,6 % av anläggningarna medan det i norra 
Spånga endast identiferats fiskben i knappt 1 % (Sigvallius 1994:81). 
 
 
Hönsfåglar (Gallus gallus) och fågel (Aves sp) 
Brända ben från tamhöna har identifierats i två anläggningar på Visingsö vilket motsvarar en 
frekvens på 5,7 %, ytterligare två fynd av fågel har gjorts, art har dock inte kunnat fastställas. 
Fågel har hittats i sammnlagt fyra anläggningar på Visingsö vilket motsvarar 11,4 %. 
Hönsfåglar är den vanligast förekommande arten av fåglar i brandgravmaterialet från norra 
Spånga. Fågel i brandgravar tycks primärt höra till den yngre järnåldern, endast två av 80 är 
tidigare än vendeltid vid norra Spånga. Det vill säga att hönsfågel har identifierats i 38 % av 
anläggningarna (Sigvallius 1994:79).  

Djurbenskombinationer 

På Visingsö innehåller 45,7 % eller 16 av 35 osteologiskt undersökta gravar ett djur eller mer, 
se tabell 5 samt A182 och 159:10 från det mellersta gravfältet. Vid norra Spånga är 
förhållandet 308 av 488 gravar från hela järnåldern, cirka 63 % (Sigvallius 1994:84) Av de 
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488 gravar är 205 daterade till yngre järnålder (Sigvallius 1994:61). Alla anläggningar från 
Norra Spånga som används som jämförelse material är daterade till yngre järnålder.  
 
Anläggningar som innehåller ben från ett djur uppgår på Visingsö till åtta stycken eller knappt 
23 %. 98 anläggningar vid norra Spånga innehåller ett djur vilket motsvarar drygt 20 %. 
 
På Visingsö har i fyra anläggningar, drygt 11 %, hittats ben från två djurarter: Hund + Får 
eller get, Hund + Svin, Hund + Nöt (Obränd), Hund + stort däggdjur (Häst/Nöt), se tabell 5. 
Motsvarande antal i norra Spånga är 42 brandgravar eller drygt 20 %, den vanligaste 
kombination är: Hund + Fågel (11 ggr) och Hund + Häst (8 ggr) (Sigvallius 1994:86).  
 
Knappt 9 % eller två anläggningar på Visingsö uppvisar kombinationer med tre arter: Häst + 
Svin + Hund, Häst + Fisk + Svin, se tabell 5. I norra Spånga finns 41 anläggningar, 20 %, 
med ben från tre identifierade djur, den vanligaste kombinationen är: Hund + Häst + Får/Get 
(13 st) (Sigvallius 1994:87).  
 
Endast en grav uppvisar en större kombination av arter än tre och det är anläggning 159:10 
från det mellersta gravfält, där åtta djurarter finns representerade. Denna grav motsvarar 
knappt 3 % av anläggningarna på Visingsö. Jämför man detta resultat med norra Spångas 
finns det till exempel 29 anläggningar med fyra arter, drygt 7 % (Sigvallius 1994:88f), 
därefter stiger kombinationerna upptill tio olika arter (Sigvallius 1994:92ff). Anläggningar 
med åtta arter motsvaras av en grav, knappt 5 ‰, från norra Spånga eller fyra anläggningar, 
knappt 2 %, med åtta eller fler arter representerade. Vid undersökningarna i Skärstad, i 
Jönköpings län öster om Visingsö, hittade man djurbenskombinationer i två undersökta 
gravar. I A1 hittades en kombination med åtta djur och i A2 en kombination med fyra djur. I 
dessa två storhögar hittades bland annat duvhök och berguv (Iregren 1994:52f ). Visingsös 
benrikaste grav, 159:10, saknar dessa mer speciella fågelarter som ibland förekommer i 
järnålderns gravar. 
 
Figur 3 illustrerar både skillnader och likheter mellan Visingsö och norra Spånga i fråga om 
djuratskombinationer. Skillnaden ligger i en fallande frekvens av antalet arter per grav på 
Visingsö medan frekvensen ligger fast vid norra Spånga fram till dess att det blir fler än tre 
djur per grav. Det förefaller procentuellt sett finnas ungefär lika många gravar med ett djur 
per anläggning samt anläggningar med åtta eller fler arter hos materialet från Visingsö och 
norra Spånga. Samma förhållande inom Visingös gravfält illustreras av figur 2.  
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Figur 3. Förhållandet mellan antalet djur i gravarna från yngre järnålder mellan Visingsö och norra Spånga. 
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Möjligen skulle man kunna dela upp resultatet i figur 3 i tre grupper: A B C. Där man kan 
tänka sig att A, minst ett djur i graven på Visingsö utgör en norm, medan samma norm på 
norra Spånga utgörs av upp till tre djur. B representerar en mellannivå, eller en vikande nivå, 
medan nivå C utgörs av en rik nivå, som är ovanlig inte mer än 2-4 %.  Det är möjligt att vi 
här kan skönja en brytningstid mellan hedniskt kontra kristet, med andra ord färre arter i en 
mer kristen tid/kontext kontra fler arter i en mer hednisk tid/kontext.  
  
Hunden är det vanligaste djuret i brandgravar i norra Spånga under yngre järnålder. Innan 
hunden nådde denna ställning var får/get det vanligaste djuret i brandgravarna. Vissa djur är 
ovanliga eller kommer in sent som offer, till exempel katt och ekorre (Sigvallius 1994:106). I 
den osteologiska analysen av Visingsö materialet visar sig hunden var det vanligaste djuret i 
gravarna på ön. I såväl gravarna på Visingsö som i gravarna vid Skärstad och Nännesmo 
saknar vi dom sena djuren som katt och ekorre. De dyker upp först under folkvandringstid/ 
vendeltid i brandgravarna i norra Spånga (Sigvallius 1994:69,77). Sigvallius skriver att fler 
och större djurbenskombinationer ger ett mer individuellt uttryck och att detta uttryck kan 
symboliserar individen som är begravd (Sigvallius 1994:106). Här är det viktigt att man också 
tar i betraktande gravarnas utformning så att man kan koppla gravens utseende, läge och 
innehåll med varandra.  
 
