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Till medlemmarna

Sommaren kommer med varma stormsteg och våren
är helt plötsligt förbi. Många av våra medlemmar är
nu ute i fält och gräver. Vi i styrelsen noterade med
glädje att fler medlemmar deltog i föreningens årsmöte.
Ett önskemål som kom upp på mötet var bl.a. att för-
eningen anordnar workshops. Vi vill därför redan nu
informera om att styrelsen nu arbetar med förbere-
delserna av en workshop som kommer att anordnas
februari 2007 i samarbete med Osteoarkeologiska
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet.

Med detta önskar vi i styrelsen er medlemmar en trevlig
och intressant läsning och hoppas ni får en lika
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Osteologiska föreningens årsmöte 2006-02-11 (OFL, Stockholms universitet)

1. Mötets öppnande.

Deltagare: Ylva Telldahl, Sofia Prata, Carola Liebe-Harkort, Emma Sjöling, Gustav Malmborg, Britt-
Marie Hägerman, Birgitta M. Johansson, Rudolf Gustavsson, Magnus Reuterdahl, Magnus Eriksson,
Petra Molnar, Alexandra Montágua, Tove Björk.

2. Upprop och fastställande av röstlängd.

3. Mötets behöriga utlysning godkändes.

4. Dagordningen ändrades då vi nått till punkt 14. Behov av en ny punkt uppdagades och punkt 15
blev: Nästa årsmöte. Efterföljande punkter omnumrerades.

5. Ylva Telldahl valdes till mötets ordförande och Sofia Prata till dess sekreterare.

6. Carola Liebe-Harkort och Ylva Telldahl valdes till justeringsperson.

7. Verksamhetsberättelse. Ylva Telldahl framlade verksamhetsberättelsen och 2005 års styrelse
presenterades. Styrelsen har haft sju styrelsemöten. Med anledning av att inga deltagare dök upp till
vårträffen ställdes höstträffen in. Två nummer av Benbiten har utkommit under våren och hösten.
Hemsidan har löpande uppdaterats med information om kurser, konferenser och jobb. De
medlemmar som har lämnat sin e-post adress har fått denna information via mejl. I enlighet med
beslut från förra årsmötet har styrelsen sökt medel till föreningen. Detta resulterade i ett bidrag om
fyratusen kronor från Letterstedska stiftelsen till årets symposium. Vidare skulle styrelsen ha sett
över diskussionsforumet yahoogroups då detta kostar för mycket. Detta har delvis gjorts men någon
förändring har ännu inte kommit till stånd då tid för att se över alternativen ej funnits. Styrelsen lovar
att de under innevarande år skall försöka hitta en bra lösning för forumet.

Trots den förändring av tidning och hemsida som skett sedan 2004 har medlemsantalet blivit
alarmerande lågt och ligger nu på trettiosju medlemmar. Det beslutas att styrelsens uppdrag detta år
är att försöka locka fler medlemmar. Både nya och före detta medlemmar skall efterfrågas. En
mängd förslag på, och några beslut om, hur detta skall gå till framlades. Nedan följer en redogörelse
för dessa:

i. Ett gemensamt beslut togs av mötesdeltagarna om att ombudsmän skall utses på de
orter där utbildningen finns. Deras uppgift blir att tala för föreningen, hemsidan och
tidningen och visa på fördelarna med ett medlemskap. En av styrelsemedlemmarna
kan fungera som kontaktperson för ombudsmännen.

ii. Bifoga en betalningsavi med tidningen där föreningens namn finns förtryckt/stämplat
för att underlätta inbetalning. En papperskopia av ett elektroniskt inbetalningskort är
ett sätt att lösa detta.

iii. Studenterna bör vid kursstart informeras mer intensivt om föreningen.



3

iv. Krav på engelska abstracts till varje artikel kan locka en bredare läsekrets och
därmed fler medlemmar. Beslut tas om att detta skall testas under året. (Huruvida
hela tidningen, vissa nummer eller eventuellt endast hemsidan skall skriva på
engelska diskuterades. Inget beslut angående detta togs dock)

v. Uppdatera arkivet på hemsidan med de senast numren av tidningen. Ylva T.
ombesörjer detta. Sammanfattningar/abstracts av valda artiklar samt
innehållsförteckning föreslås stå med där.

vi. Flera mötesdeltagare tror att medlemsfallet till en stor del beror på att inbetalningen
glöms bort. Därför föreslås autogiro. Möjligen är detta för dyrt, men det skall kollas
upp under året.

vii. Gamla medlemslistor skall gås igenom och e-postadresser skall luskas fram.
Styrelsen skall under året via e-post påminna före detta medlemmar.

viii. Beslut tas om att styrelsen skall gå igenom vilka av landets muséer som kan vara
intresserade av medlemskap. På muséerna bör chefer eller ekonomiskt ansvariga
kontaktas genom e-post. Där skall vi tala om vad ett medlemskap kostar och vad
de genom detta stödjer och locka dem med en länk till hemsidan.

ix. Göra informationen om inbetalningen i tidningen större och tydligare, rent
layoutmässigt.

En längre diskussion kring det faktum att styrelsen helt eller till stor del de senaste åren varit
stockholmsbaserad uppstod. Det framhölls då att detta förhållande visserligen har sina ekonomiska fördelar
eftersom kostnader för resor till och från möten hålls nere. Dock bör en spridning över landet eftersträvas
bland styrelsemedlemmarna, om inte annat för att möjligen öka intresset för medlemskap. Möten föreslås vid
behov hållas mer eller mindre nätbaserade, dock givetvis protokollförda. Det framhålls dock att det finns en
fördel i att ordförande och sekreterare bor på samma ort. Den lösning på problemet som framkom är de
ovan nämnda ombudsmännen.

8. Revisionsberättelse. Föreningen har 3 583,79 kr på kontot och vi startade året med 5556 kr, vilket
innebär ett underskott på 1 982,50 kr. Därmed har föreningen gått back även detta år. En stor
bidragande orsak till underskottet är att medlemsantalet har sjunkit från sextio till trettiosju
medlemmar. Endast tre utländska medlemmar finns för närvarande. Som tidigare konstaterats måste
mer pengar skaffas för att föreningen skall överleva. För att klara detta bör alla hjälpa till, även
andra utanför styrelsen. Vitterhetsakadmien, vetenskapsakademien, Trotzig samt Sporrong är
instanser och personer som borde vara intresserade av att stödja föreningen.

9. Ansvarsfrihet. Revisorn yrkar på ansvarsfrihet, vilket godkännes av mötesdeltagarna.

10. Val av 2006 års styrelse. Mötesdeltagarna valde:

Ordförande: Ylva Telldahl (omval)

Sekreterare: Sofia Prata (omval)

Kassör: Ylva Svenfeldt (omval)

Ledamot: Tove Björk (nyval)

Ledamot: Carola Liebe-Harkort (omval)

Suppleant: Alexandra Montágua (nyval)
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11. Val av revisor och revisorssuppleant. Mötesdeltagarna valde:

Revisor: Birgitta M. Johansson (omval)

Revisorssuppleant: Gustav Malmborg (nyval)

12. Val av valberedning. Mötesdeltagarna valde:

Emma Sjöling (nyval) och Magnus Eriksson (nyval)

13. Fastställande av årsavgiften för 2006. Mötesdeltagarna beslutade att behålla det föregående
årets avgifter för att behålla medlemmarna.

14. Årsmöte 2005. Det mesta som skulle ha sagts under denna punkt togs upp under punkt 7. En
rättelse gjordes på punkt 15, övriga frågor. Yahoogroups anges där kostar 400 kr per år. Vad som
avses är att hemsidan kostar 400 kr per år beroende på antalet mb medan Yahoogroups är en
gratistjänst.

15. Nästa årsmöte. Av ekonomiska skäl bör mötet förläggas i Stockholm även nästa år, då samtliga
styrelsemedlemmar bor där. Om föreningen under året får medel för att kunna hålla mötet på annan
ort så skall detta ses över.

Temat för nästa års symposium föreslog vara ”metod” inom både animal och humanosteologi.
Innehållet i nästa års symposium föranledde en lång diskussion om dessa symposier skall locka både
osteologer och arkeologer eller bara osteologer. Frågorna rörde bl.a. om vi behöver bredda oss och
hålla kontakten utåt för att ha ett existensvärde eller om vi behöver knyta oss samman för att inte
förlora medlemmar samt för att diskutera problematik specifik för osteologer. Utifrån detta
beslutades att vi nästa år, om medel tillåter, skall hålla ett symposium riktat till osteologer och
arkeologer, som förr, samt en workshop för bara osteologer. Dessa behöver ej hållas i anslutning till
varandra och inte heller på samma ort. I framtiden föreslogs årsmötet kunna kopplas ihop med
disputationer, som lockar många besökare. Då måste emellertid stadgarna ändras för de datum
mötet kan hållas.

16. Övriga frågor.

