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Till medlemmarna

Sommaren har kommit med stormsteg och
temperaturen är nu påtagligt hög. Mycket har hänt
under året som gått och i samband med årsmötet
kom en ny styrelse att väljas där bl.a. Sofia Prata
efterträdde Ylva Telldahl på ordförandeposten. Vi
har stor tillförlit till henne och hennes engagemang
som är en stor tillgång till föreningen. Vidare vill vi
passa på att tacka Ylva Svenfeldt som avgått som
kassör för hennes insats i föreningen och Alexandra
Mortagua som avgick som suppleant. Två nya
styrelsemedlemmar, Nina Pettersson och Magnus
Reuterdahl, hälsas samtidigt välkomna. Medlemmarna
i den nya styrelsen presenteras längre fram i tidskriften.
Under årsmötet framkom många idéer och också
önskemål om vad styrelsen skall arbeta aktivt med.
Bl.a. diskuterades betydelsen av osteologiskt arkiv
på ATA där medlemmarna gärna såg att styrelsen
initerade detta. Återigen aktualiserades också frågan
om hur vi skall locka fler medlemmar och hur vi kan
få medel till tryckkostnader och anordnande av fler
workshops.

Vi i styrelsen vill samtidigt informera om en mycket
ledsam händelse, nämligen Professor Ebba Durings
bortgång. En stor personlighet inom osteologin har
försvunnit och vi känner en stor saknad och sorg.
Hon lämnar ett stort tomrum efter sig.

Tidigare i vår gick även Lektor Inger Österholm bort.
Man förknippar henne kanske mest med
Ajvideprojektet och inte allra minst som en av
pionjärerna vid Högskolan på Gotland.

På sidan 9 och 10 kan ni läsa två nekrologer som
kollegorna på dels Osteoarkeologiska forsknings-
laboratoriet, Stockholms universitet och dels
kollegorna på Högskolan på Gotland skrivit till deras
minne.

Styrelsen hälsar alla nya medlemmar välkomna och
liksom till de gamla medlemmarna önskar vi en
fortsatt

solig sommar
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Protokoll för Osteologiska föreningens årsmöte 2007-02-10

Närvarande:

Sofia Prata
Carola Liebe-Harkort
Emma Sjöling
Britt-Marie Hägerman
Magnus Reuterdahl
Nina Peterson
Benithe Stavrum
Lisa Hartzell
Sabine Sten

§ § § § § 1 Då ordförande Ylva Telldahl inte kunde närvara vid årsmötet öppnade Sofia Prata mötet.

§ § § § § 2 Röstlängden fastställdes. Samtliga närvarande förutom Nina Peterson och Sabine Sten är
röstberättigade.

§ 3 Mötet har behörigen utlyst.

§ 4 Dagordningen fastställdes

§ 5 Till ordförande valdes Sofia Prata, till sekreterare Carola Liebe- Harkort.

§ 6 Till justerare valdes Lisa Harzell och Magnus Reuterdahl.

§ 7 Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden Sofia Prata.

§ 8 Då revisor Birgitta Johansson inte var närvarande läste ordföranden upp revisionsberättelsen.
BirgittaJohansson är nöjd med styrelsens arbete under det gånga året. Hon påminde dock om
 behovet av att värva nya medlemmar.

§ 9 Styrelsen fick fortsatt ansvarsfrihet.

§ 10 Val av styrelse för 2007. Kassör Ylva Svenfeldt och suppleant Alexandra Mortagua har valt att träda
 ur styrelsen. Till ny kassör valdes Benithe Stavrum, till suppleant Nina Peterson.  Till ny ordförande
valdes Sofia Prata. Tidigare ordförande Ylva Telldahl innehar i stället en ny post som ledamot med
ansvar för tidskriftens samt hemsidans layout. Till ny sekreterare (tidigare Sofia Prata) valdes Tove
Björk. Carola Liebe-Harkort kvarstår som ledamot. Magnus Reuterdahl valdes in som ytterligare ny
ledamot. De två ledamöterna och den nya posten som Ylva Telldahl innehar skall införas i stadgarna
och tas upp och röstas igenom på nästa årsmöte 2008.

§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant. Birgitta Johansson kvarstår som revisor, Gustav Malmborg som
 revisorssuppleant.

§ 12 Emma Sjöling skall kontakta Ylva Svenfeldt och Alexandra Mortagua angående huruvida dessa två vill
sitta i valberedningen.

§ 13 Årsavgiften för 2008 fastställdes till 100 kronor för studenter och 200 kronor för icke studenter.
Avgiften höjs för att möjliggöra anordnandet av symposier, workshop o.dyl. Anledningen till höjningen
skall publiceras i Benbiten.
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§ 14 Nästa års symposium kommer att hållas i Stockholm.  Förslag om tema för kommande
symposium är osteologens och arkeologens interaktion, d.v.s. hur de två disciplinerna bästa kan
utnyttja varandras kunskaper och därigenom visa på nyttan och behovet av att ha osteologer i
fält. Om detta förslag antas är tanken är att vi inför nästa symposium bjuder in representanter
från både små och stora institutioner med både fast- och korttidsanställda osteologer. Kontakta
bl.a. UV syd, Länsstyrelsen, Dalarna länsmuseum. Vi kommer att kontakta
Riksantikvarieämbetet i syfte att försöka få med dom som medarrangörer. Vidare framkom
”tafonomi som ett förslag till tema vid en eventuell workshop. Möjligheten att vartannat år hålla
symposium och vartannat hålla worskhop föreslogs för tillgodose både behovet av externa
kontakter och fortbildning inom ämnet. Årsmötet för 2008 är även det fastställd till att hållas i
Stockholm.

§ 15 Under Övriga frågor togs frågan om ombuden upp. Sabine Sten kvarstår som ombud för
 Högskolan på Gotland. Då Elisabeth Iregren avsagt sig uppdraget som ombud har Nina
Peterson utsetts till nytt ombud vid Lunds universitet. Kontaktperson i Stockholm för ombuden
är Carola Liebe-Harkort. Enligt önskemål tog beslut om att ombudets funktion skall beskrivas
och delges ombuden samt att i Benbiten lägga ut information om detta.
Carola Liebe-Harkort skall fråga Eeva Lahti om ombud i Finland. Hon tillfrågades redan efter
förra årsmötet. För Norge skall Hanne Ekström tillfrågas samt för Danmark Pia Bennike. Maria
Vretemark kommer att tillfrågas för Västsveriges räkning.

Under denna punkt tog även Sabine Sten upp vikten av att ha ett osteologiskt arkiv vid ATA.
Hon föreslog att OF skall initiera ett sådant.

Flera förslag på hur medlemsantalet skall ökas framlades, där ibland:
- Bifoga inbetalningsblanketter i Benbiten
- Betalningspåminnelse via e-post.
- Öka benbitens spridning bl.a. genom att gå igenom vilka som får pliktex, värva

prenumeranter på institutioner och muséer, kontrollera om vi finns med på SUB:s e-
tidskriftslista

- Skaffa länkar till vår hemsida från de institutioner med anknytning till ämnet.
- Locka genom att lägga upp gamla nr av Benbiten på hemsidan
- Kan blänkare om att benbiten utkommit läggas upp på kulturmiljöportalen
- Undersöka hur liknande tidskrifter går runt.

Nina Peterson berättade om mentorsfunktionen hon innehar i Lund. Samtliga mötesdeltagare
tyckte det lät mycket intressant. Sabine Sten skall diskutera möjligheten att skapa något
liknande på Gotland och i Stockholm.

§ 16 Mötet avslutades

Sofia Prata Carola Liebe-Harkort Benithe Stavrum

Sekreterare Justeringsman 1 Justeringsman 2
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Verksamhetsberättelse för år 2006 faställd
vid föreningens årsmöte 2007-02-10

Vid årsmötet valdes följande styrelsemedlemmar:

Ordförande: Ylva Telldahl (omval 1 år)
Sekreterare: Sofia Prata (omval 1 år)
Kassör: Ylva Svenfeldt (omval 1 år)
Ledamot: Carola Liebe-Harkort (omval 1 år)
Ledamot: Tove Björk (nyval 1 år)
Suppleant: Alexandra Mortaqua (nyval 1 år)
Revisor: Birgitta Johansson (omval 1 år)
Revisorssuppleant: Gustav Malmborg (omval 1 år)
Valberedning: Emma Sjöling  och Magnus Eriksson

Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits i Stockholm. Däremellan har styrelsen haft kontakt via
telefon och e-post. Det sjunkande antalet medlemmar sedan år 2005 har bl.a. diskuterats på dessa möten.
Ett massutskick kom att göras via e-post till tidigare medlemmar men gav inte den respons vi hade hoppats
på. Tidskriften Benbiten har utkommit med två nummer under år 2006. Det har med glädje konstaterats att
fler artiklar har kommit in och även ett par skrivna på engelska.  Föreningens hemsida och e-postlistan för
medlemmarna har använts för att förmedla kommande kurser, arbetstillfällen samt konferenser. Föreningen
har också värvat två ombud, dels Sabine Sten vid Avdelningen för arkeologi och osteologi, Högskolan på
Gotland och dels Elisabeth Iregren vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.