Utifrån ovanstående resultat kan man skönja vissa skillnader mellan gravfälten. Skillnaderna 
är snarast indikationer till vilka man kan ställa ett antal frågor. Gravar tillhör de mer 
komplexa forntida lämningarna som arkeologer och osteologer behandlar, i det att materialet 
representerar en bild av en mänsklig individ (Hansson 1998:50) som hans eller hennes 
efterlevande velat visa upp. Man bör därför vara försiktig med vad man väger in i tolkningen 
av materialet. För att kunna utreda dessa frågor närmare samt för att kunna validera resultatet 
av denna undersökning, bör undersökningar utföras på gravar från det Södra, Mellersta och 
Norra gravfälten. Undersökningarna bör göras därför att det är svårt att dra alltför långtgående 
slutsatser utifrån det material som idag finns tillgängligt. Det saknas idag material med en 
modern vetenskaplig dokumentation och fyndtillvarotagning. Det är endast två anläggningar 
som motsvarar dessa kriterier, nummer 182 och 159 från mellersta gravfältet. Grav 159 väckte 
på grund av sin för Visingsö exceptionella benrikhet mer frågor än den besvarade. Från det 
Norra gravfältet har det mesta av benmaterialet från ett 80-tal gravar försvunnit och från det 
Södra gravfältet kommer större delen av benmaterialet från skadade anläggningar med en 
osäker datering. 
   Vid en närmare undersökning av skillnaderna mellan gravfälten, det vill säga vilka djur som 
offrats/nedlagts i gravarna, vilka kombinationer av djur, fragmenteringsgrad, 
fyndkombinationer, gravtyp mm, tycker jag mig se att skillnaderna framträder tydligast 
mellan Avlösa och det norra- och södra gravfältet. Då man jämför Avlösa med det norra 
gravfältet bör man i sammanhanget beakta Kumlaby kyrka, daterad till 1100-talet (Wienberg 
2000:84) som utgör det norra gravfältets norra gräns. I kyrkan har det stått två lockstenar till 
gravvårdar av Eskilstunatyp vilket möjligen indikerar en ännu äldre kyrka, en stavkyrka, på 
platsen. I ljuset av detta kan man erfara gravarna i Avlösa som en reflektion av en skiljd 
ideologi, med större djuroffer och med ett val av att lägga gravarna bortanför det norra 
gravfältet. Eventuellt gör man en medveten skillnad mellan sig själva och Kumlabyborna. I 
det här fallet får man diskutera huruvida Avlösaborna markerar ett protokristet samhälle eller 
en hednisk enhet.  
   I det protokristna/kristna fallet ter sig den hypotesen möjlig att Avlösaborna ville distansera 
sig eller markera mot de hedniska Kumlabyborna på grund av den nya religionen. Det som 
talar för en sådan tolkning skulle kunna vara fyndet av en skelettgrav i Brahekyrkan, 2003, 
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vilken daterats till vikingatid (2002:Ua-21792). Brahekyrkan står på samma plats som den 
medeltida Ströja kyrka daterad till mitten av 1100-talet (Wienberg 2000:73). I kyrkogården 
vid Brahekyrkan har det gjorts fynd av gravvårdar av typen Eskilstuna monument (Areslätt 
1988:9). Detta kan indikera att det stått en träkyrka på plats innan den första stenkyrkan, 
Ströja kyrka. Man skulle i detta fall kunna tänka sig att Kumlabyborna hamnat mittemellan 
Ströja och Husabyborna och deras kyrka och Avlösingarna. 
   För den hedniska hypotesen får man tänka sig att man genom djurofferkombinationer och 
skelettgravar demonstrerade sin hedniskhet gentemot Kumlabyborna, vilka eventuellt hade 
byggt sig en stavkyrka vid denna tid. Fynd av gravmonument av Eskilstunatyp finns även från 
Kumlabykyrka. Man kan i det här fallet gott tänka sig att Avlösa distanserar sig mot resten av 
ön det vill säga både mot Kumlaby och Ströja. Denna hypotes känns något mer sannolik än 
den förra. Det viktiga är dock att även gravarna och dess innehåll tycks visa på en brytningstid 
mellan hedniskt och kristet. 
   För att närmare utreda förhållandet mellan gårdarna och gravfälten kan man studera 
ortnamn. Både Kumlaby och Avlösa tillhör gruppen förkristna ortnamn. Till det norra 
gravfältet hör fler gårdar/byar till exempel Torp och Tunnerstad (Reuterdahl 2001:21f). 1853 
års karta (se figur 2 G) samt fynden av brända ben i gravfyllningarna vid Brahekyrkan, 
medeltidens Ströja kyrka visar på att det funnits gravar även i detta område. Dessa skulle 
möjligen kunna höra till Husaby eller Ströja. De ligger åtminstone inom ett område som på ett 
eller annat sätt bör ha haft en relation till dessa enheter. Husabyn på Visingsö som torde höra 
till 1000-talet och fynden av Eskilstuna monument vid Brahe kyrkan indikerar även här en 
stavkyrka och att åtminstone delar av Visingsö varit ett tidigt kristet område (Reuterdahl 
2002:9f). Andra skillnader ser vi förbränningsgraden och fragmenteringen av benen i 
brandgravarna. Här tycks skillnaden främst ligga mellan Avlösa kontra det södra- och norra 
gravfältet. 
   Gravarnas utformning torde vara ett resultat av många variabler och ge sken av allt från 
religion, ideologi, kön, ålder och social status (Hansson 1998:50). En annan möjlig hypotes är 
att en förändringsprocess speglas i gravfältets totala utformning. På det södra gravfältet syns 
en klar dominans av höggravar, i jämförelse med det mellersta och norra gravfältet finns 
också färre gravformer. Hypotetiskt sett reflekterar de olika typerna av gravformer de 
begravdas ställning i samhället och möjligen kan också samhället i sig reflekteras i gravfältet 
(Hansson 1998:58f). Detta kan tolkas som att färre gravformer täcker uttrycksbehoven på den 
södra delen av ön. Det mellersta gravfältet domineras av runda stensättningar, men det 
uppvisar inte en lika tydlig dominans av en gravform som på det södra och norra gravfältet. 
Ett större behov av gravformer tycks utkristallisera sig på det mellersta gravfältet. På det norra 
gravfältet verkar behovet vara mindre än på det mellersta gravfältet men större än på det södra 
gravfältet. Gravformernas antal minskar och en gravform blir åter tydligt dominant. I 
hypotesen har ett kronologiskt tänkande smugit sig in, utifrån det faktum att det södra och det 
mellersta verkar ha brukats från åtminstone äldre järnålder till och med vikingatid medan det 
norra gravfältet verkar ha brukats endast under yngre järnålder. Det är viktigt att komma ihåg 
att minst ett 90-tal gravar har tagits bort från det norra gravfältet, gravtypsvariationen kan ha 
varit betydligt större vid det Norra gravfältet än den variation vi kan skönja idag. De flesta av 
de undersökta gravarna på det norra gravfältet benämns i rapporterna som högar. Frågan är i 
vilken utsträckning vi kan lita på dessa beskrivningar. Wilhelm Berg skriver som tidigare 
nämnts att de största gravhögarna på det norra gravfältet blev borttagna på 1820-talet 
(1885:26). 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis berör den osteologiska analysen 32 anläggningar från Visingsö. I 
analysen har drygt 15000 benfragment med en vikt av cirka 5,9 kilo undersökts. Medelvikten 
av ben i gravarna från Visingsö är mindre än från både norra Spånga och från Norge. Det 
ligger dock närmare det norska materialet än Mälardalsmaterialet. I benmaterialet från 
Visingsö har det förutom människa identifierats ben från hund, får eller get, svin, nöt, häst, 
fisk och fågel. I ingen grav har det identifierats mer än tre djurarter, vilket är förhållandevis 
lite för gravar från yngre järnålder. Lägger man däremot till de osteologiska undersökningarna 
från det mellersta gravfältet finner vi att det i vissa gravar finns större kombinationer. Hund är 
den vanligaste arten därefter följer häst och svin. En mänsklig individ har könsbedömts och 
samma individ har också närmare kunnat åldersbedömas från anläggning 9:276 på det södra 
gravfältet. I tabell 6 visas att det finns skillnader mellan åtminstone det södra gravfältet och de 
nordligare, skillnaden ligger i antalet identifierade djur och arter. Det föreligger en skillnad i 
fragmenteringsgrad mellan Avlösa & Skogsholm och det Norra & det Södra gravfältet, där 
fragmenten väger mer från Avlösa - Skogsholm. I Avlösa - Skogsholm materialet är också 
förbränningsgraden lite lägre. I tabell 8 visas på skillnader mellan de tre stora gravfälten. Det 
södra domineras av högar, det mellersta och det norra av runda stensättningar, det mellersta 
har dock fler gravformer och en större variation av gravformer än det norra. I figur 2 visas var 
det har funnits och finns gravar på Visingsö, det verkar inte osannolikt att det funnits flera 
gårdsgravfält. Sydöst om det norra gravfältet och öster om det mellersta finns ett stort område 
som definitivt är en god kandidat. Där skall det enligt äldre kartmaterial ha funnits gravar och 
fyndet av brända ben i gravmassorna i Brahekyrkan indikerar att det bör ha funnits gravar i 
dess närhet. I detta område har dessutom en Husaby legat. 
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Bilaga 1 – Benlistor 