Styrelsen åläggs att se till så att styrelsen, eller åtminstone ordföranden, bjuds in till arkeologiska
samfundets möten under 2006. Detta för att öka våra externa kontakter och etablera oss även i
dessa sammanhang.

Styrelsen skall även kontrollera vad som krävs för att få presstöd för förbättra vår ekonomi. Vidare
skall styrelsen undersöka om ombudsmännen skall kunna ta emot medlemsavgiften kontant för att
underlätta betalning från våra medlemmar.

Rudolf anhåller om att benbiten skall skickas även till hans bibliotek.

Slutligen sänder mötesdeltagarna en hälsning till Ylva Svenfeldt som nyligen fått tvillingar.

      17. Mötet avslutas kl.11.56.

Sofia Prata (sekreterare) Carola Liebe-Harkort (justeringsperson)
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Verksamhetsberättelse för år 2005 fastställd vid
föreningens årsmöte 2006-02-11.

I samband med årsmötet den 12 februari 2005 som hölls i Stockholm, institutionen för arkeologi
och antikens kultur, Stockholms universitet valdes följande personer till styrelsen för år 2005:

Ordförande: Ylva Telldahl (omval 1 år)
Sekreterare: Sofia Prata (omval 1 år)
Kassör: Ylva Svenfeldt (nyval 1 år)
Ledamot: Carola Liebe-Harkort (nyval för posten som ledamot 1 år)
Suppleant: Emma Sjöling (nyval 1 år)
Revisor: Birgitta Johansson (omval 1 år)
Revisorssuppleant: Gustav Malmborg (nyval 1 år)
Valberedning: Petra Molnar

Anders Fandén

Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten planerats i Stockholm varav ett, 21 maj, kom att
ställas in p.g.a. sjukdom. Mellan dessa möten har styrelsen haft kontakt via e-post och telefon.
Tidskriften Benbiten har utkommit med två nummer under år 2005. På föreningens hemsida har
information lagts ut om både nationella som internationella möten, konferenser, kurser samt
jobberbjudanden. Vidare har informationen gått ut till de medlemmar som meddelat styrelsen sin
e-postadress.

En inbjudan sändes ut till medlemmarna om en vårträff den 21 maj kl. 13.00 på
Nationalmuseum.  Ingen medlem kom till denna träff och styrelsen beslutade vid senare möte
att inte anordna någon höstträff. Ett sätt att försöka öka intresset för föreningen är de
symposium som anordnats i samband med årsmötet. För detta verksamhetsår arrangerades
symposiet ”Djurben från norr till söder”.

Styrelsen har under året sökt bidrag både för anordnande av symposium och för tryckning av
tidskriften.  Endast ansökan till Letterstedska föreningens svenska avdelning har givit utdelning
med 4.000 kronor. Dessa medel  är tänkt att bekosta resa och logi för inbjuden föredragshållare
Eeva Lathi,Uleborgs universitet samt middag för de svenska föredragshållarna och
diskussionsledaren på symposiet ”Djurben från norr till söder”.  Styrelsen hade åtagit sig att
under verksamhetsår 2005 se över Yahoogroups och eventuellt nerläggning av densamma.
Tyvärr har ingen tid givits åt detta och arbetet förs vidare till styrelsen för år 2006.

Stockholm den 8 februari 2006

Ylva Telldahl                 Sofia Prata                              Ylva Svenfeldt

Ordförande       Sekreterare                                 Kassör
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                               REVISIONSBERÄTTELSE
för Osteologiska Föreningen år 2005

Efter granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret, 1 januari - 31
december 2005, får jag avge följande revisionsberättelse:

Jag har granskat föreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse som lämnar upplysning om Osteologiska
Föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med god ordning och vederbörligen verifierade.
Föreningen hade den 27 december 2005 på postgirokonto: 45 56 93 - 5, innestående medel om: 3283,79
kronor. I handkassan fanns vid årsskiftet 300 kronor. Totalt: 3583,79 kronor. Jag noterar att inte heller det nya
PlusGirot lämnar någon ränta till sina kunder på de innestående medlen. Dessutom kommer taxorna för
PlusGirots tjänster att höjas under detta år.

Osteologiska Föreningens tillgångar var vid verksamhetsårets början: 5566,29 kronor och hade fram
till årsskiftet reducerats ner till 3583,79 kronor. Detta står i överensstämmelse med de förda räkenskaperna.
Även under det gångna året har föreningen gått med ett underskott på 1982,50 kronor, bl. a. till följd av två
utgivna nummer av Benbiten, i juni respektive december, samt kostnader för föreningens hemsida. Styrelsen
har haft sex sammankomster under året: 20 mars, 18 april, 18 maj, 11september, 23 oktober, samt den 1
december. Då granskningen ej givit någon anledning till erinringar hemställer jag att Styrelsens ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning av Årsmötet.

Jag noterar med glädje att de differentierade medlemsavgifterna bibehållits även under detta år: 100
kronor per år för studenter och 150 kronor för övriga (personer och institutioner). Osteologiska
Föreningens ekonomi är fortfarande i balans, men föreningen har i dagsläget en starkt begränsad
verksamhet. Tyvärr har föreningen även detta år tappat flera, gamla medlemmar. Antalet medlemmar har mer
än halverats under det gångna året, från 60 och ner till 37 personer. Detta är alarmerande! Vi har i dagsläget
endast tre medlemmar, som ej bor i Sverige; en från Åland, en från Finland samt en betalande medlem i
England. Vi måste bli flera än 37 personer som engagerar oss i osteologin i Norden! Benbitens nya
utseende, föreningens distinkta logotyp och den fina, informativa hemsidan är tre kraftfulla redskap i
värvningsarbetet.

Jag uppmanar därför även detta år den tillträdande Styrelsen att inför det kommande året, i god tid,
aktivt söka medel ur olika fonder till verksamheten under året. Dessa medel kan stimulera kontakten med de
medlemmar som fanns, både inom och utanför Sveriges gränser samt i Norden och Baltikum.

Stockholm den 27 januari 2006.

…………………………….

Birgitta M. Johansson,

Revisor
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Eeva Lahti doktorand, Uleåborgs universitet,
Finland. ”Bones from Ohcejohka Sámi
market site – interpreting two excavated
dwellings of 18th century mountain Sámi”.

In my presentation the archaeological material from
the most Northern Finnish Lapland, Ohcejohka will
be introduced. Two goahti-structures from 17-19th

century Sámi market site were excavated. The
material, mostly unburned bone, was analysed and
interpreted with the help of distribution analysis,
ethnographic literature and etnoarchaeology. The
results and some interpretations will be presented
considering the handling of the carcass and finally
the type of reindeer livelihood. Also possibilities of
interpreting social and religious questions of the
society are discussed.

Jan Storå, Fil. Dr., Osteoarkeologiska
forskningslaboratoriet, Stockholms
universitet ”Bränt bevarat – obränt
försvunnet? Om observationer i några
järnålders- och stenålderskontexter”.

Att arbeta med brända skelettmaterial utgör en
ganska stor utmaning. Materialets fragmentering och
ibland deformering leder till att identifieringen
försvåras och möjligheterna till tolkningar begränsas.
Man kan säga att den största uppmärksamheten
(mera metodiskt) har riktats mot gravkontexter som
innehåller kremerade lämningar av människa och djur
(t.ex. Gejvall, Iregren, Holck, Sigvallius). Dessutom
finns ett flertal mera ”arkeologiska” studier som
tangerar ämnet. Metodproblematiken bör vara
tämligen väl känd. Även om det finns viktiga undantag
(t ex Ekman & Iregren, Lepiksaar, Ukkonen) har
brända skelettmaterial som tillvaratagits i
boplatskontexter inte riktigt fått samma
uppmärksamhet som gravmaterialet. Idag pågår dock
flera forskningsprojekt som utgår ifrån brända
skelettlämningar och i samband med de senare årens
exploateringsundersökningar har flera spännande
material kommit fram.

Abstracts från symposium
”Djurben från norr till söder”

11 februari 2006
Boplatsers skelettmaterial är oftast mycket
fragmenterade och ben tillvaratas utspridda över stora
områden, ibland inom anläggningar eller koncentrationer.
Jag räknar här bort de medeltida städerna.
Förbränningsgraden kan variera men ofta är det fråga
om små vitbrända fragment. Jag tycker att benen dock
sällan uppvisar den hårdhet man kan påträffa i gravars
brandlager. Dessutom är graden av fragmentering ofta
högre i boplatsmaterialen. Det är något av en paradox
att man sällan har påträffat brända och obrända ben
tillsammans. Det finns förmodligen flera orsaker till detta
men en central faktor är troligen bevaringsförhållandena.
Obrända ben bevaras inte alltid.