Styrelsen arbete under året har varit fokuserat på att söka medel för anordnande av symposier alt.
Workshops samt för tryckbidrag. Tyvärr har vi i år inte fått några medel till detta. Då föreningens
innestående medel ej är tillräckliga för att bjuda in föredragshållare utifrån ställdes en förfrågan till
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL) vid Stockholms universitet om att gemensamt anordna en
Workshop. Årets workshop ges därav i anslutning till årsmötet och i samarbete med OFL där föreningen
endast bekostar arvoden till föredragshållare och workshopansvariga Markku Niskanen och Petra Molnar.

Stockholm den 8 februari 2007-02-08

Ylva Telldahl Sofia Prata Ylva Svenfeldt

Ordförande Sekreterare Kassör
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REVISIONSBERÄTTELSE

för

Osteologiska Föreningen år 2006

Efter granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för det gångna budgetåret, 1 januari - 31 december
2006, avger jag följande revisionsberättelse:

Osteologiska Föreningens räkenskaper är förda med god ordning och vederbörligen verifierade. Den 31
december 2006 hade föreningen på PlusGirokonto: 45 56 93 - 5, innestående medel om: 5.043,79 kronor.

Osteologiska Föreningens totala tillgångar var vid ingången av 2006: 3.583,79 kronor. Under det gångna året
har föreningen gått med ett överskott på 1.460 kronor, till följd av ett stipendium på 4.000 kronor från
Letterstedtska föreningen. Då granskningen ej givit någon anledning till erinringar hemställer jag att årsmötet
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2006 års förvaltning.

Jag noterar att även årsmötet 2006 beslöt att bibehålla de differentierade medlemsavgifterna: 100 kronor för
studenter och 150 kronor för övriga (personer och institutioner). Osteologiska Föreningens ekonomi är i god
balans, men föreningen har fortfarande en mycket begränsad verksamhet. Jag noterar med tillförsikt att styrelsen
varit aktiv under året och sökt medel ur olika fonder m.m. till gagn för föreningens verksamhet. Antalet medlemmar
i föreningen är dock oförändrat från i fjol, 37 personer, vilket gav intäkter om 5.100 kronor. Tre av de betalande
medlemmarna bor ej i Sverige. De bor, likt i fjol, på Åland, i Finland samt i England. Vi måste bli flera än 37
som engagerar oss i osteologin i Norden! Benbitens utseende, föreningens informativa logotyp och den fina
hemsidan är tre kraftfulla redskap i ett aktivt värvningsarbete.

Stockholm den 26 januari 2007.

…………………………….

Birgitta M. Johansson

Revisor
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Sofia Prata, ordförande

Fr.o.m detta verksamhetsår har styrelsens
konstellation förändrats något och två nya
styrelsemedlemmar har tillkommit. Jag, Sofia Prata,
har efter Ylva Telldahl tillträtt som ordförande och
har tidigare varit styrelsens sekreterare. Under detta
år sitter jag på osteoarkeologiska forsknings-
laboratoriet i Stockholm och arbetar för Sigtuna
museum med analys av humana lämningar
tillsammans med två kollegor. Lämningarna härrör
från en del av en tidigmedeltida kyrkogård som
grävdes ut sommaren 2006, i kv Humlegården i
Sigtuna. Jag har tidigare arbetat  både som arkeolog
och osteolog, och har då främst analyserat brand-
gravsmaterial från yngre järnålder.  Analysresultaten
från brandgravarna presenteras i boken
”Vikingagravar vid Nordre älv” som utkommit i
dagarna (se litteraturtips, sid 35).

Litteraturtips: Vikingagravar vid Nordre älv”. Red.
Berit Hall. Göteborgs Stadsmuseum. Värnamo
2007. Det osteologiska avsnittet i boken är skrivet
av Sofia Prata och är en sammanställning av
analysresultat från tio yngre järnåldersgravfält i
Göteborgs och Kungälvs kommuner.analysen
omfattar sammanlagt 97 gravar.Ett av de vanligaste
offerdjuren i gravarna var häst. Hästens  roll i
gravarna behandlas i ett eget avsnitt som är skrivet
av Berit Hall och Sofia Prata.

Presentation av styrelsen 2007

Tove Björk, sekreterare

Jag blev medlem i osteologiska föreningens styrelse
år 2005 som ledamot och invald som sekreterare år
2007.

Jag tog masterexamen i arkeoosteologi  våren 2001
på Högskolan på Gotland och åkte nästan genast till
Egypten i januari 2002 för att arbeta som osteolog i
ett amerikanskt forskningsprojekt, Giza Plateau
Mapping Project i Giza, Egypten där jag arbetat med
gräva fram och utföra preliminära fältbedömningar  av
sentida (Late Period) skelettmaterial (mumier)

Då jag under mina år i Egypten kommit att känna
starkt för landet och det arbete jag utfört har jag fortsatt
att åka dit och har nu avverkat min 6:e säsong i
projektet. Däremellan har jag haft fler olika
arkeologiarbeten i Sverige för olika projekt och
museum. Mitt senaste arbete i Sverige som arkeolog
och osteolog innan jag åkte till Egypten 2006 var för
Sigtuna museum. För närvarande arbetar jag med att
analysera det medeltida skelettmaterial som framkom
under grävningen i Sigtuna säsongen 2006.

Benithe Stavrum, kassör

Jag heter Benithe Stavrum och är Osteologiska
Föreningens nya kassör.

Jag blev klar med CD-kursen i Osteoarkeologi vid
Stockholms Universitet våren 2006. Innan det har jag
bl.a läst Geovetenskap och Laborativ Arkeologi. För
tillfället jobbar jag som städare men kommer from 8
maj att arbeta som museiassistent på Stadsmuséet. I
vintras fick jag beviljat medel från Berit Wallenbergs
Stiftelse så på min fritid sitter jag på Osteoarkeologiska
Laboratoriet och analyserar en väldigt spännande
brandgrav. Den är från Broby utanför Uppsala och
anlagd under yngre järnåldern. Det är många djur
nedlagda, bl.a. jaktfåglar och hundar.

Carola Liebe-Harkort, ledamot

Jag är sedan 2003 doktorand vid Osteoarkeologiska
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. I min
avhandling arbetar jag med det mänskliga obrända
skelettmaterialet från gravfältet Smörkullen (daterat
till förromersk och romersk järnålder), Alvastra,
Östergötland. Mitt arbete fokuserar på tand- och
kraniepatologier i relation till andra patologier i
kroppen. Utöver generella osteologiska metoder
använder jag mig av histologiska metoder likväl som
av endoskopi och röntgen.

Jag arbetar även som uppdragsosteolog och
analyserar då både obränt och bränt skelettmaterial
från människa likväl som från djur. Hösten 2005 och
2006 arbetade jag i Pompeji med att analysera djurben
som framkommit i de hus som ingår i det Svenska
Pompeji projektets kvarter.
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Pompeji är storslaget och arbetet där har varit enormt
givande och spännande. Andra spännande uppdrag
har bl.a. varit att analysera skelett från den tidiga
kyrkogården i Fröjel, Gotland och tillsammans med
Ylva Telldahl har jag analyserat  bisonben som vi själva
grävt ut i Lewis Canyon, Colorado, USA.

Jag innehar posten som ledamot i i Styrelsen för
Osteologiska föreningen sedan 2004.

Magnus Reuterdahl, ledamot

Mitt namn är Magnus Reuterdahl jag är född i
Jönköping men sedan ett drygt 10-tal år bosatt i
Stockholm. Jag har läst arkeologi (2000-2002) och
osteoarkeologi (2002-2004) vid Stockholms
Universitet och vid sidan av detta har jag läst lite
fornnordiska, kulturmiljövård mm. Under mina år på
Universitet har jag varit aktiv i studentlivet genom att
sitta med i styrelserna för Humanistiska föreningen
(2005), STARK (2000-) (Stockholms Arkeologer)
och Stockholms studentkår (2005). Mina arkeologiska
studier har främst inriktats på att Visingsö med omnejd,
jag har tittat på bosättningsmönster (2001),
förekomsten av öns Husaby (2002), gjort en
osteologisk analys av öns undersökta gravar (2004).
Det har med andra ord blivit tre större uppsatser och
två artiklar (varav en i benbiten 2004:2). Sedan mina
studier mer eller mindre avslutades kring år 2005 har
jag arbetat med ett par osteologiska analyser rörande
den gropkeramiska boplatsen Ottenby Kungsgård på
Öland och arbetat som arkeolog för Länsstyrelsen i
Kronobergs län med skadeinventering efter stormen
Gudrun, återställningsarbeten efter den samma och
kommer under året att arbeta med analyser av det
arbete vi utfört under 2005 och 2006.