Förklaring: 
DD = Däggdjur 
S DD Stort däggdjur, Häst, Nöt etc. 
L DD Litet Däggdjur, Hund, Får eller get, Svin etc. 

 

Avlösa & Skogsholm 

 
15978  
Anläggning Art Element Del vikt antal sida övrigt 
A3 Homo Cranium Skalltak 0,9 1  med sutur, max. tjocklek 4,3 mm 
A3 Homo Cranium Skalltak 2,4 1  med sutur, max. tjocklek 4,7 mm 
A3 Homo Cranium Skalltak 4 3  med ihopväxt sutur, max. tjocklek 

5,5 mm ADULT 
A3 Homo Cranium Skalltak 27 27   
A3 Homo Cranium Caput 

mandibula 
0,4 1   

A3 Homo Cranium Pars pet. 1,8 1  Sedd innifrån 
A3 Homo Vertebrae Atlas 1,4 1  Fovea articularis inferior 
A3 Homo Vertebrae Thoracica 3,6 2  Processus spinosus 
A3 Homo Costae Diafys 0,2 1   
A3 Ovis 

Capra 
Vertebrae 
thoracica 

corpus 1,4 1   

A3 Canis Vertebrae 
Cocc 

80% 0,2 1   

A3 Canis Ossa longa Tibia  1,7 1 Dx Distal del 
A3 Canis Carpi/Tarsi Phalang 2 0,7 1   
A3 Canis Carpi/Tarsi Phalang 1 0,4 1  diafys bredd 4,4 mm( tagen mitt på 

diafysen), max längd: 17,7 mm. 
A3 Canis Carpi/Tarsi Phalang 1 0,4 1  diafys bredd 5,0 mm( tagen mitt på 

diafysen), max längd: 17,4 mm. 
A3 Canis Carpi/Tarsi Phalang 1 0,4 1  diafys bredd 4,6 mm( tagen mitt på 

diafysen), max längd: 17,2 mm. 
A3 Canis Carpi/Tarsi MP 1,1 1 Dx distal del 
A3 Canis Carpi/Tarsi MP 0,7 1 Sin distal del, Skärmärke 
A3 Canis Carpi/Tarsi MP 1 1 Sin distal del 
A3 Canis Tarsi T4 1 1 Sin 75% 
A3 Canis Vertebrae 

thor. 
Processus 
articularis 
superior 

0,8 1   

A3 Canis Dentes M1 0,5 1  Del av roten 
A3 Canis Dentes C  1 1  Del av roten samt tanden 
A3 OID Små rörben  20 30   
A3 OID costae  22 14   
A3 OID ossa longa  64 22  Troligen människa 
A3 OID ossa longa  11

4 
70   

A3 OID Epikondyler  7,5 9  Delar från, Humerus och eller 
Femur. 