Jag har i samband med några osteologiska analyser fått
anledning att beröra frågan om bränningen av ben på
förhistoriska ”boplats”-lokaler. Mina exempel är
hämtade från stenålderslokalen Flurkmark i Umeå
socken samt några järnålderslokaler längs Norrlands-
kusten där man har tillvaratagit skelettmaterial i anslutning
till tomtningar. Materialen domineras av ben från sälar.
Fyndmängderna är ganska små men av intresse är att
det finns både brända och obrända ben vilket möjliggör
en jämförelse av hur olika kroppsdelar har behandlats,
d.v.s. bränts. En diskussion förs kring vilka konsekvenser
observationerna har för tolkningen av faunamaterialen
på lokalerna.

Åsa Larsson, doktorand, Institutionen för
arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
”Får man ta sälen med sig in i himmelen?”.

Ett evigt dilemma för både osteologer och arkeologer
är hur man bör tolka de djurrester vi hittar: matrester,
offerrester eller bådadera? Särskilt svår blir gränsen
mellan dem om det även hittas människoben i dessa
anläggningar. Den automatiska tolkningen av alla
människoben som rester av gravar kompliceras
ytterligare om människobenen verkar ha behandlats
såsom djurbenen – spjälkats, styckats, bränts, rensats.
Om vi i dessa situationer inte vill se på människan som
ett djur – borde vi då inte också se på djuren som en
sorts människor? Vi måste ställa oss frågan vilken
betydelse olika djur hade i de forntida samhällena, och
om gränsen mellan människa och djur verkligen var så
självklar för dem som den är för oss idag.
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På den gropkeramiska boplatsen Bollbacken i
Västmanland har det hittats svårtolkade anläggningar
med brända djur- och människoben. De djur som
vanligast förekommer är hund och säl. Detta ska ses i
samband med de hundskelett som hittats på Korsnäs
tillsammans med människor, kutaltaret på Ajvide och
massgraven på Jettböle med rensade säl- och
människoben. Vad betydde hunden och sälen för
gropkeramikerna? Varför inkluderades de i dessa
ritualer? Varför behandlades människornas kroppar
på likvärdigt sätt?

Anne Monikander, doktorand. Institutionen
för arkeologi och antikens kultur, Stockholms
universitet: Eldiga fålar eller uttjänta ök?
Förekomst av spatt hos häst.

Offer av hästar förekommer i många olika kontexter
under järnålder och i våtmarksfynd är de ett av de
vanligaste djuren. Bland offerdjuren från Skedemosse
på Öland finns enligt MIND-beräkning resterna av 100
hästar. Dessa har kopplats samman med de rituella
hingsthetsningar och kapplöningar som bl.a. finns
beskrivna i isländska sagor och hos Olaus Magnus.
Avsikten med tävlingarna var att välja den bästa hästen
som offer till gudarna.

I nästan alla fynd av offrade hästar finns det dock en
andel som är mer eller mindre hårt drabbade av spatt,
en kronisk inflammation i hästens tarsalled som så
småningom leder till förbening och sammanväxning av
leden. Den moderna hästras som är mest drabbad av
spatt är islandshästen där ca 30 % av alla hästar
utvecklar spatt och det anses därför troligt att spatt
har en genetisk komponent som är knuten till
utvecklingen av bakhasorna hos hästen. Också i
Skedemossematerialet finns ett antal metatarser med
spattrelaterade benförändringar. Frågan är om detta
verkligen var de bästa hästar som kunde uppbringas,
eller om det fanns andra motiv att offra just hästar som
haltade.

CarolaLiebe-Harkort,doktorand,
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet,
Stockholms universitet och Henrik Boman,
Fil. Dr., Institutionen för arkeologi och
antikens kultur, Stockholms universitet.

Förstörelsen av  Pompeji i Vesuvius våldsamma
vulkanutbrott 79 e.Kr. tillhör de mest omskriva och
omtalade episoderna från antiken. Under
utgrävningarna på 1700- och 1800-talet
koncentrerade man sig på väggmålningarna, mosaiker
och vackra fynd i form av statyer och föremål i ädla
metaller. Man fokuserade också på stadsbilden som
helhet. Detta har medfört att vi idag har fått en i stort
sett frilagd antik stad, med gator, kvarter, hus och
mindre lokaler. Det vi vunnit på frilagda ytor och
kvarter, har vi förlorat i kunskap om detaljer och
kontexter som inte prioriterades eller
uppmärksammades i samma utsträckning.
Utgrävningarna publicerades i årliga artiklar och i
monografier, som med dagens krav är bristfälliga.

Efter den svåra jordbävningen 1980 i
Neapelområdet blev behovet av en genomgående
dokumentation av de stående lämningarna uppenbart.
Det Svenska Institutet i Rom i samarbete med
Stockholms universitet åtog sig att deltaga i denna
uppgift och sedan 2000 arbetar ett svenskt projekt i
Pompeji.

Syftet med detta projekt är att med moderna
metoder och enligt modern standard publicera ett sedan
tidigare utgrävt kvarter i staden. Det dominerade
inslaget i materialet är de stående strukturerna, men
på flera ställen har man under rensningar av golven
hittat outgrävda strukturer under golvnivå. Det består
främst av brunnar och avlopp som fyllts igen under
vulkanutbrottet 79 e.Kr. Det är strukturer som de
tidigare utgrävarna inte observerade eller inte
intresserade sig för. Materialet är i första hand keramik,
väggputs och organiskt material i form av ben.

Artiklar

Brunnar och ben i Pompeji

Symposiets sista föredrag som hölls av
Carola Liebe-Harkort och Henrik Boman
kan läsas i artikelform i nästa spalt.
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Kontexter med ben 2001-2005

Under arbetet i tre lokaler in kvarteret (V 1), en
caupona (större taverna) (V 1,13), ett bageri (V 1,14-
16), en mindre taverna (V 1,20-21), har ett antal nya
kontexter upptäcks som berikar vår kunskap om husen
och kvarteret.

Bageriet’ (V 1,14-16)

’Bageriet’ är med pompejanska mått mätt ett mindre
hus med ett atrium och en peristyl. Runt atriet finns
rum på den norra sidan, i peristylen två ugnar och ett
mindre rum i det sydöstra hörnet (rum i). Vid
utgrävningen på 1870-talet nämndes två strukturer i
rum i; en latrin och första steget till en trappa, bägge
placerade vid den södra väggen i rummet. Latrinen i
det sydvästra hörnet är bygd direkt ovan en så kallad
sjunkbrunn (pozzo nero).

Sjunkbrunnarna i Pompeji är byggda i natursten
utan murbruk, med en ibland murad överdel och en
latrin. Sjunkbrunnar har hittats på flera ställen i staden,
men få har kunnat grävas ut. Vi har i de ovan nämnda
husen hittat fyra sjunkbrunnar. I det skick vi fann dem
var de fylla med den vulkanisk sten (lapili) som föll
över Pompeji i det första skedet av utbrottet 79 e.Kr.
Att hitta utrymmen fyllda med lapili i Pompeji betyder
oftast att man kan dra två generella slutsatser: att de
inte tömdes under de tidigare utgrävningarna och att
utrymmena, i det här fallet sjunkbrunnarna, inte var
fyllda vid tiden för utbrottet. När en sjunkbrunn fyllts
med lapili har material som ursprungligen befann sig i
rummet dragits ned i brunnen, som sanden i ett timglas.
Vi har bl a hittat järnspikar, freskfragment och ben i
lapilin, material som bör ha varit lokaliserat i rummet
innan utbrottet och som kan dateras till en perioden
innan utbrottet.

På grund av väggarnas instabilitet kunde vi inte gräva
ut mer än c. 0.8 m av sjunkbrunnen i rum i. Denna
kontext består av 14 fragment. Identifierade arter är
svin samt gnagare.

I samma rum hittade vi ytterligare en struktur i det
nordvästra hörnet där benmaterial påträffades. Denna
kontext består av 76 fragment med en vikt på ca 30
gram. Identifierade arter är svin, fågel, fisk och råtta.

Utseende och storlek på fågelbenen talar för att det
finns tre fåglar i materialet varav två har kunnat
bestämmas till familj;  höns- respektive trastfamilj.

De tre påträffade fiskkotorna tillhör troligtvis tre olika
arter; oxögonfisk, havsål och makrill. Skärspår har
påträffats på ett kotutskott samt på ett revben från
svin.

Benfynden indikerar att strukturen, som idag är
mycket förstörd, med största sannolikhet var en enkelt
murad spishäll som man ofta finner i kök i Pompeji.
Tillsammans med ovan nämnda latrin, kan vi med
största sannolikhet säga att rum i varit ett kök.
Köksfunktioner i kombination med latrin är en mycket
vanlig företeelse i Pompeji.

Efter utgrävningarna på 1870-talet lämnades golven
frilagda. Ackumulerad jord och två bombträffar under
andra världskriget har idag tillsammans med
växtligheten mer eller mindre totalt förstört golven i
bageriet. Vi gjorde på tre ställen undersökningar under
nivån på det förstörda golvet; i peristylen och på två
ställen i atriet.