Ett av de mer intressanta projekten jag arbetat med är
Yangshao projektet, startat 2003 av Johan Klange och
mig själv, som syftar till att öka kunskapen om Kinesisk
arkeologi i allmänhet och den neolitiska Yangshao
kulturen i synnerhet, se gärna vår blogg http://
yangshaoproject.wordpress.com för mer information.
Vilket resulterat i två resor till Kina (2006 & 2007).
Jag ser fram emot ett trevligt år med styrelsen och
hoppas kunna göra en insats både för tidskriften och
föreningen.

Nina Petersson, suppleant

Suppleant i styrelsen och tillsammans med Ola Magnell
ombud för Lundaregionen.

Jag blev färdig med min magister i osteologi vårterminen
2006, och skriver just nu på magisteruppsatsen i
förhistorisk arkeologi. Jag har även läst historisk
arkeologi, paleontologi, och faunahistoria vid Lunds
universitet. Men är främst intresserad av mesolitikum
och neolitikum samt tafonomi som metod. Jobbar just
nu som mentor i osteologi samt fungerar som
förmedlande osteolog på VikingaTider i Löddeköpinge.
Sitter även som ledamot i den nystartade föreningen
EMBLA (Experimentella Metoder Blir Levande
Arkeologi). Jag har nyligen fått medel för analys av ett
medeltida borgmaterial från norra Skåne, som ska hålla
mig sysselsatt under sommaren. Har tidigare säsonger
arbetat som arkeolog och fältosteolog i Tyskland samt
på Irland.

Ylva Telldahl, redaktör

Efter tre år som styrelseordförande har jag nu lämnat
över klubban till Sofia Prata. Min nya post i styrelse
är istället som redaktör för Benbiten och föreningens
hemsida. Utöver detta är jag doktorand vid
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid
Stockholms universitet. Min forskning avser studiet av
patologier hos djur, främst häst och nöt, och om vissa
skelettförändringar kan relateras till att djuren använts
i arbete. Då patologier står i fokus har jag ingen tids-
eller geografisk begränsning utan arbetar med
benmaterial från olika tider och olika platser. För
närvarande har jag studerat benmaterial från Eketorp
fornborg (sen romersk järnålder-medeltid) och
Skedemosse (järnålder) på Öland samt Fröjel
(vikingatid) på Gotland. Vidare kommer  bruket av
arbetsboskap att diskuteras i mer kulturgeografiska
aspekter där bl.a. gårdarnas struktur och förändring
samt jordbrukets utveckling sätts in i sammanhanget.

Jag utför också analysuppdrag där jag senast analyserat
djurben från en boplats i Råsjö, Medelpad, som ingår
i ett större projekt om Skogsfinnar. Förutom detta har
jag analyserat flera benmaterial från brandgravar.
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Resumé från
Workshop 10 februari 2007

”The reconstruction of body size and
skeletal robusticity through osteometry
and MSM analysis”.

Aktiviteterna för Osteologiska föreningen inleddes i
år med en workshop.  Inbjudna föreläsare var Ph D
Markku Niskanen från Uleåborg universitet, Finland
och doktorand Petra Molnar från Osteologiska
forskningslaboratoriet (OFL), Stockholms
universitet. Markku Niskanen leder en forskargrupp
som har inriktat sig på beräkning av kroppsform och
kroppsstorlek. Detta sker med hjälp av ett större
antal metriska mått på bl.a. kotor och långa rörben.
Petra Molnar forskar kring aktivitetsspår i skelettet
vilket också är utgångspunkten för hennes
avhandling. Med hjälp av storlek på muskelfästen
försöker hon koppla dessa till aktivitet och
arbetsfördelning inom en population.

Syftet med workshopen var att visa på nya
osteologiska metoder och att ge deltagarna en inblick
i hur dessa metoder kan användas och vilka resultat
dessa kan ge.

Workshopen hölls i OFL´s lokaler på Stockholms
universitet då denna var ett samarbete mellan
Osteologiska föreningen och OFL. Det välkomna
samarbetet innebar att vi fick ekonomisk möjlighet
att bjuda in Markku från Finland.

Lördagen började med att Markku och Petra vardera
höll en timmes lång föreläsning om metod och
metodtillämpning inom deras specifika ämne. Därefter
bjöds det på kaffe och hembakat innan själva
workshopen inleddes. Efter pausen delades deltagarna
in i två grupper (med ca 12 personer i varje grupp)
varav den ena gruppen tillsammans med Markku
började mäta robusticitet och den andra gruppen
tillsammans med Petra graderade muskelfästen. De båda
grupperna hade ca 5-6 skelett till sitt förfogande att öva
och mäta på (de utvalda skeletten härstammar från en
medeltida gravplats tillhörande S:t Jörgens hospital i
Landskrona).

Efter halva tiden bytte grupperna plats medan vi
gemensamt den sista timmen summerade ihop de resultat
vi kommit fram till. De båda metoderna var relativt enkla
att sätta sig in i men krävde båda mycket tålamod då
det är många muskelfästen som skall graderas på
respektive ben som skall mätas. Graderingen av
muskelfästen enligt den metod som Petra använder sig
av kräver dessutom vana och erfarenhet av hur stora
och utvecklade respektive muskelfäste kan bli/vara.
Applicering av resultaten torde trots allt vara det mest
utmanande i processen, d.v.s. hur vi skall sätta in våra
mått och graderingar i ett sammanhang.

Dagen och kvällen avslutades med en mycket god och
trevlig gemensam middag i matsalen nere på plan 1 hos
OFL.

Vi i styrelsen är alla mycket nöjda med denna dag som
blev intressant och trevlig. Vi vill även tackar er som
kom för aktivt deltagande och engagemang. Utan er
deltagare hade ju workshopen inte blivit av. Till sist vill
vi också tacka Jan Storå och OFL då workshopen inte
hade kommit till stånd utan detta samarbete.

Carola Liebe-Harkort och Sofia Prata



Till minne av Ebba During

Ebba During (1937-2007)

För en tid sedan nåddes vi av budskapet att Professor Ebba During gått bort. Det kändes

overkligt, nästan obegripligt. Närmast sörjande är sonen Carl och dottern Cecilia med familjer. För oss som
arbetar vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet har Ebba alltid funnits där - som kollega, lärare,
handledare, chef och vän. Känslan av tomhet och saknad är stor.

Ebba During kom till Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, i slutet av 1970-talet då
hon inledde sina osteologistudier. Det var startpunkten på en lång och mångsidig gärning vid laboratoriet där
man kan finna flera milstolpar; avhandlingen om faunan vid stenålderslokalen Alvastra pålbyggnad,
analyserna av människorna från regalskeppen Vasa och Kronan, samt arbetet med Gustav Vasas dotter,
prinsessan Anna. Projekten fick stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Hon hade alltid
mycket på gång och det gällde inte bara verksamheten i Stockholm. Från mitten av 1990-talet byggde Ebba
också upp osteologiutbildningen vid Högskolan på Gotland, vilket medförde att hon under flera års tid
pendlade mellan Stockholm och Visby varje vecka.

 Tiden var ofta knapp men Ebba delade alltid generöst med sig av sin kunskap. Det var föreläsningar,
seminarier och handledning av studenter och doktorander. Hon identifierade skelettelement och beskrev
osteologiska processer på ett mycket pedagogiskt sätt. Som studerande fick man alltid full uppmärksamhet
när det krävdes. Ebba kontrollerade noggrant rapporter och uppsatsmanus och returnerade dem ofta fulla
med kommentarer, synpunkter och vänliga men bestämda råd. När hade hon tid att göra allt detta? Vi kan
bara ana hur långa arbetstimmarna var i hemmet.

Ebba figurerade också i populärvetenskapliga sammanhang i olika medier. Senast sågs hon i TV-serien
Svenska slag där hon entusiastiskt berättade om sina resultat från regalskeppet Kronan. Ebba var ett
föredöme när det gällde att dela med sig av sina kunskaper.

Ebba fick ofta på ett naturligt sätt en central roll i många sammanhang, men var alltid ödmjuk. När vi fick
beskedet om hennes utnämning till professor avbröt vi hennes föreläsning för att fira detta. Då verkade hon
nästan förvånad över att vi ville uppmärksamma henne. När Ebba gick i pension ordnades en festmiddag
och vänbok för henne. Då som nu bekräftades vilket stort kontaktnät Ebba hade – både inom och utanför
Sverige. Reaktioner från ett stort antal kolleger och vänner från bl.a. Holland, Storbritannien, Tyskland,
Frankrike och Nordamerika visar hur omtyckt Ebba var både som forskare och person.