A3 OID vertebrae  25 21   
A3 OID Oidentifierat  27

5 
687   
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A7a Homo Cranium Skalltak 11 6  utan sutur 
A7a Homo Cranium Skalltak 1,3 1  med sutur 
A7a Homo Cranium Skalltak 2 1  ev. sutur 
A7a OID Stora rörben  15 8  troligen människa 
A7a OID Små rörben  3,4 5  troligen människa 
A7a OID Små rörben  3,1 3  art okänd 

A7a OID Costae  1,7 1  art okänd 
A7a OID oident.  5,6 36  art och benslag oidentifierat 
A7b Homo Cranium Skalltak 5 3  utan sutur 
A7b Homo Cranium Skalltak 0,5 1  med sutur 
A7b Homo Cranium Occipitale 1,1 1  ev. tempolrale 
A7b Homo Cranium Occipitale 3,1 1  ev. tempolrale 
A7b Homo Cranium Occipitale 2,1 1   
A7b Homo Cranium Occipitale 2,5 1   
A7b Homo Cranium Mandibuka 1,2 1 dx? 2 aveoler, antydan till en tredje. 

Troligen i trakten av PM,C 
A7b Homo Dentes PM 0,2 1  Del av rot 
A7b Canis Ossa longa Tibia 0,8 1 dx Distal del 
A7b OID Stora rörben  24 16  Troligen människa 
A7b OID Små rörben  11 23  Troligen människa 
A7b OID Costae  0,9 1   
A7b OID oident.  10 50   
A9a Homo Cranium Skalltak 1,5 1  med sutur. Tjocklek 4,3 mm. 
A9a Homo Manus Ph 1 0,3 1   
A9a Homo Manus Ph 3 0,3 1   
A9a Homo MC  0,5 1  distal del 
A9a Homo Ossa longa  14 7   
A9a Equus Cranium Aveol 1,7 1  troligen mandibula 
A9a Canis/ 

Ovis-
Capra 

Scapula  0,5 1  spinae 

A9a OID Cranium  1,2 2   
A9a OID Långa 

rörben 
 39 38   

A9a OID Små rörben  3,5 9   
A9a OID Costae  2,2 4   
A9a OID Fragment  44 148   
A9b Homo Cranium Skalltak 1,1 1  Med sutur, tjocklek 4,6 mm 
A9b Homo Cranium Skalltak 0,6 1  Med sutur, tjocklek 3,9 mm 
A9b Homo Cranium Skalltak 1,3 1  Med sutur, tjocklek 3,7 mm 
A9b Homo Cranium Skalltak 0,9 1  Med sutur, tjocklek 4,4 mm 
A9b Homo Cranium Skalltak 3,9 5   
A9b Homo Cranium Frontale 1,6 1  Del av supra orbitale, titta på kön, 

ålder 
A9b Homo Manus MC 1,3 1  Distal del. Troligen nummer 1 
A9b Homo Manus Ph 3 0,3 1   
A9b Homo Manus Ph   0,4 1  Troligen nr 1 el. 2. Proximal del 
A9b Homo Ossa longa Fibula 1,8 1  Diafys 
A9b Homo Ossa longa fragment 38 11   
A9b Equus Carpi Ci 2,3 1 sin  
A9b Equus Coxae Acetabuli 3,5 1   
A9b Canis Cranium maxilla 1,7 1 dx Aveol till M1 
A9b Sus Dentes Tandrot 0,4 1  ? 
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A9b OID Cranium  2,6 3  Skalltak + mandibula med aveol. 
A9b OID Phalang  0,3 1  Troligen homo 
A9b OID Stora rörben  10

2 
57   

A9b OID Små rörben  9,3 16   
A9b OID oident.  16

7 
223   

A13 Homo Cranium Parietale 2,2 1 sin 5,3mm 
A13 Homo Cranium Skalltak 2,2 1  Sammanvuxen sutur 
A13 Homo Cranium Skalltak 1,7 1  Sutur 
A13 Homo Cranium Skalltak 22 19   
A13 Homo Vertebrae Thoracica 1,9 1  Kolla upp 
A13 Homo Långa 

rörben 
13 4  Sann

olikt 
Hom
o 

 

A13 OID Långa 
rörben 

40 27    

A13 OID Små rörben 5,2 9    
A13 OID Vertebrae  0,5 1   
A13 OID Oidentifierat 40 75    
A18 OID Cranium  11,

2 
13   

A18 OID Tandrot  0,1 1  troligen sus 

A18 OID Costae  13,
1 

10   

A18 OID Långa rörben 152 103    

A18 OID Små rörben  19,
4 

39   

A18 OID Epifys/verterb
rae frag 

23,8 21    

A18 OID Oidentinfierad
e 

183 730    

A19 Homo Cranium Skalltak 1,4 1  med sutur 
A19 Homo Cranium Skalltak 1,4 1   
A19 Homo Cranium Zygomatic

um 
1,6 1 Sin Orbita 

A19 Homo Långa 
rörben 

18 4    

A19 Equus Tarsi T3 3,1 1 sin  
A19 OID Långa 

rörben 
24 7    

A19 OID Epifys/verteb
rae fragmnet 

11 4    

A19 OID Oidentifierat 24 17    

 

SKOGSHOLM 

 
Anläggning Art Element Del vikt antal sida Mått övrigt 

9885 Homo Cranium Skalltak 1,4 1  Tjocklek 
5,7 mm 

med sutur 

9885 Homo Cranium Skalltak 3 1  Tjocklek 
4,1 mm 

med sutur. Frontale el. 
Parietale 

9885 Homo Cranium Parietale ? 3,4 1  Tjockhet 
4,6 mm 

med sutur 
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9885 Homo Cranium Occipitale 5,3 1    
9885 Homo Cranium Skalltak 2,7 1   Ett järnfragment sitter 

fast på fragmentet 
9885 Homo Cranium Skalltak 14,4 10    
9885 Homo Cranium Temporale 2,3 1 sin  Pars petrosa 
9885 Homo Ossa 

longa 
Tibia 4,3 1   Diafys fragment 

9885 Canis Tarsi Calcaneus 1,5 1 Sin   
9885 Canis Tarsi Calcaneus 1,2 1 S/D   
9885 S DD Cranium Temporale 23 2   Pars petrosa från Bos 

eller Equus 
9885 S DD Vertebrae Corpus 3,5 1   Bos eller Equus 
9885 S DD Tarsi TC 1,7 1   Equus ? 
9885 S DD Manus/Ta