Peristylen: Denna kontext består av sammanlagt
12 fragment med en vikt på ca 55 gram. Identifierade
arter är fisk, fågel samt svin. Den fiskkota som påträffats
synes härstamma från någon art av Multen dvs
tillhörande familjen Mugilidae. Atrium 1: Denna
kontext består av sammanlagt sju fragment. Av dessa
kunde enbart två bestämmas till art (svin och får), de
övriga härstammar från mindre däggdjur. Den
sammanlagda vikten är ca 50 gram. Atrium 2: Denna
kontext består av del av överkäke från ett ungt svin.

En mycket hypotetiskt tolkning av dessa kontexter
är att de kan vara indikationer på den aktivitet som
föregått det nu stående huset. Benen i peristylen hittades
tillsammans med bl a ett mynt. Vi kan, högst hypotetiskt,
antaga är att man innan huset byggdes möjligen odlat
marken och eventuellt haft djur på denna tomt, även
om djurhållning i första hand var lokaliserad utanför
stadsmurarna. Förmodligen fanns det någon form av
inhägnad med samma utsträckning som det nuvarande
gatunätet, vi har dock inte hittat några som helst
indikationer på en sådan.
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Caupona (V 1,13)

I huset norr om bageriet, caupona (V 1,13), hittades
2004 en tidigare okänd brunn eller cistern i
köksområdet. Denna struktur var välbyggd, med
murad sten och tegellinning och en putsad öppning.

Delar av linningen hade störtat in och brunnen/cisternen
var förmodligen inte i bruk vid tidpunkten för Vesuvius
utbrott. I lapilin i brunnen hittades putsfragment, rester
av taktegel och ett antal ben.

Brunn/cistern:  Denna kontext består av
sammanlagt 36 fragment (utöver ben från fyra unga
gnagare) med en sammanlagd vikt på ca 300 gram.
Identifierade arter är svin, nötboskap, får, katt, råtta,
fågel och fisk. Utifrån storlek och benkaraktärer på
de identifierade fågelbenen har dessa bestämts tillhöra
hönsfamiljen. Fiskkotan har inte kunnat bestämmas till
art eller familj. Styckspår samt skärspår har påträffats
på ett skulderblad, lårben samt överarmsben från svin
och på två kotor varav den ena härstammar från
nötboskap. Ledförändringar har påträffats på en kota
från nöt.

Materialet från caupona (V 1,13) är inte av sådan
omfattning att vi kan dra några direkta slutsatser av
det. Benmaterialet motsvaras av vad man kan tänka
sig att finna i ett kök. Vi skulle, återigen högst
hypotetiskt, kunna tolka förslitningsskadorna på
nötkotan som skador som uppstått i samband med att
djuret används för att driva en kvarn. Djurhållning i
Pompeji var i första hand lokaliserad utanför
stadsmurarna, men djur andvändes även i staden; till
transporter, men framförallt för att dra kvarnar och
olivpressar. I flera av bagerierna i Pompeji finns de
stora kvarnarna som drogs av djur bevarade. Vi skall
dock förstärka att det inte funnits några kvarnar i
bageriet  (V 1, 14-16) söder om caupona (V 1,13),
det närmaste bageriet med kvarnar ligger tvärs över
gatan.

Sammanfattning

Utifrån dessa kontexter som vi redovisat ovan kan vi
se att de nya undersökningar i Pompeji bidrager till
tolkningen och förståelsen av Pompeji.  Ben har hittats
i kontexter som bekräftar tidigare tolkningar av kök
och i rum som vi nu kan konstatera fungerat som kök.

Mängden ben är liten och det beror med största
sannolikhet på att det vi inte haft möjlighet att gräva ut

bottenlagren på sjunkbrunnarna och brunnen.

Materialet är snarast rester av vad som funnits i köket
vid utbrottstillfället. Vi har också hittat indikationer på
aktiviteter i området innan husen uppfördes. Resultaten
och tolkningarna är ännu preliminära då arbetet i
kvarteret fortfarande pågår.

Referenser

Arbetet baseras på de preliminära resultat som
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rapport från 2005, ’Osteologisk rapport. Analys av
djurbensmaterial från Pompeji: V 1,13; V 1,15; V
1,18’, Stockholms universitet 2006. Muntlig referens
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Archaeological and Historical
Background

Along the river Moselle, Rheinland-Palatinate,
western Germany, is the settlement of Cardena, mentioned
along with the towns of Coblenz, Bernkastel, Neumagen
and Treves in the late antiquity Cosmography by the
“Geographers of Ravenna”. By an edict (Weihinschrift) for
the Genius Vicanorum, the settlement was designated as
vicus, emphasizing its influential geo-strategic locality.
The settlement developed at the crossing of two important
roads running from north to south along the river Moselle
and from west to east through the Eifel mountain and
Hundsruck (Eiden 1975).

After several years of excavation, the site yielded
the remains of a village with houses along a single street
with evidence of areas for pottery production. Small
houses flanked the main road running parallel to the river
Moselle. The Roman road was built and supported with
slate and greywacke and was paved along its sides left
and right with stone slabs and paving stones for
pedestrians.

Until today, the fundaments of the castle are still
visible. In the south of the known settlement-area, the
ceramics district with over 30 excavated kilns was housed.
Here, ceramics of different types and quality were
produced during the 1st century A.D. – 5th century A.D.
(Eiden 1975). In the northern part of the settlement, at the
west-east conjunction and close to the important diocese
district, the centrally placed Castor-Basilica was situated,
where also the remains of early medieval burials were
found (Eiden 1982). Near the basilica, to the northwest,
two sarcophagi were found during construction-work for a
double-garage. The sarcophagi made of tuff stone were
oriented East-West and had been placed in the remains of
an older Roman building.

Sarcophagus I, 2,30m x 0,75m, had a stone slab
covering the complete stone coffin. The inner space was
thus undisturbed by looters and was not filled with earth.
The buried individual lay stretched out on her back.
Grave-goods were found near the left thigh bone, a bone
comb with radial eye pattern and a few iron spikes that
were probably fastened to a bag. In the region of the skull,
a bronze coin was found, most probable a “Charon-coin”
originally placed in the mouth of the deceased.

Sarcophagus II, 2,10m x 0,80m, also completely
covered by a stone-slab, was undisturbed and free of any
earth filling. The individual lay stretched out on his back.
Near the left thigh bone, a bottle and two bowls made of
glass were found. In the left hand, a bronze-coin and an
arrow made of iron had been placed. Along the right thigh
bone remains of leather were found.

From the grave-goods, especially the glass and the
coins, the burials are dated from the middle of the 4th

century A.D. The coins, stamped at Treves, represent a
small nominal value called Folles and were in circulation
during the reign of Flavius Julius Constantinus II, A.D.
337-361.

Anthropology and Paleopathology
Anthropologically, the individuals are interesting.

The common burial practice of this time period was
cremation. However, inhumation of the corpse was
practised although only by the socio-economic higher
ranking fraction of the Roman society. In the region of
Coblenz, inhumation came into fashion in late antiquity
(ZIPP 2003).

From both skeletons, approximately 75% of the
skeletal elements had been preserved. The state of
preservation is relatively good, however, partly fragile and
affected by postmortem crystal development found in
some of the bony elements which had cracked and
splintered the bones. The individuals were sexed
according to the standards of the “Workshop of European
Anthropologists” (1980) as a male and a female.
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Both individuals were short in stature. The male
reached a height of 1.62-1.65m and the female of
approximately 1.50m (method of Pearson 1899).

The age at death of the male (sarcophagus II)
was assessed as having been between 35 and 45
years. The age of the female (sarcophagus I) was
difficult to estimate. The macroscopic age-markers
point to an early age at death, probably, between 25
and 40. However, pathological alterations observed in
the joints of the extremities and in the vertebral
column could easily be characteristic of an individual
who died in the age group of old maturus or young
senilis. The cervical vertebrae and upper thoracic
vertebrae show vestiges of spondylosis deformans
and spondylarthrosis deformans. The corresponding
adjacent ribs are also characterized by degenerative
joint disease. Such changes are, as a rule, associated
with old age (Adler 2005, Aufderheide & Rodrígeuz-
Martín 1998, Jaffe 1972, Ortner 2003, Resnick 1995).
The reduced compact and spongy bone substance of
the long bones also suggest an older age.
Furthermore, extensive osteoporosis is evident. Also
some of the vertebrae show slight osteoporotic
changes. The cranium is fragmentarily preserved and
cannot be really used for age determination, however,
the macro-morphology of the mandible with its intra
vitam loss of several teeth could also belong to an
older individual. The massive dental calculus which
covers all faces of the crowns of the remaining teeth
indicates that this individual, probably suffered from a
masticatory failure on the left side. A slight
accentuated kyphosis of the vertebral column
certainly caused some inconvenience to the
individual.