Många med oss minns Ebba med stor värme. Vi förknippar Ebba främst med laboratoriet i Ulriksdal och det
är därifrån vi har de starkaste minnena av henne. Det var fina tillfällen när Ebba strålande återvände efter en
introduktionsföreläsning för arkeologistudenterna - Får se om vi har fångat några till osteologin?, brukade
hon säga. Det hade hon med all säkerhet – söktrycket var alltid högt till kurserna.

Ebba förmedlade sitt budskap om osteologin engagerat och entusiastiskt, glad och inspirerande. Vi kommer
för alltid komma ihåg henne som en stor kunskaps- och inspirationskälla. En av ämnets stora profiler är
borta.

Kollegerna

vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet
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Till minne av Inger Österholm

Inger Österholm

1942-2007

Den 22 mars avled Inger Österholm efter en lång sjukdomsperiod. Inger var en av pionjärerna vid
Högskolan på Gotland och hann under åren verka som lektor i arkeologi, prefekt, prorektor och t.f. rektor.
Hennes avhandling: ”Bosättningsmönstret på Gotland under stenåldern” kartlägger bosättningsmönster, fysisk
miljö, ekonomi och social struktur på Gotland, från de första bosättningarna på ön till och med
senneolitikum. För de flesta är hon kanske mest känd för Ajvideprojektet som startade 1983 och är ett av
Europas största stenåldersprojekt. Utgrävningarna vid Ajvide har lämnat mycken ny kunskap till
stenåldersforskningen i Norden. Inger var en verklig eldsjäl med målsättningen att utveckla arkeologiämnet
tvärvetenskapligt. Utbildningarna i osteologi, arkeologisk visualisering samt etablering av ett DNA-
laboratorium var av central betydelse för hennes ambition att integrera forskning och utbildning. Ända in till
slutet var hon med att framarbeta det nya treåriga internationella arkeologiprogrammet som startar HT-07.

Vi som har haft privilegiet att arbeta tillsammans med Inger minns henne med stor saknad.

Margareta Kristiansson

Adjunkt

Avdelningen för arkeologi och osteologi

Högskolan på Gotland
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To Neolithic China and back! The Yangshao project.

Part 1

Magnus Reuterdahl

In 1921 Johan Gunnar Andersson excavated the settlement at Yangshao cun and found the first traces
of the Chinese neolithic. Some of the finds became the foundation of the collections at the Museum of
Far East antiquities in Stockholm. One of the finest collections of Yangshao artifacts outside of China.

Introduction

The initial steps in forming the Yangshao-project started in 2003 by myself and fellow student Johan Klange. In
2003 the department of Archaeology, Stockholm University (SU), was visited by a delegation from the Chinese
Academy of Social Sciences (CASS) Archaeological institute. The visitors were Mr. Liu Qingzhu, Dr. Yuan
Jing and Dr. Chen Xingcan. At this time an exchange program between CASS and SU became known to us
and with the help and support from associate professor Ingmar Jansson of the Department of Archaeology
and Classical studies at SU and Dr. Jan Storå, at the Osteoarchaeological Research Laboratory (OFL) at the
same department we created a research plan and an application for the exchange. During this period and forth
we also have had a lot of help from Tom Morell, international liaison at the Research Liaison Office, SU.

     All in all this led to the possibility for Johan Klange and me to participate in an exchange during January
2006 between the CASS and SU. During this exchange we visited the Archaeological Institute at CASS and its
archaeological laboratory in Beijing, among others, to do research on the Neolithic Yangshao culture (Klange
& Reuterdahl 2006). This article is the first regarding our project and the research that we have made, Johan
Klange is currently working on another that is more focused on other issues than bones, among them long
distance cultural exchange of ideas and the ritual landscape.

     The Yangshao culture was selected for several reasons. Partly we had some previous knowledge about the
culture and partly due to the fact that there are clear connections to Sweden through the collections at the
museum of Far East antiquities and researchers such as Johan Gunnar Andersson (1874-1960), Folke Bergman
(1902-1946), and Sven Hedin (1865-1952) among others.

Questions and aims

In 2003/2004 we started out by doing a background study on the Yangshao-culture to find articles and books
concerning research about the Yangshao culture. The result became a background essay called ”Mystic Pottery
and Cosmic Eggs - a study of two aspects of the Yangshao culture for a better understanding of its conceptual
philosophy” (Klange & Reuterdahl 2005). With this as a base we worked out a research plan.

Artiklar
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     In our research plan we described our aims and goals with the exchange. Among other things we stressed
that we hoped to gain more knowledge about the prehistory of China, in particular knowledge about the
Yangshao culture and to share this knowledge with others. To do so we hope to create a base for an enlarged
understanding and strengthened interest of Chinese archaeology at our department among professors,
researchers, students and others that are interested. We also pointed out several questions that we were
interested to gain knowledge about. Among these questions some had a more Osteoarchaeological approach,

for example:

1. We identified in Johan Gunnar Anderssons published works that a find of deposited fossilized
ostrich eggs had been done at the settlement Yangshao cun (Andersson 1923:57ff.,1943:65).
Are there any more find of fossilized eggs on Yangshao sites and if so how are they interpreted?

2. We found a study of the correlation between the deposits of animal bones and the
iconography of the painted vessels intresting. What materials are available and in what
contexts are bones and painted pottery found?

3. The Yangshao-culture has been interpreted as a matriarchal society, partly due to finds in the
cemeteries. What is the sexing based upon? Osteology, artifacts or a combination thereof?
What genders is considered?

4. Another important question is how and with what questions are Chinese Zooarchaeologists
currently working on in China?

Some notes on Chinese Archaeology

In a paper there is virtually no possibility to describe the field of Chinese archaeology, this is but a few notes
designed to present a background. In Asia there is a rich source of comparative material on the origins of
agriculture to state formation. There are many links between Asia, the Middle East and Europe which make
Asian archaeology relevant to World archaeology (Stark 2006:5). The keyword in understanding Asia’s
archaeology is diversity: in climate, geography, language, genetics, and the variety of social formations (Stark
2006:12f). Asian archaeology is famous for many things among them some ”firsts” as some of the earliest
domesticated plants and pottery technologies (Stark 2006:4). The study of domestication is fundamental to
agricultural origins but it is also a ”clear and dominant feature of the conceptual landscape between hunting-
gathering and agricultural” (Smith 2001:27). The Oldest substantial records of potential agriculture in North
China are from ca. 9-8000 B.C. (Crawford 2006:77). For example the earliest evidence for domesticated
dogs is reported for the site of Nanzhuangtou, located in central Hebei province, in the northern part of the
central Yellow river valley dated to ca. 8000 B.C. (Yuan & Flad 2002:728 tbl.1). On the same site some of the
oldest pottery in North China has been found, the pottery has been dated to 9000-8000 B.C. (Crawford
2006:85).
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     There are those how judge Asian archaeology as theoretically limited in comparison with Western
archaeological ideas. In China this is especially clear due to the, until recently, employed Marxist evolutionary
framework (Stark 2006:6).  There are two themes that can be identified as most common in Chinese archaeology,
if looking back. The first is that history is the struggle of classes; this has led to the periodization of Chinese
history into primitive society, slave society, feudal society, and so forth. The second theme is that Chinas history
is rich in accomplishments, particularly in inventions and in art, which illustrate the creative powers of the
Chinese people (Chang 1977:625). In more recent Chinese research there is a visible change towards input
from other ideas and questions. One of the important issues in contemporary Chinese archaeology as well in
world archaeology is the question of the emergence of state in ancient China (Liu et al 2002:75). It is also
notable that in articles from recent years that Marxist doctrine is gradually fading away (Liu 2004:11f).

     Between 1949-1979 China was deeply centralized and governed under a distinctive form of Marxist ideology
and administrative structures (Glover 2006:19). During the period from 1949-59 Chinese archaeology followed
ideas and practises from USSR. After Chinas ideological break (New China) with the USSR in 1959 archaeology
in China was dominated by the directives of Mao Zedong. The Chinese government did encourage archaeology
to the extent that it showed the emergence of a unique Chinese society (Glover 2006:19).

The Cultural revolution, 1966-76, brought most archaeological work to a standstill with enormous destruction
to museums, sites and collections through the ”Four Olds” campaign (Glover 2006:19). The main emphasis in
Chinese archaeology during a fairly long period after the establishment of New China remained the determination
of the chronology of Chinese archaeological cultures, and the delineation of differences and similarities between
the types of archaeological cultures of each area (Yuan 2006:207).