rsi 
Fragment 2,8 1   Equus eller Bos 

9885 OID Costae Fragment 6,8 3   Homo ? 
9885 OID Ossa 

Longa 
Fragment 0,5 1   med järnoxid 

9885 OID Ossa 
Longa 

Fragment 264,
2 

87   Art OID 

9885 OID OID Fragment 570,
2 
1582    
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Norra Gravfältet 

 
7145/69 
Anläggning Art Element Del vikt antal sida övrigt 
A60 Homo Cranium skalltak 0,1 1  fusionerad sutur 
A60 Homo Cranium skalltak 1,3 1  sutur 
A60 Homo Cranium skalltak 0,6 1  sutur 
A60 Homo Cranium skalltak 0,2 1  sutur 
A60 Homo Cranium skalltak 0,1 1  sutur 
A60 Homo Cranium skalltak 10,2 24   
A60 Homo Cranium Pars 

petrosa 
3,3 1 sin  

A60 Homo Cranium maxilla 0,8 1  synliga aveoler 
A60 Homo Ossa longa Tibia 3,6 1  diafys frag 
A60 Homo Ossa longa Tibia 1,7 1  diafys frag 
A60 Homo Ossa longa Tibia 1,2 1  diafys frag 
A60 Homo Ossa longa Tibia 2,4 1  diafys frag 
A60 Homo Ossa longa fragment 30,6 21   
A60 Canis Vertebrae 

cocc 
corpus 0,3 1   

A60 Sus Ossa longa Radius 1,5 1 sin distal del ofusionerad 
A60 Sus Ossa longa Radius 1,6 1 sin proximal del ofusionerad 
A60 Sus Carpi/Tarsi Phalang III 1,4 1 sin Stor 
A60 OID Cranium  1 2  fragment 
A60 OID Cranium Pars 

petrosa 
0,4 1  animalt 

A60 OID Cranium maxilla 0,4 1  canis el. sus 
A60 OID Cranium maxilla/ma

ndibula 
1 3  aveoler synliga 

A60 OID Cranium mandibula 1 1  sus? 
A60 OID Cranium Dentes 0,1 1  rot, sannolikt från en molar. Canis? 
A60 OID Cranium Dentes 0,1 1  rot till PM eller Molar 
A60 OID Cranium Dentes 0,1 1  del av rot 
A60 OID Vertebrae  4,6 12  fragment 
A60 OID Ossa longa 87,2 144  art obest 
A60 OID Carpi/Tarsi Phalang 0,3 2  homo ? 
A60 OID Oident. 285 2204   
A93 Canis Cranium Mandibula 0,5 1 sin Condylus articulare 
A93 Canis Tarsi Talus 1,4 1 sin  
A93 Canis Carpi/Tarsi Phalang I 0,1 1   
A93 Canis Carpi/Tarsi Phalang  0,2 1   
A93 OID Cranium Skalltak 0,1 1  homo ? 
A93 OID Cranium Skalltak 1,7 5  animalt 
A93 OID Cranium Dentes 0,2 1  del av rot, homo? 
A93 OID Ossa longa 6,9 8  homo ? 
A93 OID Ossa longa 11,8 17   
A93 OID Oident. fragment 29,8 227   
A94 OID Oident. fragment 20 ?   
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15915 
Anläggning Art Element Del vikt antal sida övrigt 
A1 F:- Homo Cranium Frontale 1,2 1 Dx Orbita + foramen supraorbitale 
A1 F:- Homo Cranium Temporale 0,9 1 Sin Pars tympanica 
A1 F:- Homo Cranium Temporale 0,7 1   
A1 F:- Homo Cranium Temporale 0,1 1   
A1 F:- Homo Cranium Temporale 4,4 1  sutur, max tjocklek 4,3 mm. Med 

processus zygomaticum. I två delar. 
A1 F:- Homo Cranium Occipitale 0,6 1   
A1 F:- Homo Cranium Occipitale 12 1   
A1 F:- Homo Cranium Occipitale 0,7 1   
A1 F:- Homo Cranium Parietale 3,4 1  sutur mot temporale 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 4,5 1  sutur, max tjocklek 3,7 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 2,2 1  sutur, max tjocklek 4,9 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 7,4 1  sammanvuxen sutur, max tjocklek 

6,2 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,7 1  sutur, max tjocklek 2,9 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 3,2 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 1,6 1  sutur, max tjocklek 3,3 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 1,5 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 4 1  sutur, max tjocklek 4,0 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,7 1  sutur, max tjocklek 4,3 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,8 1  sutur, max tjocklek 3,8 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,5 1  sutur, max tjocklek 4,6 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,7 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,6 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,7 1  sutur, max tjocklek 6,7 mm 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,8 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,5 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,8 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 1,3 1 sin/d

x 
sammanvuxen sutur, sannolikt 
parietale 

A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,3 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,7 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 0,6 1  sutur 
A1 F:- Homo Cranium ? 2,1 1  sutur, troligen hörande till temporale 

området nedan/distalt om temporale 
A1 F:- Homo Cranium Mandibula 1,3 1  Spår av aveoler 
A1 F:- Homo Cranium Mandibula 0,6 1  Spår av aveoler 
A1 F:- Homo Cranium Mandibula/

Maxilla 
1 1  Spår av aveoler 

A1 F:- Homo Cranium Mandibula 1,4 1 dx Spår av aveoler 
A1 F:- Homo Cranium Mandibula 0,4 1 sin proc coronoideus 
A1 F:- Homo Cranium Mandibula 0,3 1 Dx proc coronoideus 
A1 F:- Homo Cranium Mandibula 1,4 1 Dx proc coronoideus 
A1 F:- Homo Cranium Skalltak 51 42   
A1 F:- Homo Cranium Fragment 15 19   
A1 F:- Homo MP  0,7 1  Diafys 
A1 F:- Homo MP  0,8 1  Diafys 
A1 F:- Homo Manus  Phalanx 0,1 1  I   
A1 F:- Homo Manus/Tar