The osteoporosis and degenerative joint disease
did not fit the assessed young age of this female,
therefore, microscopic age determination had to be
applied for a more reliable diagnosis. Furthermore, a
suspicion of a pathological reason for the changes in
the bone substances of the long bones arose. A series
of thin-ground sections were prepared from several
long bones (following the suggestions described by
Schultz 1988, 2001). The use of microscopic
techniques in paleopathology reveals valuable
information about the processes that are able to
change bony tissues at the micro-level (Schultz 1986,
1988, 1997, 2001, 2003). Thus, light and scanning-
electron microscopy can contribute a great deal to
reliable diagnoses. Without use of these innovative
techniques, mistakes in diagnoses are easily made.

The microstructure of the bones examined
supports the diagnosis of extensive osteoporosis. In
the cross-section of the left femur, the compact bone
substance is extremely reduced (Figures 1).
However, for a person of the adult age group which
is suggested by the macroscopic age determination,
the compact bone substance should be thicker.
Osteoporotic changes are seen in all the sections of
the long bones. In long bones, such as femur, tibia or
fibula, which are under constant physical strain, the
compact bone substance has an even consistent
density expressed by regular osteon development
(Carter & Beaupré 2001, Möllendorff 1930, Schaffer
1933, Weinmann & Sicher 1955). The same is
observed in the spongy bone substance which is
represented by bone trabeculae which are usually
dense and oriented according to the trajectories
provoked by the physical strain (Carter & Beaupré
2001, Wolf 1986). In the individual examined, these
features are missing or hardly developed.
Examination of the thin ground sections of the tibia
with the microscope using polarized light, shows that
the compact bone substance lacks the regular osteon
structure which has been replaced by well-developed
tangential lamellae (Figures 2 and 3). A typical osteon
bone develops much better when it is under physical
strain. Without axial strain, long bones of the lower
extremities cannot develop the characteristic
compact bone substance (i.e. osteon-bone) which
can withstand the gravitational effects of the body-
weight and load-stress. The female from
sarcophagus I shows a micro-structure with features
typical of inactivity-atrophy (Schultz 1986, 2001) The
femurs also have areas where there are almost no
osteons. Even with only minor physical strain, osteon-
bone will within limits form compact bone substance.
The upper extremities show regular osteon-bone,
however, with osteoporosis.

The morphology shows us that this female did
not use her legs for many years. It is most probable
that she could not walk or stand on her own. The
reason for this is difficult to say. A paralysis of the
lower extremities might be a possible cause,
however,  unlikely. Poliomyelitis is ruled out as this
would have produced stronger asymmetrical
distribution (Aufderheide & Rodrígeuz-Martín 1998,
Ortner 2003). A disease of the muscles or a
complicated heart-lung-disease of the circulatory
system is more probable. Whatever the cause, this
female was in such a good socio-economic position
that she could afford to be taken care of for several
years, a luxury not possible for many.
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The archaeological findings also point to the factt
that the woman belonged to a family of higher social
status, an expensive sarcophagus did not belong to
the burial-standards of the common people (lower
socio-economical status).

The degenerative pathologies and the kyphosis
are certainly complications of having been bedridden
for a long time. Inability to move the lower
extremities with the consequence of an
unphysiological and misaligned movement of the
upper thorax, head, neck and arms would explain the
arthrosis of the cervico-thoracic region.
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Figures:

Figure 1. Scanned undecalcified thin ground section (50ìm) of the left femur from the female from Karden (lower right).
The area from which the sample was taken is marked in the illustration (specimen stems from Hatzenport, Mayen-

Coblenz; medieval). In comparison a thin ground section from a femur belonging to a healthy individual is
depicted(Kirchberg, St.Niedenstein; medieval). The femur from Karden exhibits osteoporosis. The box shows the detail

presented in figures 2 and 3.

Figure 2. Cross section through a right tibia of a 25-40-
year-old female from Karden, Hessia, Germany, Roman
period. Vestiges of inactivity-atrophy, excessive lamellae
formation and an untypical low number of osteons,
indicative of immobilization of an extremity. Undecalcified
thin-ground section (70 µm), viewed through the

Figure 3. The same thin-ground section as in 3a, viewed
through the microscope in polarized light using a
hilfsobject red first order (quartz) as a compensator. The
structure of the collagen-fibers is easy to follow. The small
osteons are clearly delimitated from the surrounding
uniform straight lamellar bone.
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Pitfalls in radiocarbon-dating and
consequences for paleoanthropological

research – A comment to MELLARS, P.
(2006). A new radiocarbon revolution and

the dispersal of modern humans in
Eurasia – Nature 439, 931-935.

Stefan Flohr

Without a roughly exact chronogical classification, even
the most exciting skeletal find is only half meaningful.
An important innovation regarding this question was
the development of the radiocarbon dating method by
LIBBY in 1947 (ANDERSON et al. 1947), for which he
earned the Nobel Prize for chemistry in 1960. The
method is based on the assumption that the input of
the radioactive 14C-isotope stops with the death of a
living being, and the concentration of the isotope
decreases accordingly a specific half-life period. In
particular, the discussions about the transition period
from the Neanderthals to anatomicaly modern humans
is barely conceivable without requiring radiocarbon
dating. Thus, alterations of the dating methods, which
form the ground basis for paleoanthropology, would
throw several aspects into question.

However, it would not be the first time that this ground
basis of many debates has altered due to changes in
dating methods. For example, a large number of Middle
and Upper Paleolithic hominid fossils and sites has
recently been put through a new dating process.
Especially for many finds from Germany, the new
results were disastrous, for example Hahnöfersand,
Binshof, Paderborn, Stetten I (TERBERGER & STREET

2003, CONRAD et al. 2004). The dating results from
other European finds, such as Velika Pecina and Vindija
had to be revised, as well as several Upper Paleolithic
fossil sites (HIGHAM et al. 2006, HAHN 1995,
TERBERGER & STREET 2003). After retesting, it seemed
that most of the aforementioned cases were actually
more recent than previously thought, whereas Velika
Pecina and Vindija seemed to be older.

By disregarding cases of intentional scientific
falsifications, the radiocarbon dating is afflicted with
two major methodological problems: First,
contamination. Even the smallest amount of
contamination from recent carbon can lead to much
younger dates.

Second, calibration. Osscilations in the formation of
14C-isotopes in the atmosphere (DeVries-effect)
beyond the dendrochronological calibration range are
hard to evaluate. Errors in the half-life estimation of
14C can be disregarded, as they lead to very small
errors. Although GODWIN (1962) gave a more precise
calculation of the half-life period of 14C (“Cambridge
half-time period”), the former period estimated by
LIBBY is more commonly used (“Libby half-time
period” or “conventional aging”).

Coinciding with the 150th anniversary of the discovery
of the Neanderthal remains in Germany, important new
alterations of the fundamental data regarding the
radiocarbon dating are being made, thus affecting what
we know about past hominids. In a recent issue of the
scientific magazine Nature, MELLARS even calls it a
“breakthrough” and a “radiocarbon revolution”. First,
the problem of contamination has been solved by the
procedure of “ultrafiltration”. Second, the combination
of different and independent analyses of drilling core
projects leads to much more precise calibration-
curves, which allows for a more accurate “translation”
of the radiocarbon-age to a calendrical date. This is
especially important for samples that are older than
the range for dendrochronological dating.

New dating on a large number of Middle- and Upper
Paleolithic fossil sites with these new methods have
led to new findings. MELLARS focuses on two major
consequences of this new data: First, the settlement of
Europe occurred much faster and earlier than
previously believed. What was once thought to have
lasted 7,000 years for anatomically modern humans
to inhabit Europe, between 43,000 and 36,000 yr BP,
after new dating, actually took 5,000 years, occuring
between 46,000 and 41,000 yr BP.

The second consequence of this new data is the period
of cohabitation of Neandthals and anatomically modern
humans in Europe is significantly shorter. The earlier
“overlapping” period of both populations of 10,000
years has been shortened to 6,000 years, varying with
some regions. In addition, with the inreased accuracy
of the calibration-curve, a decreased period of overlap
is also seen between the Aurignacian and Gravettian
Cultures.

What consequences these new findings will have on
the “Neanderthal Question” is still to be seen.
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At the very least, these findings bring to mind that even
absolute dating methods go through development
phases and must be updated. The comparability of
finds on the basis of the previous 14C testing must be
reanalyzed according to improved standards - even
when radiocarbon dating seems to be established as a
constant and reliable means of measurement.