     Evan though there have been an acceleration in Asian archaeology since the 1960s the results remain largely
inaccessible to western scholars, mainly because of linguistic reasons (Stark 2006:4f). Many sites are known
for their spectacular and huge quantity of finds, for example the Yangshao sites Banpo and Jiangzhai among
many others. A problem with many of these excavations is the documentation, not just linguistically. The finds
were foremost used to demonstrate the truth of well-accepted doctrines, such as unilineal evolution, class
struggle in ancient society, the inevitable demise of capitalism and the unique originality of Chinese society
(Glover 2006:19). Another problem is the lack of consistent stratigraphical documentation (Yuan & Flad
2002:724). One must also bear in mind that most archaeological fieldwork has taken place in the eastern half
of China (Underhill & Habu 2006:122).

     A new trend in Chinese archaeology is the search for new frameworks with indigenous characteristics, in
order to constitute a Chinese-style archaeology. A new concept that has gained  popularity is, gucheng guguo
guwenhua shidai - the period of archaic towns, archaic states, and archaic culture (Liu 2004:11f). Another
research strategy, which has resulted from the emphasis on regional cultural development (quxi-leixing), is to
trace the origins of civilization in each region to an earlier time than was traditionally thought (Liu 2004:12). Li
describes that the two methods suffer from a major deficiency – the conceptual confusion between civilization
and state.
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     The prehistoric cultures that developed in China from ca. 8000 to 2000 B.C. are traditionally described as
”Neolithic,” (Underhill & Habu 2006:122). By the term ”Neolithic,” archaeologists in China refer to settlements
from the Holocene with the presence of one or more key traits such as pottery, ground stone tools, sedentism,
cultivation and animal husbandry (Underhill 1997:105). The neolithic period is often dived into four phases, the
initial Neolithic period (ca. 9000-7000 B.C.), the early Neolithic period (ca. 7000-5000 B.C.), the middle
Neolithic period (ca. 5000-3000 B.C.) and the late Neolithic period (ca. 3000-2000 B.C.) (Liu 2004:24ff).
There are more Neolithic sites known in China then in the rest of the world (Maisels 1999:273). Since 1949
more than 7,000 Neolithic sites have been discovered and more than 400 of them excavated, the most intensive
work having been carried out in the Yellow river valley (An 1988:754). About 800 Yangshao sites have been
discovered in Henan, and about 2,000 sites in Shaanxi (Liu 2004:25f). Relatively few sites have been properly
studied or published (Maisels 1999:273). Another problem when confronted with the multitude of settlements
is that there is not a corpus for qualified demographic studies. This is partly to do with the fact that the published
figures of site numbers and size are derived from unsystematic surveys (Liu 2002:78). Many smaller sites are
often overlooked and the scale of chronology is often poor. In cases where sites that date to a long period of
time as the Yangshao culture (ca 2000 yrs) are displayed it is likely that settlements aren’t contemporary and
therefore the site distribution does not represent the settlement pattern (Liu et al 2002:79). A full covering
regional study where both size and dating is represented is therefore of interest to better understand the
development of the Yangshao culture.

     Within the central Yellow valley there are several cultures that coexist and shows several similarities with the
Yangshao culture for example the Dawenkou culture in the lower part of the Huange He valley (Underhill &
Habu 2006:122). Others predate the Yangshao culture such as the Peiligang culture (ca. 7000-5000 B.C.) of
central Henan, the Cishan culture of southern Hebei, and the Dadiwan culture of the Weihe River valley in
Shaanxi and Gansu (ca. 6000-5400 B.C.). The Yangshao culture retains elements of these cultures in settlement
distribution, architecture, burial customs, agricultural production, stone tool and pottery making etc. (An
1988:754).

Chinese Zooarchaeology & Osteology

The study of faunal remains has generally been neglected in Chinese archaeology (Ma 2005:4). Establishment
of a time-space framework was the major focus within Chinese archaeology for a long time and since faunal
remains in general could not contribute to building this framework analysis was not incorporated into general
archaeology (Ma 2005:5).

     The earliest zooarchaeological steps in China were taken in 1930’s. Among the earliest are De Rijin and
Yang Zhongjian who researched the mammalian fauna at Anyang (Teilhard de Chardin & Young 1936). Yuan
Jing divides the Chinese zooarchaeological development into two major periods from the development of New
China in the 1950’s and fourth (2002:206ff): The initial period is characterized by:

• Species identification

• Conjectures regarding ancient environments, animals and certain human behaviour.

• Animal bones was not collected or analysed from every site.

• The researchers did not have a unified concept of their research objectives.

During this time the excavated animal remains did not receive the attention they deserved (Yuan 2006:208).

     In the 1980’s a ”formative” period begun, one of the most important researchers was Qi Guoqin who after
several years of zooarchaeological research in USA introduced new methodology in China, for example the
MNI (minimum number of individuals) calculation, and treatment of statistical data (Yuan 2002:208).
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:

The formative period is characterized by (Yuan 2006:210):

• The aims and methods of current world Zooarchaeology are introduced to China.

• The number of researchers is increasing.

• There is no longer any universal agreement regarding the objectives, theory or method.

Through this both the quantity and quality of zooarchaeological research has increased in China. Yuan Jing
points towards the achievements that Chinese Zooarchaeology has made, such as getting knowledge about
what animals are present in each of the cultures of the neolithic period in China, research regarding domesticated
animals in both south and north China, discoveries regarding the changes of climate and environment during the
ancient times and studies of bone tool production techniques (Yuan 2002:210). Dr. Yuan Jing does underline
that Chinese zooarchaeology has developed in a comparatively isolated environment and therefore has its
flaws (Yuan 2002:211). But Yuan also mentions international cooperation and academic exchange, such as the
1992 Chinese-American archaeological field school with participants such as Dr. Diane Gifford-Gonzales
(Yuan 2002.209). During the visit in January 2006 Dr. Yuan Jing showed one of his latest projects, the creation
of a Chinese osteological atlas regarding the prehistoric fauna in China, which besides being an important tool
in Chinese zooarchaeology probably will be an important instrument for foreign researchers.

     Dr. Yuan Jing describes Chines zooarchaeology, as yet, in its capacity as rather weak when compared to
zooarchaeology elsewhere in the world. There are shortcomings and some blank spots that regard theory,
method, and concrete practice (Yuan 2002:205ff).

But he also shows that there is progress and a will to continually improve the zooarchaeological research in
China. Ma Xiaolin is another Chinese zooarchaeologist; his studies concern that of the faunal remains and he
has mainly focused on taxonomic identification (Ma 2005).

He describes several problems concerning the faunal remains found at excavations. Most have been recovered
without zooarchaeologists participation, animal bones have been selected arbitrarily, more often than not the
faunal remains haven’t been given a contexts and most collecting methods favoured larger species and elements
and ignored small animals and bone fragments (Ma 2005:5). Although hundreds of Neolithic sites have been
excavated in the middle Yellow river valley, faunal samples from only thirteen sites have been reported (Ma
2005:5).
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     In Chinese archaeology regarding the Neolithic the osteological analysis on humans seems to primarily have
dealt with age structures and sexing. Regarding human osteology there are a few articles published in English
for example Mary Jackes & Gao Qiang (1994) and Mary Jackes (2004). Jackes research showcases results
that could be a base for a smaller research project, e.g. to verify or falsify the results. Her research shows some
of the problems a student or researcher is likely to face when working with Chinese materials. It also brings
light to the importance of participating in Chinese excavations for a better understanding of the strategic decisions
while excavating. The research concerns the human skeletons from the Jiangzhai settlement in the Shaanxi
province, excavated in the 1970’s. Nearly 3000 skeletons were found (Jackes 2004:29); these were examined
on site by a Chinese anatomist, Xia Yuan-Ming (Jackes 2004:30). The notes show that 64 % of the individuals
were female (Jackes 2004:23). Most of the skeletons were reburied on site; only parts of 54 individuals are
retained at the Banpo Museum in Xi’an (Jackes 2004:30). According to Jackes research the retained material
from Jiangzhai presents an extraordinarily large assortment of trauma that could be attributed to violence
(2004:31). For example, there are seven observable sets of adolescent and adult female nasal bones of which
three had their noses broken. On the upper limbs there are a 100 % representation of left side fractures of the
arms, allowing the reasonable speculation that fighting was undertaken with a weapon held in the right hand
(Jackes 2004:32). Despite the poor and probably unrepresentative sample she concludes that this might be
evidence of aggression and therefore indicates violence (Jackes 2004:32f). Other types of trauma found is on
the female vertebrae that seem to be the result of constant stress of the type that suggests sustained labour in the
fields. This should be put in conjunction with the males that by contrast show no comparable vertebral trauma
(Jackes 2004:32), this indicate that the theory of a matriarchal society is faulty. Another interesting notion is the
caries rate that is low according to the traditional view of a Neolithic population for example; there was only a
7 % caries rate in the lower molars in Jiangzhai (Jackes & Gao 1994:4).