si 
Phalanx 0,5 1  I eller II 



 50

A1 F:- Homo Manus/Tar
si 

Phalanx 0,1 1  sannolikt II 

A1 F:- Homo Manus/Tar
si 

Phalanx 0,3 1  sannolikt II 

A1 F:- Homo Ossa 
Longa 

Femur 5,4 1 sin/d
x 

diafys 

A1 F:- Homo Ossa 
Longa 

Tibia 1 1 sin/d
x 

diafys 

A1 F:- Homo Ossa 
Longa 

Fibula 1,3 1  Diafys 

A1 F:- Homo Ossa 
Longa 

Humerus 9,2 1  Diafys 

A1 F:- Homo Patella  2,6 1   
A1 F:- Homo Patella  1,5 1   
A1 F:- Homo Vertebrae Cervicale 1,7 1  corpus 
A1 F:- Homo Vertebrae Cervicale 2,2 1  corpus 
A1 F:- Homo Vertebrae Cervicale 1,6 1  corpus 
A1 F:- Homo Vertebrae Fragment 4,9 13   
A1 F:- Homo Costae  0,5 1  diafys 
A1 F:- OID Stora rörben 100 72  Sannolikt Homo 
A1 F:- OID Små rörben 11 21  Sannolikt Homo 
A1 F:- OID rörben  1,3 1  Ofusionerad, Homo? 
A1 F:- OID Animalia  1,9 4   
A1 F:- OID Obestämt  98 300   
A1 Fa Homo Ossa longa Tibia 3 6,9  Diafys fragment OBRÄNT 
A1 Fa Homo Ossa longa Tibia 1 1,4  Troligen del av tibia proximalt 

OBRÄNT 
A1 Fa Equus Ossa longa Radius 1 2,4  Proximal del, titta igen 
A1 Fa OID Ossa longa Fragment 1 1,9   
A1 Fa OID Ossa longa Fragment 1 2,2   
A1 Fa OID Ossa longa Fragment 14 6,4  Ej närmare bestämt 
A1 Fa OID Diverse Fragment ? 1,6  Ben smulor 
A1 Fb Homo Cranium Skalltak 1 0,7  med sutur, I = 2,6 mm. Kremerat. 
A1 Fb Homo Dentes Molar 1 0,2  Del av kronan. Troligen molar 2 eller 

3. OBRÄNT 
A1 Fb Homo Ossa longa Fibula 1 6  Diafys, 9,1 mm lång, diameter ca: 

0,5 cm.OBRÄNT 
A1 Fb Homo Ossa longa Fragment 3 12,8  Sannolikt höriga till tibia. Gmag 

märken. OBRÄNT 
A1 Fb Homo MP  1 0,8  Del av diafys. OBRÄNT 
A1 Fb Homo MP  1 0,8  Del av diafys. OBRÄNT 
A1 Fb Homo Manus Phalang 1 0,5  Panlang II - IV. OBRÄNT 
A1 Fb Homo Tarsi Naviculare 1 1,9  OBRÄNT 
A1 Fb Homo Tarsi Ev. 

Cuniforme 
1 0,9  OBRÄNT 

A1 Fb OID Ossa longa Fragment 8 3  Sannolikt hörande till människa. 
OBRÄNT 
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SÖDRA GRAVFÄLTET 

 
4589/69 
Anläggning Art Element Del vikt antal sida övrigt 
A1 OID Oident Frag 0,1 1   
A4 OID Oident Frag 1 1   
A4 OID Oident Frag 0,6 1   
A5 OID Ossa longa Frag 1,4 2   
A5 OID Små rörben Frag 2,6 11   
A5 OID Costae Frag 1,3 1   
A5 OID Oident Frag 4,6 73   
A7 OID Oident Frag 0,7 6   1 av fragmenten är möjligen en 

del av en phalang eller MP från 
ett djur. 

A9 OID Oident Frag 0,1 1  Djurben, kranialt ? 
A17 OID Oident Frag 0,7 5   
A22 Homo   Cranium Parietale 2,8 1  Med sutur. Tjocklek 4,7 mm 
A22 Homo Cranium Skalltak 1,9 1  Med sutur. Tjocklek 4,7 mm 
A22 Homo Cranium Skalltak 0,9 1  Med sutur. Tjocklek 5,6 mm 
A22 Homo Cranium Skalltak 1,8 1  Med sutur. Tjocklek 4,6 mm 
A22 Homo Cranium Skalltak 1,1 1  Med sutur. Tjocklek 3,5 mm 
A22 Homo Cranium Skalltak 0,9 1  Med sutur. Tjocklek 4,9 mm 
A22 Homo Cranium Skalltak 0,8 1  Med sutur. Tjocklek 4,3 mm 
A22 Homo Cranium Skalltak 12,9 29  Skalltak 
A22 Homo Cranium Skalltak 5,7 14  Skalltak, vitbrända 
A22 Homo Ossa longa Tibia 5,8 1 sin  
A22 Homo Ossa longa Tibia 9,6 3 sin/dx  
A22 Homo Ossa longa Frag 59,5 41   
A22 OID Ossa longa Frag 62,3 87  Troligen den övervägande delen 

av fragmenetn homo 
A22 OID Små rörben 10,1 32   
A22 OID Vertebrae/ epifys 

fragment 
20,1 88   

A22 OID Oident  303,2 2038   
A24 Homo 

? 
Ossa longa Frag 12,5 6  Sannolikt Homo 

A24 OID Oident Frag 2,7 16   
A25 OID Små rörben Frag 1,5 10   
A25 OID Oident Frag 6,9 295   
A26 OID Oident Frag 0,6 3   
A27 OID Ossa longa Fibula ? 0,3 1  eventuellt homo 
A27 OID små rörben Frag 0,5 2   
A27 OID Oident Frag 0,6 7   
A28 Homo Cranium Skalltak 1,3 1  Med sutur. Tjocklek 5,5 mm 
A28 Homo Cranium Skalltak 1,3 1  Med sammanvuxen sutur. 