It remains to be seen whether “sensational” finds, such
as the supposed hybrid skeleton from Lagar Velho, or
the last surviving Neanderthals from Zafarraya (Vindija
has recently revised as mentioned before), which claim
most of their notoriety from their radiocarbon dates,
will be seen in the same light after revised dating. If
yes, then perhaps we will have to wait until the next
“revolution” in radiocarbon dating methods.
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Uppsatser

Osteologisk analys av 2004 års gravar från det vikingatida gravfältet på Bottarve 1:17 i
Fröjel

Andreas Vos

Studeras hela Fröjels population över tiden 600-1100 tal så har det varit en relativt välmående befolkningsgrupp
som bott vid den vikingatida hamnplatsen. Välståndet på platsen har antagligen ökat med tiden och seder och
bruk som gravskick och gravläggningar har ändrats. Åldern har ökat med välståndet och kosten har ändrats
och en del tyngre arbetsuppgifter har minskat. Med välståndet har också fler välfärdssjukdomar antagligen
uppstått såsom mer karies och tandsten etc. Man får bilden av att det under den tidiga perioden i bosättningen
varit ett hårdare liv med mer regelbundet arbete där individerna jobbat långt upp i åren. Individerna under
perioden 600-1000 tal verkar ha varit ett välbyggt och resligt folk med en medellängd på ca 174 cm hos
männen och där flera individer varit över 180 cm. Kvinnorna har inte varit fullt så långa, men haft en medellängd
på runt 161 cm och där flera av kvinnorna varit över 170 cm långa. Medellängden stämmer också bra överens
med vikingatida befolkning från Norge och Danmark.

Gör man en uppställning av det yngre och det äldre gravfältet när det gäller kvinnorna så skiljer de sig markant
åt över tid.

Norra Gravfältet 600-900 tal Lärarbostaden/Skolgården 1000-1100 tal

Fler dör i unga år Livslängden ökar
Långa individer Kroppslängden verkar minska
Dålig munhygien vanligt Dålig munhygien ökar med

15%
Tandsten vanligt förekommande Tandsten ökar med 26%
Karies är inte så vanligt Karies ökar med  43%
Minst 1/3 del av kvinnorna har utfört tungt arbete Det tunga arbetet minskar

med 13%
2/3 av kvinnorna uppvisar åldersrelaterad patologi Den minskar med 11%

Livssituationen för kvinnorna i boplatsen förändras och det antagligen till det bättre eftersom livslängden ökar,
tungt arbete och ålderspatologi minskar. Födotillgången förändras vilket syns i munhygienen som blir till de
sämre och att livslängden ökar. Detta kan tyda på en bättre födotillgång med tiden med en mer näringsrik kost
eller att kostvanorna ändrats. Eller en kombination av båda.

Anläggning 00804. Kvinna med två
djurhuvudformiga spännen från det
Norra gravfältet 600-900 tal. Foto
Andreas Vos.
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Bland slaktavfall och måltidsreser

En jämförande metrisk dokumentation mellan
det tidigmedeltida djurbensmaterialet från
kvarteret Apoteket 4-5, Visby, Gotland,
och andra arkeologiska djurbensmaterial.

Emmy Fredriksson

Denna CD-uppsats bygger på ett animalosteologiskt
skelettmaterial som kommer från det undre vikingatida
byggnadsskiktet samt de överlagrade medeltida lager
från kvarteret Apoteket 4-5, Visby, Gotland (dvs.
tomten mellan ”Gamla Apoteket ” vid Strandgatan och
”Mahognyvillan” vid Mellangatan). Materialets kontext
är daterat till 900-1200-tal, dvs. sen vikingatid/tidig
medeltid. Kvarteret undersöktes arkeologiskt under
1970-talet av Riksantikvarieämbetets Gotlands
undersökningar (RAGU). Tidigare bearbetning av
skelettmaterialet har gjorts 1982 av osteologen Berit
Sigvallius, med bidrag ur Wilhelmina von Hallwyls
Gotlandsfond,

    CD-uppsatsen syftar till att försöka analysera och
beskriva det animaliska skelettmaterialet från kvarteret
Apoteket 4-5, Visby, Gotland, samt att få fram
information om djurens fysik, storlek tillika
åldersfördelning. Även yngre daterat djurbensmaterial
från Sverige (1500-1600 tal) har tagits med som
jämförelse eftersom det även är intressant att få
information om hur djurs storlek kan ha förändrats
under tid. Med ”övriga landet” är följande lokaler
aktuella för jämförelse nämnda i kronologisk ordning,
Birka (Uppland), Eketorp (Öland), kvarteret Guldet
(Uppland), kvarteret Linnea (Västmanland), kvarteret
Rådstugan 4 (Södermanland), kvarteret Hertigen
(Östergötland, Lödöse (Västergötland), kvarteret S:T
Olof 29 (Visby), kvarteret Annexet 2 (Visby),  S:t
Persgatan (Östergötland), Krapperup (Skåne),
kvarteret Klaudia (Västmanland), kvarteret Rådstugan
(Uppsala), Faxeholm (Hälsingland), kvarteret
Konstantinopel (Östergötland), E-kvarteren
(Östergötland), Vadstena Slott (Östergötland),
kvarteret Handelsmannen 4-6 (Vadstena), kvarteret
Oxenstjärna 3 (Gästrikland), kvarteret Slaggen 1
(Dalarna), kvarteret Dalpilen (Dalarna) samt kvarteret
Garvaren (Dalarna).

   Metodvalet för CD-uppsatsen har anpassats efter
det osteologiska materialet, det vill säga

bevaringstillstånd, volym såväl som grad av
fragmentering. Metoderna har samtliga utförts på
skelettelement, från adulta individer (d.v.s. ben där
epifyserna är färdigväxta med resten av diaphysen), i
den mån det har varit möjligt. Benmätningarna har
utförts med hjälp av digitalt skjutmått (0,03 ±) och
mätlåda. I CD-uppsatsen förekommer förkortningar
för olika mått hämtade ur von den Driesch (1976). I
samband med tandslitagets poängsystem nämns två
termer, MWS och TWS, enligt Grant (1982). För
mankhöjdsberäkning av Bos primigenius f. taurus har
Matolsci (1970) och Fock (1966) använts, för Sus
scrofa f. domestica har Teichert (1969) nyttjats, samt
Teichert (1975) för Ovis ammon f. aries och Capra
hircus.

        I djurbensmaterialet från kvarteret Apoteket 4-
5 återfinns skelettelement från juvenila samt adulta
individer av Bos, Sus samt Ovis/Capra. Många av
skelettelementen uppvisar hugg och snitt, vilka räknas
som uppenbara spår efter slakt och hantering av
slaktkroppen. Detta har medfört att ett stort antal av
benen varit i sånt pass dåligt skick att de inte gått att
mäta och därigenom heller inte kunnat användas i
uppsatsen.

    Avsaknad av ben från köttrika kroppsdelar, så
kallade matrester, skulle kunna visa på att man sålt
kött på exempelvis en marknad eller liknande. Att
skelettdelar från köttfattiga kroppsdelar, så kallat
slaktavfall, återfinns i högre utsträckning i materialet
bibehåller liv i denna ovanstående teori.

    Materialet uppvisar förhållandevis få tecken på
eburnation. Detta behöver dock inte innebära att djuren
inte utsatts för hårt arbete, utan snarare att de inte
hunnit uppnå en högre ålder, innan de slaktats, då
denna typ av förslitning först tydligt visar sig.

    Det uppskattade resultatet kring djurens faktiska
storlek indikerar en mankhöjd runt 114 cm för Bos.
För Sus ses en koncentration i mankhöjd kring 62-78
cm med undantag för två individer, en 58 cm samt en
annan på 82 cm. Mätningar av Ovis/Capra visar att
en koncentration kan ses kring 62-67 cm i mankhöjd
med undantag för fyra individer 55-59 cm.

Jämförandestudien med de andra animalosteologiska
materialen baserar sig på måttserier från 8 stycken
benelement (cornu, scapula, humerus, metacarpus,
patella, tibia, talus, metatarsus) för Bos från kvarteret
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Apoteket 4-5.

Jämförandestudien av Sus från kvarteret Apoteket 4-
5 baserar sig på måttserier från 11 stycken benelement
(mandibula, scapula, humerus, radius, metacarpus 3,
coxae, femur, tibia, calcaneus, talus, phalanx 2).
Jämförandestudien av Ovis/Capra från kvarteret
Apoteket 4-5 baserar sig på måttserier från 10 stycken
benelement (scapula, humerus, radius, metacarpus,
femur, tibia, calcaneus, talus, metatarsus, phalanx 1).
Vid studiet av en del ben tyder måtten på att djuren
från kvarteret Apoteket 4-5 faktiskt var större än både
Grupp 1 och Grupp 2, och följaktligen finns det även
måttserier från ben som visar på motsatsen, alltså att
djuren faktiskt var mindre vilket är väldigt intressant.
Ett kort svar på frågan om det fanns en storleksvariation
för det studerade djurbensmaterialet finns inte. Det
korrekta svaret skulle nämligen bli ”både och”, ett
påstående som kanske inte är helt tillfredställande.