Fig.1 Map over central Chinas provinces.

Some notes on the Yangshao Culture
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The Neolithic Yangshao culture (ca 5100-3000 B.C.) is spread over an area alongside the Yellow river covering
areas in both modern China and Inner Mongolia within the provinces of Shanxi, Shaanxi, southern Hebei, the
western half of Henan, the eastern half of Gansu and the eastern portion of Qinghai (Barnes 1999:103). The
Yangshao culture is normally divided into three stages, early (ca 5100-3700 B.C.), middle (ca. 4000-3500)
and late (ca. 3500-3000 B.C.) (Liu 2004). The village-sites are densely distributed along the riverbanks the
Yellow river and the Wei and Fen Rivers (Barnes 1999:103). The archaeological records show complex
villages and great amounts of ceramics. The Yangshao settlements in Gansu and Qinghai is sometimes called the
”western” Yangshao culture as these differs from those in the central area; they are somewhat younger dating to
approximately 3500-1000 B.C. and among the finds in these sites are low-technical metal implements (Maisels
1999:273). The term ”culture” can be discussed, perhaps it is more relevant to speak of the Yangshao period
instead of culture due to the great time span, the geographical area and the differences in artefacts, iconography
etc. (see Li 2004:1ff, Ma 2005:3).

     In 1921 Johan Gunnar Andersson began to excavate the settlement at Yangshao cun, about 120 km west
from Louyang City (Andersson 1923a:509). The site is approximately 600 x 480 meter and the cultural lawyers
are up to five meters deep (Andersson 1923b:19). During the excavation, several ”celler-pits” (storage pits)
were discovered and vast amounts of both unpainted and painted ceramics. On many of the ceramic shards
string and cloth patterns are visible (Andersson 1923b:27). Part of the pottery is made on pottery wheels
(Andersson 1923a:512). A large number of stone axes of varied types and sizes were also found. There were
also a large number of artefacts made out of bone and horn, for example sewing needles, awls, arrow points
and fragments of what was interpret as axes made out of deer antlers (Andersson 1923a:512). The human
remains found in the graves were analyzed by Dr. Davidsson Black, professor at the Beijing Union Medical
Collage (Andersson 1923b:512).

     The settlement patterns, the settlement size and the house construction changes over time. Most sites from
the early Yangshao phase range in size from ca. three to six hectares. An exception to this is the Jiangzhai site
which covers ca. 18 ha. The houses in the early Yangshao phase settlements contain a variety of house styles,
usually semi-subterranean. During later phases ground-level-houses becomes more common (Underhill &
Habu 2006:128). There is a significant differentiation between the early and the middle phase and from the
middle to the late phase in the size of Yangshao settlements. The sites size during the middle phase ranges from
less than one hectare to over 90 hectares. Several social, economic, and ideological factors may have motivated
people to establish larger, denser settlements and new forms of political organization. During the later phase
new kinds of architectural structures are found, at the Xishan settlement near the modern city of Zhengzhou,
archaeologists discovered a settlement surrounded by a wall of rammed earth instead of a trench (Underhill &
Habu 2006:131f). There seems to be a reduction in numbers of sites during the late phase when compeered
with the middle phase (Ma 2005:22). A unique discovery in 1986 in the Late Yangshao settlement of Dadiwan,
Gansu province shows paintings made with black pigment of human and animal figures on what seems to be a
house floor (Pearson & Underhill 1987:8121).

1. The information is collected from a report edited by the Archaeological Team of Gansu Province in 1986: ”The Late
Yangshao Paintings Made on the Ground at the Dadiwan Site. Wenwu 1986:2:13-15”. (In Chinese.)
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Fig 2. Layout of the Jiangzhai settlement (Shi 2001:62)

     The village of Jiangzhai, just outside Xi’an in the Shaanxi province, is one of the few Yangshao
settlements that are fully excavated. It is an example of a site situated on loess-earth. The settlement area,
covers circa two hectares and is enclosed by a wide trench or ditch. Within the enclosure, pit buildings of
different shape and size are found round a central circled square. The buildings are divided into five
concentrations, within each of the concentrations there are several smaller buildings arranged round a larger
one, see fig 2. Outside the enclosure there are ceramic kilns and a burial ground (Barnes 1999:101f).
Estimations regarding the population suggests that a village with the residential density of Jiangzhai village
was about 285 persons/ha, which makes Jiangzhai one of the most densely occupied prehistoric villages of
which we are aware (Peterson 2006:74).

     Another famous site is Banpo, located in Xi’an in the Shaanxi province. It was found in the 1950’s and
the excavations were made during 1954-1957. It is a characteristic of the North China mid-Neolithic (ca
4500 - 3750 B.C.). The settlement covers an area of over 50000 square meters of which ca. 10000 have
been excavated. Among the finds are 45 houses, 200 storage pits, six kilns and over 250 tombs (Banpo
Museum 1995:7). Yangshao villages seems to have normally contained 50-100 houses, about 20-30 square
meters in size (Maisels 1999:282). The Yangshao settlement Banpo was surrounded by a trench, five to six
meters wide and about as deep. Food reserves were stored in large pits sometimes up to two meters deep.
Some structures appear to be animal pens, interpreted by the numerous bones of pig found in them
(Crawford 2006:83). Both sites are in the vicinity of Xi’an in the Shaanxi province.

     The settlement Xi’po is of special interest to us, partly due to the fact that two the archaeologist/
zooarchaeologist we keep in contact with, Dr. Li Xinwei and Dr. Ma Xaolin, are currently working on this
project but also because of the exiting results. The site was known to us partly through Anders Kaliff and
RAA and partly from the possibilities for a joint archaeological venture at Xi’po between ”Svenska
Arkeologiska Samfundet” (The Swedish Archaeological Society) and CASS (Ringstedt 2005:6). Xi’po is a
40 hectares large settlement dated to the middle Yangshao Culture.
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It is surrounded by two trenches, each more than 200 meters long, 20 meters wide and up to six meters
deep. Excavations have been conducted since the winter of 2000. During the excavations the archaeologists
have found four house foundations, three cisterns and 88 ash-pits (Ma 2005:29). Two large semi-
subterranean houses are especially interesting. The architectural elements have been studied and giving
interesting results regarding the complexity of the buildings. The houses are built in several different
techniques and different sorts of clay has been used. The walls of the semi-subterranean parts are pasted
with fine clay and painted red with cinnabar. The floor of one house is 25.5 cm thick and consists of seven
layers of rammed earth and fine clay. The largest house (F105) is regarded as an extremely large building
(ca. 204 m²) and may have had a symbolic meaning, for non-utilitarian activates such as ritual or for social
activities (feasting) (Ma 2005:43ff). Further the village cemetery was found in 2005 and 22 burials have
been excavated, the cemetery is at present the only excavated of the middle Yangshao period. The
excavations are planed to continue during the autumn of 2007 or during 2008.

     The earliest settlement with trenches is the Xinglongwa settlement (6,200- 5,400 B.C.) in Inner Mongolia
which is partially surrounded by a trench (Crawford 2006:82). The ditch is not as deep or vast as those found
in the Yangshao culture, the ditch surrounding Xinglongwa is approximately 0.55–1 m deep and 1.5–2 m wide
(Shelach 2000:401) while the trenches surrounding the Yangshao sites can be hundreds of meters in length and
more than 20 meters wide and several meters deep (example size see Xi’po). Trenches surrounding settlements
can be a trace of evidence to suggest exchange of ideas between different cultures in Northern China. The
trenches have been interpreted as suitable for containing animals or protection against floods (Underhill &
Habu 2006:127). There are several questions that need a greater research effort regarding these trenches; Are
they big enough and are they in the right place to give protection against floods? Where did they place all the
earth that was dug out? Is it reasonable to create these great structures for holding animals? The trenches are a
phenomena that would be interesting to study from a wide range of perspectives and with different techniques.

     Neolithic burials are a major focus in Chinese archaeology. The research approaches in China have been
rather different from those in the West due to the influence of the Morgan-Engels social evolutionary perspective.
The interpretations have been based upon a reconstructed general model of social progression. The finds was
interpreted to fit a pattern of parallel development, between the shift from matrilineal or matriarchal to patrilineal
or patriarchal social organizations, and the evolution from egalitarian to class-based societies (Pearson 1988,
Li 2004:117f). Normally the burials are located outside of the enclosed settlement area in what appears to have
been shared village cemeteries. In some of these cemeteries there also seems to be is a distinct spatial burials
that resembles the clustering of houses within the site. This pattern may symbolize extra-household social
institutions such as lineages, where blood ties are traced through males or females, or clans, in which ties are
more loosely, reckoned (Underhill & Habu 2006:129, Barnes 1999:104f). In general the female graves are
richer endowed than male graves, Chinese archaeologists have interpret this as evidence of a matriarchal
society (Barnes 1999:104f). Although the strength of the evidence for a matrilineal/matriarchal society in Neolithic
China is considered to be vague, both osteological and DNA evidence contradicts the theory (Liu 2004:11f).
Empty graves at the Early Yangshao site of Yuanjunmiao may reflect lineage consciousness (Pearson & Underhill
1987:812) as the empty tombs may reflect upon  the idea that the monument or the ritual is important for the
dead (the forefather) to be part of the society and/or be able to pass into the afterlife. Early and middle
Yangshao period sites contain three kinds of graves: single graves, multiple graves, and ceramic urns with
infants and small children near houses. There are also both primary and secondary burials (Underhill & Habu
2006:129).