Tjocklek 4,4 mm ADULT 
A28 Homo Cranium Skalltak 0,6 1  Med sutur. Tjocklek 4,5 mm 
A28 Homo Cranium Skalltak 10,9 15   
A28 Homo Cranium Occiptale 4,2 1   
A28 Homo Manus ? Phalang I 0,6 1  Troligen manus, distal del 
A28 Homo Ossa longa Tibia 20,8 6   
A28 Homo Ossa longa Frag 62,6 27   
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A28 OID Små rörben Frag 14,4 33   
A28 OID Ossa longa Frag 72,9 78   
A28 OID Epifys/ 

Vertebrae 
frag 

Frag 8 22   

A28 OID Dentes Rot, PM ? 0,1 3  eventuellt homo 
A28 OID Oident Frag 283 2686   
A28 DD Ossa longa Humerus 2,8 1 sin OBRÄNT 
A30 S DD Detes Talonger 0,3 5  Nöt/ Equus ? 
A30 OID Oident Frag 0,8 25   
A33 OID Ossa longa Frag 1,2 3   
A33 OID Oident Frag 0,1 1   
A34 S DD Dentes Talonger 0,7 1  Bovid,Cervid eller Equuid ( i 3 

delar) 
A34 OID Dentes Talonger 1,2 23  Några frag kan till höra 

ovanstående 
A34 OID Cranialt  3,1 8   
A34 OID Cranialt Mandibula 

/Maxilla 
0,2 1  Aveolen synlig 

A34 OID Oident Frag 6,4 148   

 
20516 
Anläggning Art Element Del vikt antal sida mått övrigt 

2 OID Ossa 
Longa 

Fragment 7 2    

 9:276 Homo Vertebrae Thoracica 2,2 1   Corpus 
 9:276 Homo Vertebrae Thoracica 1,3 1   Corpus 
 9:276 Homo Vertebrae Thoracica 2,7 1   Corpus 
 9:276 Homo Vertebrae Lumbale 6,7 1  43,9 minsta möjliga bredd av 

corpus 
 9:276 Homo Vertebrae Lumbale 4,7 1   Corpus 
 9:276 Homo Scapula Cavitas 

Glenoidale 
6,4 1 Sin  Fusionerad, visar på en ålder 

över 20 år 
 9:276 Homo Scapula Cavitas 

Glenoidale 
7,3 1 Dx  Fusionerad, visar på en ålder 

över 20 år 
 9:276 Homo Clavicula Diafys 4,3 1 Dx   
 9:276 Homo Costae Fragmnet 2,6 2    
 9:276 Homo Coxae Incisura 

isciadica major 
och facies 
auricularis 

11,8 1 Sin  Arc Composé ger en mycket 
osäker indikering mot en man  

 9:276 Homo Coxae Fragmnet 5,1 1    
 9:276 Homo Coxae Spina iliaca 

anterior superior 
2,5 1 Sin   

 9:276 Homo Coxae Facies 
symphysids 

1,1 1 Sin  Ålder: fas IV ( man + kvinna) i 
jmf med Stanandars och plast 
ref. 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Femur 14,1 1 Sin  Distal del 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Femur 2,5 1 S/D  Distal del 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Humerus 5,5 1 S/D  Caput Humerii 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Humerus 1,1 1 S/D  Trochlea 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Humerus 3,3 1 S/D  Diafys 

 9:276 Homo Ossa Radius 1,3 1 S/D  Prox del 
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Longa 
 9:276 Homo Ossa Longa Radius 11,5 1 S/D  Diafys 
 9:276 Homo Ossa 

Longa 
Radius 4,8 1 S/D  Diafys 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Fibula 2,1 1 S/D  Diafys 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Fibula 4,6 1 S/D  Distal del av diafys 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Fibula 2,1 1 S/D  Distal del av diafys 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Tibia 12,6 1 Dx  Distal del 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Tibia 4,3 1 S/D  Prox del 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Tibia 7,1 1 Dx  Prox del 

 9:276 Homo Ossa 
Longa 

Tibia 3,8 1 Dx  Diafys 

 9:276 Homo MT I  0,9 1 Dx   
 9:276 Homo MT II - IV 0,6 1 S/D   
 9:276 Homo MC II - IV 0,6 1 S/D   
 9:276 Homo Cranium Mandibula 6,4 1 Dx  Processus Coronoideus, inga 

aveoler efter M3, M2 dock 
efter M1. Indikerar läkning 
efter förlust av åtminstonde 
M2. 

 9:276 Homo Cranium Maxilla 0,9 1   Spår av aveoler 
 9:276 Homo Cranium Temporale 2,5 1 Dx  Pars petrosa 
 9:276 Homo Cranium Temporale 3,4 1 Sin  Arcus zygomaticum 
 9:276 Homo Cranium Temporale 2,8 1 S/D   
 9:276 Homo Cranium Frontale 4,3 1 Dx  Kraftigt markerad glabella, 

med en skarp kant vid orbita, 
indikerar manligt kön 

 9:276 Homo Cranium Frontale 2,1 1 Dx  Linea temp. + processus zyg. 
ossis. front. 

 9:276 Homo Cranium Frontale 2,3 1 Sin  Kraftigt markerad glabella, 
indikerar manligt kön 

 9:276 Homo Cranium Zygomaticum 2,3 1 Sin  Processus Frontalis ossis 
zygomatici 

 9:276 Homo Cranium Occipitale 4,5 1    
 9:276 Homo Cranium Skalltak 4,7 2   med sutur utan interna 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 19,9 16   fragment 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 2,9 1 S/D 3,3 med sutur, ev frontale 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 3,7 1 S/D 3 med sutur, ev frontale 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 5,8 1 S/D 3,1 med sutur, ev frontale 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 2,5 1 S/D 4,7 med sutur, ev temporale 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 1,6 1 S/D 3 med sutur 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 1,3 1 S/D 6,1 med sutur 
 9:276 Homo Cranium Skalltak 0,8 1 S/D 4,1 med sutur 
 9:276 Homo Dentes Rot 0,3 1 S/D  Inciviv 
 9:276 Homo Dentes Rot 0,1 1 S/D  Molar ? 
 9:276 Aves Ossa 

Longa 
Fragmnet 0,1 1 S/D  Art ? 