    Vid uppskattning av djurens slaktålder från
kvarteret Apoteket 4-5 har tandslitaget hos molarerna
M1, M2 samt M3 från mandibula studerats okulärt.
För Ovis/Capra har tråkigt nog ingen uppskattning
kunnat göras på grund av avsaknad av molarer. För
Bos däremot har slitage på molarer från en mandibula
kunnat besiktigas okulärt. Den slitagepoäng som
uppskattats utifrån de tre molarernas grad av nötning
gav en summa på 44 poäng, vilket motsvarar en cirka
ålder på omkring 8 år. För Sus gjordes totalt 53 stycken
okulära besiktningar av tandslitage hos molarerna.  Av
de poäng som bedömningarna gav kunde 31 stycken
individer fördelas in i ett åldersintervall av fyra olika
ålderspann. De resterande 22 har dessvärre inte
kunnat placeras in. Dessa ”uteblivna mått” visar åter
igen på att ett stort antal individer från Sus slaktats i
väldigt ung ålder och skulle alltså följaktligen egentligen
hamna i intervallet d”6mån. Jag vill dock poängtera
att detta alltså endast är ett uppskattat värde och ett
antagande från min sida. Störst koncentration, av dem
som kunnat poängbedömas, verkar dock höra till
åldersgrupperna 1,5-2 år, samt 2-5 år vilket känns
som en rimlig ålder för slakt av ett svin. Två individer
återfinns i åldersspannen 0,5-1,5 år. Fem stycken
individer har dock blivit betydligt äldre än så vilket är
intressant, och har då följaktligen hamnat i den
sistnämnda gruppen för djur över 5 år. Dessa individer
har av någon anledning hållits längre i
hushållsproduktionen och slaktats senare i livet.

Storleken har betydelse
En metrisk dokumentation av hundkranier och
underkäkar från moderna hundraser samt
jämförelser med arkeoosteologiska hundfynd.

Sofia Lord
I denna uppsats har mätningar utförts på kranier och
underkäkar från 67 individer av moderna hundar av
känd rastillhörighet och kön. Med ytterligare
kompletteringar av kraniemått innehåller uppsatsen
mätningar från cirka 38 olika hundraser samt en
blandras och en varg. Ett medelvärde har beräknats
för varje hundras och resultatet presenteras i diagram.
Metodstudien har gjorts för att få fram en siffermässig
osteologisk beskrivning av de olika hundrasernas
kranier samt underkäkar. Jämförelser med
arkeoosteologiska fynd av hundkranier samt
underkäkar från olika tidsperioder och lokaliteter har
sedan gjorts. Med hjälp av mätningarna från de
moderna hundarna har det gått att se vilken storlek
och ibland typ av hund som de forntida respektive
medeltida hundarna kan ha varit, och därmed också
användningsområde, trots att det ibland bara varit mått
från en enstaka tand som gått att tillgå. Denna uppsats
har också behandlat domesticeringen av hunden, hur
olika hundtyper och hundraser uppstått samt vad som
menas med en hundras respektive hundtyp.

Kan man tolka rituella skillnader i ett
kremerat skelettmaterial? - Två
osteologiska material från yngre bronsålder,
Ansarve, Tofta socken och Pilhagen, Visby
och ett osteologiskt material från
folkvandringstid, Lilla Ire, Hellvi socken,
Gotland.

Rikard Blücher

Jag har analyserat beninnehållet från tre separata gravar
från Ansarve, Tofta socken Pilhagen, Visby och Lilla
Ire, Hellvi socken på Gotland. De två osteologiska
materialen från Ansarve och Pilhagen är ifrån yngre
bronsådern (1100-500 f.Kr.). Det osteologiska
materialet från Lilla Ire är ifrån äldre järnåldern (500
f.Kr.- 500 e.Kr.) närmare bestämt folkvandringstid
(400-550 e.Kr.).
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Brända ben är ofta mycket fragmenterade och det gör
det svårt att bedöma individernas kön, ålder och
patologiska förändringar. Ingen patologi har påträffats
i de osteologiska materialen. Däremot har jag bedömt
kön och gjort en grov åldersbedömning på alla
individerna.

- Visar de två materialen från yngre bronsålder
på skillnader i   begravningssed?
De osteologiska materialen från yngre bronsåldern är
mycket lika varandra i vikt, volym, färg och
fragmentstorlek. Färgen på benen är brun/röd, vilket
tyder på att förbränningstemperaturen inte har varit så
hög. Både benmaterialet från Pilhagen och Ansarve
innehåller minst en individ. Däremot skiljer de sig åt
genom att delar av en häst har nedlagts i behållaren
från Pilhagen medan det i benmaterialet från Ansarve
inte har påträffats några djurben. Det är väldigt få ben
från hästen som fanns i det osteologiska materialet.
Hästen kan ha indikerat status eller varit färdkost för
den döde mannen. Det var bara fragment av en tibia,
en ph 3 och två pars petrosa. De två brända
benmaterialen från bronsåldern låg i urnor. Det
osteologiska materialet från Ansarve låg i en husurna
som är daterad till yngre bronsåldern period V (900-
700 f.Kr.). I både Ansarve och Pilhagen är det en
vuxen man som har blivit begravd i urnorna. Inget tyder
på att män skulle vara mera förekommande i urnor
eller husurnor, men brukligt var att en person nedlades
i urnan. De två osteologiska materialen från bronsåldern
liknar varandra och sannolikt har begravningsritualerna
varit snarlika.

- Finns det skillnader i mellan materialen från
yngre bronsåldern och  folkvandringstid som
tyder på olika begravningssseder?

Benmaterialet från Lilla Ire innehåller minst två individer
med tanke på att det finns två höger och två vänster
pars petrosa. De två urnorna från yngre bronsålder
innehöll sannolikt bara en individ av manligt kön. De
två individerna i benmaterialet från Lilla Ire är vuxna
kvinnor.
  Benmaterialet från Lilla Ire har mindre volym, vikt
och fragment än de två materialen från yngre
bronsåldern. De brända benen från Lilla Ire har en
grå/vit färg, vilket tyder på att de har förbränts under
hög temperatur.

Det osteologiska järnåldersmaterialet är mera
fragmentiserat än de båda materialen från bronsåldern.

   I det osteologiska materialet från Lilla Ire finns det
obrända hundben och en obränd groda, men det är
mycket osäkert om grodan skulle ha varit en del i
begravningen. Hunden är mycket komplett och det
som saknas är främst delar från kraniet och kotor. Det
har inte gått att se på benen hur hunden har avlivats,
möjligen hade det funnits spår av detta på de
kraniedelar och vertebrae cervicale som saknas. De
obrända hundbenen låg på två gravklot bredvid de
brända människobenen.
    Hunden från Lilla Ire liknar en modern jakthund och
det är tänkbart att den användes som en sådan. Alla
tre materialen låg i hällkistor men den från Lilla Ire var
mycket större än de från bronsåldern. Benmaterialet
från Lilla Ire låg fritt i hällkistan. Hundbenen låg på två
gravklot inne i hällkistan.

Även om människorna under yngre bronsåldern och
folkvandringstid kremerade de döda var ritualerna olika
eftersom det finns denna skillnad i hur benmaterialet
har blivit behandlat.

Information om uppsatserna lämnas
av  Gustav Malmborg Osteologiska
enheten, Högskolan på Gotland
tel. 0498-29 97 38.
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Till minne av
Christian Lindqvist och Bengt Wigh

Christian Lindqvist (1948-2006)

Den 28 april 2006 avled Christian Lindqvist efter en tids sjukdom. Han var en nära kollega och vän som
under många år var verksam vid laboratoriet i Ulriksdal. För föreningens medlemmar är han säkert också
bekant för sina många inlägg i Benbiten som behandlade både osteologiska och mera arkeologiska teman.
Christian hade beundransvärda kunskaper inte bara inom arkeologi och osteologi utan också inom t.ex.
biologi och botanik. I sin forskning arbetade Christian ofta med de stora perspektiven och hans avhandling
är ett bra exempel. ”Fångstfolkens bilder” från 1994 behandlar jägar- och samlarkulturernas bildvärld i
norra Europa. Det finns en mycket stor bredd i forskningen men ett tema återkommer oftare än andra
nämligen Gotlands faunahistoria och framför allt benfynden från Stora Förvar på Stora Karlsö. Detta var
Christians avhandlingstema inom historisk osteologi och som sysselsatte honom under en lång tid.

Bengt Wigh (1967-2006)

Den 21 april avled Bengt Wigh i en plötslig sjukdomsattack. Bengt var en uppskattad kollega och hans
bortgång känns obegriplig. Bengt studerade historisk osteologi under slutet av 1980-talet och blev kort efter
sina studier medarbetare inom Birka-projektet. Parallellt med detta inledde han sin forskarutbildning i
historisk osteologi.  För föreningens medlemmar är han kanske bäst känd genom sina osteologiska studier
av just Birka-fynden som kom att bli tema för hans avhandling “Animal Husbandry in the Viking Age
Town of Birka and its Hinterland” från 2001. Efter sin disputation lämnade Bengt Stockholm och
kontakterna till forskningslaboratoriet blev mera sporadiska. Avhandlingen var dock inte slutpunkten för
arbetet med Birkafynden utan han återkom till detta material. Under de senaste åren var Bengt bl.a.
involverad i osteologiska analyser inom ramen för E4-projektet. Så sent som i början av april presenterade
han vid ett seminarium i Uppsala sina resultat av flera spännande analyser.