The need to investigate the differences has also been identified by others (see Liu 2000, Underhill & Habu
2006). One burial that stands out as unique was found at the site of Xishuipo (ca. 3700-3500 B.C.) in northeastern
Henan. In the grave an adult male was flanked by life-sized tiger and a dragon, intricately shaped images made
from clam shells. In the grave another three individuals were buried (Underhill & Hanu 2006:131). The burial
has been interpreted as a grave for a wu shaman (Liu 2004:155).
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The excavation of the Liuwan cemetery in Gansu province in the mid to late 1970’s shows the mortuary
practices of the Machang and Banshan phases. There are both single and multiple burials and the use of
wooden coffins. There are however differences between the phases such as size and construction techniques
(Allard 2001:16).

Fig. 3 Motive on painted pottery motive on a ceramic vessel found at Banpo. Photo: Magnus Reuterdahl.

     The Yangshao culture is perhaps most famous for its painted vessels. They are very beautiful and part of the
largest artefact category; ceramics. This category of painted pottery is however quite scares within the artifact
group in total (Barnes 1999:98). The commonest forms of ceramics are open dishes, bowls, tall jars and
globular vessels with necks (Clark 1977:295). Changes in the painted designs are used to give a chronological
frame, both within each village and within the culture as a whole. In the Yangshao culture the oldest painted
pottery is found at the Banpo site, it bears angular geometric or naturalistic designs (Barnes 1999:98). The
paintings with anthropomorphic and zoomorphic designs from Banpo are notable for its emphasized realism
(Kashina 1977:156). The design of the painted pottery changes over time and each group has been named
after the site where it has been found, for example: Miaodigou (3,900-2,780 B.C., excavated 1956 -1957),
Dahecun (ca. 3000 BP excavated 1964-1972), Majiayao (3100 B.C. - 1500 B.C. excavated in 1924),
Banshan (2500-2200 B.C. excavated in the 70’s) and Machang (3000-2500 B.C. excavated in the 70’s)
(Barnes 1999:98).The painting, the firing of vessels in kilns and the production of ceramics on pottery wheels
shows a society with specialized crafts and knowledge (Barker 2006:199). A common naturalistic motive is
fish; which shows us that the fish most likely had a special meaning both for subsistence and ritual (Barnes
1999:98). Another interesting find category are figurines, there are several finds of human and animal figurines
and reliefs. They vary greatly in style and craftsmanship which suggests that they were made by individuals for
specific occasions (Liu 2004:88ff). Many articles emphasise on fish as an important source of food but little
research seems to have been done. During our visit to China we visited a few museums among them, the Banpo
museum, the Historic museum in Xi’an, the Historic museum in Zhengzhou and the museum at the Yangshao site
Dahecun. The collections gave many proofs to the importance of fish, for example fishhooks and harpoons
made of bone and painted pottery with designs of fishermen and fishnets.
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Fig.4 Different fishes found on painted pottery in Banpo. Photo: Magnus Reuterdahl.

 The pig was one of the earliest domesticated animals in China and was the most important species in subsequent
agricultural societies in China (Yuan & Flad 2002:727). Other evidence to the importance of pig are the faunal
assemblages found at Xi’po (middle Yangshao culture) that show patterns indicating that a large number of pigs
were slaughtered, and a large part of them were consumed near the deposit areas, this suggest the possibility of
feasting (Ma 2005).  Other commonly domesticated animal remains found are these of chicken and dog, there
are also finds that indicate that water buffalo, cattle, sheep and goat were kept in small numbers (Barker
2006:199, Ma 2005, Yuan & Flad 2002: 728f Table 1). Among wild game deer seems to be the most usual
(Yuan & Flad 2002: 728f Table 1). The dog skeletons found at the Xiawanggang site in Henan province shows
that there are at least two types of dogs during the Neolithic, suggested by the stop size, even though both were
small according to the Hasebe’s classification (Shigehra et al 1998:12). Few animal bones appear in the graves
but when they do its most often bones from pigs. Seung-Og Kim puts forward the idea that pigs might have
been so important that they besides the important part of the human diet also might play an important role in
ritual and in access to the political hegemony at the beginning of complex societies such as the Yangshao (Kim
1994:119).

     In North China, the material cultural diversity of the Yangshao and Dawenkou cultures is superseded by the
Late Neolithic Longshan culture ca. 2500 B.C. Longshan is generally viewed as ancestral to state societies in
North China and was well on the way to having a form of centralized authority (Crawford 2006:89).

To be continued in next issue......
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Yangshao projektets resa nummer 2

Magnus Reuterdahl

Vi har precis återkommit från vår andra resa till Kina,
denna gång tillsammans med professor Anders Andrén
och Dr Jan Storå från Stockholms Universitet. Den
25 mars lyfte planet från Arlanda till Beijing och den 7
respektive 8 april åkte vi tillbaka. Syftet med resan
var att närmare försöka finna lämpliga samarbeten och/
eller utbyten mellan studenter och forskare.

Resan inkluderade möten med the Chinese academy
of Social Science (CASS) I Beijing där Anders Andrén
och jan Storå höll varsin föreläsning. Anders Andrén
om historisk arkeologi i ett globalt perspektiv;
frågeställningar, metoder och syften och Jan Storå om
relationen mellan människa och djur med
utgångspunkten i den gropkeramiska myllan. Därefter
följde ett par dagar med exkursioner i och kring Beijing.
Resan gick sedan vidare till provinsen Henan och dess
provinshuvudstad Zhengzhou där vi träffade företrädare
för CASS provinsiella kontor och Henan Provincial
Institute of Cultural Relics and Archaeology. Bland
andra mötte vi animalosteologen Ma Xiaolin. Mötena
var intressanta och gav bland annat vid handen att de
var intresserade av utbyten gällande såväl arkeologi
som osteologi. Vi besökte yangshao boplatsen
Dahecun och Henans historiska museum. Resan gick
därefter vidare till staden Luoyang som gav ett par
överraskningar, vi visste att vi skulle besöka
bronsåldersboplatsen Erlitou, Luoyang museum of
China och Museum of Luoyang Eastern Zhou (ca 1000
f Kr), Royal horse and chariot pits, riktigt häftigt
museum med en enorm begravning med hästar och
deras vagnar men också förhållandevis många Hundar.
Den första överraskningen fick vi på vägen till Luoyang
då vi besökte ett mausoleum från Song dynastin (960
- 1279 e Kr), mausoleet var omgärdat av en park i
vilken resterna av ett antal mindre gravhögar finns (ca
8-15 meter i diameter och upp till 10 meter höga).

Själva huvudmonumentet ligger innanför en mur och
är säkert mer an 30 meter i diameter och 15 meter i
höjd, denna är inte uppbyggd som en hög utan mer
som en pyramid med en rektangulär bas.

Den andra överraskningen kom på vägen till Erlitou
då vi stannade vid en utgrävning, det tog dock en liten
stund innan vi fattade var vi var: Utgrävningen av Forn
Luoyang; huvudstad under östra Han-dynastin (ca 0-
200 e kr), platsen ligger lite NÖ om dagens Luoyang
och grävningarna rör för tillfället den södra porten in
till den förbjudna staden. Det är inte varje dag man får
vara med om att besöka en utgrävning av en kejserlig
huvudstad. Efter detta skiljdes våra vägar Anders
Andrén och Jan Storå åkte tillbaka till Beijing, där Jan
spenderade ett par dagar på det osteologiska
laboratoriet hos Yuan Jing och Johan och jag åkte
vidare till Sanmenxia för att bland annat besöka
Yangshao boplatserna Xi’po och Yangshao cun.

Resan, plasterna och mötena har gett mycket att
fundera på och många trådar att dra i, detta arbetat
har dock inte påbörjats i skrivande stund utan kommer
att få sin tid att mogna. När nya planer smids eller
projekt påbörjas kommer mer information.
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Ett ögonblick i förhistorien –
reflektioner kring en koncentration av ben från Uppåkra.