 9:276 OID Cranium  Temporale 2,3 1   Pars petrosa sannolikt Homo 
 9:276 OID Cranium Fragment 5,8 4   sannolikt Homo 
 9:276 OID Ossa Fragment 246 52   sannolikt Homo 
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Longa 
 9:276 OID OID Fragment 252,5 803    
 9:278 Homo Cranium Temporale 4,9 1 Sin  Pars petrosa 
 9:278 Homo Cranium Skalltak 3 1  4 med sutur 
 9:278 Homo Cranium Skalltak 1,3 1  5,1 med sutur 
 9:278 Homo Cranium Skalltak 1,2 1    
 9:278 Homo Ossa longa Fibula 3,3 1   Diafys 
 9:278 Homo Ossa longa Fibula 2,5 1   Diafys 
 9:278 Homo Ossa longa Tibia 1 1   Diafys 
 9:278 Homo Ossa longa Tibia 1,3 1   Diafys 
 9:278 Homo Ossa longa Tibia 1,6 1   Diafys 
 9:278 Homo Ossa longa Tibia 2 1   Diafys 
 9:278 OID Cranium Fragment 1,2 1   Sannolikt Homo 
 9:278 OID Ossa longa Fragment 153,3 67   Sannolikt Homo 
 9:278 OID Oidentifier

at 
Fragment 56,2 101    

 
20215 
Anläggning Art Element Del vikt antal sida övrigt 

26 Homo Cranium Skalltak 2,1 1  med sutur 

26 Homo Cranium Skalltak 1,3 1  med sutur 

26 Homo Cranium Skalltak 0,7 1  med sutur 

26 Homo Cranium Skalltak 0,5 1  med sutur 

26 Homo Ossa longa Femur 17,6 3   

26 Homo Ossa longa Frag 51,4 19   

26 OID Ossa longa Frag 10,5 9   

26 OID OID Frag 24,5 70  Sannolikt både djur och människa 
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Bilaga 2 – Fragmentering 

Till vissa benförande anläggningar har ingen fragmenterings analys gjorts detta beroende på 
att benmängden varit så ringa och fragmenten kunnat avgöras utan siktning. 
 
AVLÖSA & SKOGSHOLM 
 
AVLÖSA 15978 
 
A2  
MV Antal Vikt 
8mm 62 63,5 
4mm 66 15,8 
2mm 48 1,7 
1mm 29 0,1 
Totalt 205 91,1 
 

A3 

MV Antal Vikt i g. 
8mm 437 550,1 
4mm 258 72,6 
2mm 153 5 
1mm 56 0,2 
Totalt 904 627,9 
 
A7 (a+b) 
MV Antal Vikt i gram 
8mm 63 87 
4mm 60 17,9 
2mm 28 1,1 
1mm 14 0,2 
Totalt 165 106,2 
 
A9 (a+b) 
MV Antal Vikt 
8mm 341 408,7 
4mm 170 39,8 
2mm 152 5,7 
1mm 37 0,1 
Totalt 700 454,3 
 
A13 
MV Antal Vikt 

8mm 77 119,2 
4mm 45 11,2 
2mm 17 0,5 
1mm   
Totalt 139 130,9 
 
 
 
 
 
 
 

A18 
MV. Antal Vikt i g. 
8mm 317 432,6 
4mm 325 98,6 
2mm 232 6,7 
1mm 41 0,2 
Totalt 915 538,1 
 
A19 
MV Antal Vikt 
8mm 34 83,7 
4mm 1 0,1 
2mm 1 0,1 
1mm   
Totalt 36 83,9 
 
Skogsholm 9885 

MV Antal Vikt 

8mm 574 811,7 

4mm 567 98,3 

2mm 556 14,5 

1mm   

totalt 1697 924,5 
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NORRA GRAVFÄLTET 
 

15915 

 
A1 
MV Antal Vikt 

8mm 375 354,8 

4mm 134 28,9 

2mm 23 0,4 

1mm   

Totalt 532 384,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7145/69 

 
A60 

MV antal Vikt 

8mm 397 240,5 

4mm 1043 174,1 

2mm 866 28,6 

1mm 136 1,1 

Totalt 2442 444,3 
 
A93 F4 

MV Antal Vikt 

8mm 57 29,7 

4mm 142 22,8 

2mm 69 1,5 

1mm - - 

totalt 268 54 
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SÖDRA GRAVFÄLTET 
4589/69 

 
Anläggning 5 
MV Antal Vikt 
8mm 3 2,6 
4mm 34 6,4 
2mm 35 1,1 
1mm 15 0,1 
Totalt 87 10,2 
  
Anläggning 7 
MV Antal Vikt 
8mm x x 
4mm 4 0,6 
2mm 2 0,1 
1mm x x 
Totalt 6 0,7 
 
Anläggning 22 
MV Antal  Vikt 
8mm 314 242,1 
4mm 1104 231,4 
2mm 586 23,4 
1mm 336 2,5 
Totalt 2340 499,4 
 
Anläggning 24 
MV Antal  Vikt 
8mm 8 13 
4mm 10 2,1 
2mm 3 0,1 
1mm x x 
Totalt 21 15,2 
 
Anläggning 25 
MV Antal Vikt 
8mm x x 
4mm 32 3,9 
2mm 141 3,6 
1mm 132 0,9 
Totalt 305 8,4 

 
Anläggning 28 
MV Antal Vikt 
8mm 197 215,7 
4mm 1243 223,7 
2mm 1022 44,1 
1mm 436 2,8 
Totalt 2898 486,3 
 
 
 

Anläggning 30 
MV Antal  Vikt 
8mm 1 0,1 
4mm 9 0,8 
2mm 10 0,1 
1mm 10 0,1 
Totalt 30 1,1 
 
Anläggning 34 
MV Antal Vikt 
8mm 8 4,1 
4mm 48 5,9 
2mm 67 1,5 
1mm 58 0,2 
Totalt 181 11,7 
 
20516 
Grav 2 

MV Antal Vikt 

8mm   

4mm 2 7 

2mm   

1mm   

Totalt 2 7 
 
9:276 

MV Antal Vikt 

8mm 420 681 

4mm 468 94,2 

2mm 62 7,6 

1mm   

totalt 950 782,8 
 
9:278 

MV Antal Vikt 

8mm 132 220,5 

4mm 47 13 

2mm   

1mm   

Totalt 179 233,5 
 
20215 
26 

MV Antal Vikt 

8mm 57 102,6 

4mm 27 6,2 

2mm 14 0,3 

1mm 8 0,1 

tot 106 109,2 
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