Jan Storå, foskarassistent, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet,
Stockholms universitet.
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Akademisk avhandling

Molluscs, Environment and Man
A Bioarchaeological Approach in Sweden

Akademisk avhandling som för avläggande av filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet offentligen
försvarades i De Geersalen, Geovetenskapens hus (plan Y2), Frescati,torsdagen den 2 juni 2005 kl. 13.00
av Birgitta M. Johansson, MSc
Fakultetsopponent: Dr. David S. Reese, Peabody Museum of Natural History, Yale University, USA
Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholm 2005
Stockholms universitet ISSN 1102-1195
SE–106 91 Stockholm ISBN 91-89338-14-6

ABSTRACT

The thesis aims to examine the role and use of molluscs in Swedish prehistory, in chorological and chronological
aspects. Molluscs live in the sea, fresh water and on land. The Swedish mollusc fauna contains 623 taxa: 417
marine, 85 limnic and 121 terrestrial species. Molluscs are invertebrates, have a soft body and a hard, external
skeleton - the shell. Molluscs are found in all parts of Sweden, even at high altitudes, but as subfossil evidence
they are restricted to calcareous bedrock, non-acid sediments and soils. The shell morphology is diversified; the
cap-shaped land snails, the boat-shaped large freshwater mussels, the paddle-shaped blue mussels, the heart-
shaped cockles, the fan-shaped scallops and the egg-shaped Indo-Pacific cowries and large porcelain shells.
Molluscs are zoological macrofossils. The size of mollusc shells in the Swedish fauna varies from 0.5 mm up to c.
200 mm. Molluscs have environmental, social and cultural value as palaeoecological and anthropogenic indicators.
A survey of 257 cases of shell bearing evidence from 104 sites in Sweden has shown that shells have been
collected during excavations, but not been studied and interpreted further. A list of archaeological sites with
mollusc occurrences in Sweden is provided. There are, however, several projects where the mollusc findings have
not been recorded. A better understanding of the importance of molluscs among archaeologists, as well as curators
in museums is suggested. An attempt is made to show ways and methods of improving the present conditions of
the archaeomalacological evidence. Furthermore, an updated list of mollusc taxa and their ecological preference
is provided with names in Latin, English and Swedish.

Subfossil shells can be studied from several aspects. Information from the fields of archaeology,
anthropology, palaeoecology and Quaternary geology, need to be combined with recent and comprehensive
information on history, ethnography, ecology and taxonomy, to fully explore the role and potential of subfossil
shells in prehistory. In order to give a holistic picture on the role and importance of molluscs in archaeological
contexts a multidisciplinary approach is applied.

Results show that molluscs have been used as food, personal ornaments and tools. Oysters, limpets, blue
mussels and cockles played an important role as food during the Mesolithic and the Neolithic in western and
southern Sweden. There is a hiatus in the use of these species until the Viking Age, when they reoccur at the
site of Birka. During the early Medieval period the use of molluscs has been traced at several urban sites;
Lödöse, Uppsala and Helgeandsholmen. During the Middle Neolithic on Gotland, tusk shells were used as
personal ornaments. Indo-Pacific shells appear in the archaeological record during the Early Roman Iron Age.
Six taxa are identified in Sweden. Scallop shells have been used as a sign of pilgrimage in Europe during the
Medieval time. There are 74 scallop shells of this context found in Sweden. Future bioarchaeological mollusc
studies are suggested within seven promising regions in Sweden.
Keywords: molluscs, role of shells, shell use, bioarchaeology, subfossil shells, environmental indicator, molluscs
as food, personal ornaments, ethnography, Björkö-Birka.
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Internationell kurs

First Call for Participation
I - QMDAA, International Summer School in
Quantitative Methods and Data Analysis in Archaeology
Villa Lanzi, Campiglia Marittima (Italy)
September 10-17, 2
 http://www.archeogr.unisi.it/qmdaa/
qmdaa@unisi.it , mailto:qmdaa@unisi.it

AIM
The archaeological research, from diagnosis to
publication, represents a scientific process that involves,
on different scales, the application of quantitative and
analytical methods. This aspect of the archaeological
discipline has been greatly improved and enhanced by
the introduction of computer applications, and more
specifically their  use in archaeological data storage,
manipulation and analysis. Despite advances in
computational techniques, formalization and correct
application of quantitative methodological procedures
remain,nevertheless, a fundamental requirement for a
rigorous and strict methodological approach. In other
words, ”data analysis” remains a central issue for
almost every archaeological research process:
excavation, landscape archaeology and materials and
remains studies.

The School is aimed at students, postgraduate students,
researchers and professionals in the archaeological field
interested and/or committed in the field of computer
applications in archaeology that wish to strength and
consolidate their methodological and theoretical
expertise and knowledge in the fields of quantitative
methods and data analysis. The School is organized by
the Archaeology Department of the University of Siena,
under the auspices and with the collaboration of the
Department of Mathematics of the University of Parma.
The I-QMDAA is part of the International Summer
School in Archaeology of the University of Siena.

SCHOOL OUTLINE
The courses aim to provide the students a compre-
hensive and basic introduction to methodological
concepts in the areas of descriptive statistics, explorative
analysis of archaeological data, computer science
concepts and tools for data analysis, GIS applications
for study and analysis of spatial data and artificial
intelligence applications in the archaeological research
process. The school will run for 6 consecutive days.
The daily schedule consist of 8 hours split into 2 hours

lectures. A good familiarity and knowledge of computer
systems and applications will be required. The official
language of the school is English. Students may also
requestto the organizers a final test as a certificate for
the acquisition of postgraduate program credits.

THE VENUE
The I-QMDAA Summer School is to be held in the
congress centre of Villa Lanzi, near Campiglia
Marittima(South Tuscany) Italy.

ACCOMMODATION
The sleeping facility for the Summer School will be
Palazzo Gowett, a nice hostel few meters far from
Villa Lanzi and from the castle.

REGISTRATION & FEES
The registration fee covers the lectures, course
notes, full board from the 11th to 16th September and
social events. Early application is _strongly_
recommended.
The fee for the school is 540 euros: double room
accommodation. The fee will cover also dinning and
lodging expenses. Prospective students should
however send a complete Curriculum Vitae. Fees
include expenses for lodging, dining, tour to the
Baratti Gulf Area & Populonia excavations, and a
Social Dinner. Be aware of the fact that students
will have to cover personal travel costs and personal
additional expenses.

APPLICATIONS
The number of participants is limited to 26. If the
number of applicants exceeds this limit, applicants
will be accepted on the basis of the submitted
Curriculum Vitae. In order to have a balanced
attendance from different countries, national
distribution will be also taken into consideration. The
application request, as well as Curriculum Vitae, must
be sent to qmdaa@unisi.it no later than July 1st,
2006. Applicants will be notified of acceptance no
later than July 15th.

FURTHER INFORMATION
For further information and updates, please see

 http://www.archeogr.unisi.it/qmdaa/
or contact the School Organizers at the email
address: qmdaa@unisi.it <mailto:qmdaa@unisi.it



Benbiten nr 1 2006

Till skribenten

För att få enhetlighet i Benbiten har en formell form för artiklar i Benbiten utformats. Manuskript skall
innehålla:

-Titel
-Författare, med institutionstillhörighet eller emailadress för korrespondens
-Text
-Figur/tabell texter
-Fullständiga referenser
-All text skall vara Times New Roman, 12 p. Texten  skall vara enspaltad, enkelt radavstånd, utan
avstavning och med rak vänstermarginal. Ord i texten som skall vara kursiverade skall vara det och inte
understrukna. Rubriker skall vara i typsnitt Arial, 12 p, fet stil och med vänstermarginal (ej centrerade).
För nytt stycke används indrag av första meningen. Gör indrag för det första stycket, ej efterföljande.
Skriv ut siffror lägre än tretton med bokstäver.  Illustrationer, figurer och tabeller bör vara tydliga och i
svart-vitt, med tillhörande figur- och tabelltexter. Vidare skall också hänvisning till dessa vara tydligt i
brödtexten. Referenserna skall vara i enlighet med Harvardsystemet med författarnamn, tryckår och
sida inom parentes i texten  (During, 2004:12 eller During et al. 2004). Sist skall en referenslista finnas
med, där titlarna skall vara kursiverade.

Manuskript skall vara redaktören tillhanda senast den 1 maj  2006, 1 november 2006, för att komma
med i nästföljande nummer. Bidrag skickas till redaktören via e-post: ylva.telldahl@of.su.se, eller på
diskett alt. CD till Ylva Telldahl, Malmgårdsvägen 12, 116 38 Stockholm. Vid frågor kontakta
redaktören.