Erika Rosengren, e-post: ikis81@hotmail.com

Under grävningssäsongen 2003 anträffades en ansamling med ben (U60527)(Fig. 1) strax norr om det
numera berömda kulthuset i Uppåkra (fig. 2). Fyndet gjordes inom området för en offertradition från järnåldern
där man hittat större mängder rituellt förstörda lans- och spjutspetsar liksom andra vapendetaljer spridda över
en omkring 70 m2 stor yta (Helgesson 2004:224ff). Benansamlingen som bestod av omkring 2,9 kg ben tolkades
i utgrävningsskedet som resultatet av en isolerad nedläggning. Den har preliminärt daterats till perioden 200-
900 e. Kr. utifrån stratigrafi och relaterade fynd (muntlig uppg. Karl-Magnus Lenntorp 2005).

Fig. 1 Benen i den avgränsade ansamlingen penslas fram. Fotograferat från väst.

Analysen av benmaterialet från ansamlingen utfördes på begäran av Uppåkraprojektet och resultaten kom
senare också att användas av LUHM i samband med projektet ”Läkekonsten i Uppåkra” (Rosengren 2006).

Fig. 2 Karta med fyndet (U60527), vapenoffrets utbredning samt Uppåkras kulthus utritat.
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Som oftast när det rör sig om arkeologiskt tillvarataget material har den övervägande andelen ben inte kunnat
bestämmas till art. I materialet från ansamlingen var det möjligt att klassificera omkring 35,3% av fragmenten
vilket utgör 85% av den totala vikten. De arter som kunde identifieras var nötkreatur (Bos taurus), svin (Sus
scrofa), häst (Equus caballus), får/get (Ovis aries/Capra hircus) samt hund (Canis familiaris). Av dessa var
nötkreaturen kraftigt överrepresenterade med hela 89,7% av det totala antalet bestämda ben. Beräknat utifrån
vikt blir andelen ännu större med 95,5%. Dessa siffror visar att det rör sig om förhållandevis stora fragment som
har kunnat klassificeras till art och benslag. Medelvikten för fragment av nötkreatur var 33,51 g vilket möjligtvis
kan vara en delförklaring till varför denna art är överrepresenterad i materialet. De ben som förblev obestämda
(där medelvikten låg kring 3,2 g) var kraftigt fragmenterade och var i hög grad påverkade av de nedbrytande
processerna. Exempelvis fanns inga mindre djur såsom fågel och fisk representerade. Av de övriga
”husdjursarterna” fanns enbart ett fåtal fragment av vardera (tabell 3).

Tab. 1 visar fördelningen mellan arterna i materialet.

Art antal (n) % vikt (g) %

Nöt 70 89,7 2345,7 95,5

Hund 1 1,3 2,9 0,1

Häst 2 2,6 53 2,2

Får/get 1 1,3 15,2 0,6

Svin 4 5,1 38,8 1,6

Summa 78 100 2455,6 100

Beräkningar på både vikt och antal fragment ingår i tabell 1 eftersom det slår så stort mellan resultaten beroende
på vad man räknar. Om man exempelvis utgår från antal fragment (n), är svin med fyra fragment (5,1 %), den
vanligast förekommande arten efter nötkreatur. Om man istället tar hänsyn till vikt är häst, vilken utgör 2,2 % av
materialet jämfört med svinets 1,6 %, vanligast förekommande efter nötkreatur. Det är därför viktigt att noggrant
redovisa vad resultaten baseras på för att det ska vara möjligt att använda dem vid jämförelser med andra
komparativa material.

Ansamlingen är med stor sannolikhet resultatet av en eller flera måltider vilket spår efter slakt på benen antyder.
Märken på ett av underkäksfragmenten av nötkreatur härrör sannolikt från det steg i styckningsprocessen då
underkäken skiljs från resten av kraniet (se exempelvis Nilsson 2001). I övrigt har en del ben utsatts för
märgspaltning. Tre fragment uppvisar även spår av djurgnag vilket i sig talar för att benen legat åtkomliga för
exempelvis gårdens hundar.

För tolkningen var det intressant att se om artsammansättningen hos den avgränsade ansamlingen på något vis
skiljde sig från vad man kan förvänta är en genomsnittlig spridning av olika arter inom boplatsens yta. Som
jämförelsematerial användes det sammanlagda material som tillvaratagits på platsen av studenter i Historisk
osteologi under seminariegrävningarna 2002-2004. Resultaten av denna jämförelse visade att det inte rörde sig
om en slumpvis ackumulerad ansamling av de vanligt förekommande benen utan att ansamlingen sannolikt
tillkommit genom en medveten handling. Då fördelningen mellan arter i den avgränsade koncentrationen (60527)
jämfördes med fördelningen hos referensmaterialet (tab. 2) var det möjligt att se en skillnad. En av arterna,
nötkreatur, dominerade kraftigt jämfört med de andra arterna, då p är mindre än 0,5 (chi2=36,0462, fg=4).
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Tab. 2. Artfördelnigen hos materialet från övriga grävenheter inom Uppåkraboplatsen.

Art antal (n) %

Nötkreatur 3113 63,3

Häst 79 1,6

Svin 999 20,3

Får/get 719 14,6

Hund 5 0,1

Summa 4915

Utifrån en korrespondensanalys (fig. 3) var det möjligt att se hur ansamlingen (60527) skiljde sig från genomsnittet.
Andelen nötkreatur och hund var förhållandevis högre och andelen svin och får/get var lägre än genomsnittet i
de övriga grävenheterna från Uppåkra. Utöver dessa arter innehöll den förhållandevis fler fragment av häst än
genomsnittet. Det bör emellertid framhållas att det rör sig om endast två fragment.

Fig. 3 Korrespondensanalys över de olika arternas fördelning inom grävenheterna i Uppåkra. Den första
(vågräta) axeln visar från vänster en hög andel nötkreatur och hund respektive hög andel svin och får/get till
höger, vilka står i stark kontrast till varandra. Den lodräta axeln i diagrammet visar hur andelen fragment från
häst i grävenheterna skiljer sig från genomsnittet. Tillsammans täcker dessa båda axlar 88 % av all variation i
fördelningen mellan de fem ”husdjursarterna” i materialet från platsen.
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Utifrån en beräkning av minsta antalet individer (MNI) var det möjligt att säga att måltiden utgjorts av minst åtta
nötboskap. Av dessa djur har man lämnat kvar och eventuellt offrat framförallt underkäkarna och sannolikt
också kranierna. När man vanligtvis pratar om offrade djur (företrädesvis köttdjur) brukar man tala om de
köttrika respektive köttfattiga delarna av kroppen. De köttrika delarna utgörs då framförallt av bål, bog samt
ländpartier. Huvud och de yttre extremiteterna räknas istället som förhållandevis köttfattiga. Beroende på vad
som återfinns kan man spekulera kring om det kan röra sig om resultat av rituella offer till gudarna. Det är
företrädesvis de köttfattiga delarna av djurkroppen som man anser tyder på ett rituellt förfarande. En möjlig
förklaring kan vara att man offrade de delar man själv inte åt samt att enskilda djurdelar kunde få representera
hela djur för människorna under järnåldern (se t.ex. Paulsson-Holmberg 1997:165ff). Därför kunde skinnet av
ett djur, med tillhörande huvud och fötter, d.v.s. de köttfattiga delarna, räknas som ett fullvärdigt djur och offras
(se exempelvis Andersson 1998:241).

Måltiden har sannolikt utgjort en väsentlig del av kultutövningen (Andersson 1998:240). Syftet med kulten och
offren kunde för människorna under järnåldern vara att uppnå vissa mål såsom jaktlycka, fruktbarhet, seger,
förlåtelse eller visa tacksamhet (Gräslund 2002:15). Per Karsten nämner exempelvis att offret enklast kan
beskrivas som en gåva för att skapa en gemenskap mellan människa och gud efter principen do ut des – ”jag
giver på det att du må giva” (Karsten 1994:25, jmf. Dumézil 1962).

Nötkreatur är svåra att knyta till någon specifik gud i den fornnordiska mytologin med undantag för tjurens roll
i fruktbarhetskulten samt myten kring ur-kon Auðhumbla i den fornskandinaviska föreställningsvärlden som
torde representera det första mytiska djuroffret (Näsström 2002:185). Detta kan möjligtvis bero på att dessa
liksom får och getter i första hand bidragit med kött och blod till de rituella festmåltiderna. I Ibn Fadlans
beskrivning av ruserna skildrar han ett tackoffer där får och nötboskap slaktas och där köttet delas ut bland
människorna. Resterna (företrädesvis huvuden) ges i denna skildring som offer framför avbildningar av gudarna.
”Om natten kommer hundarna och förtär alltsammans. Och han som gjort detta säger: ’Min Herre är nådig mot
mig och har förtärt min gåva’” (Wikander 1978:65).

När man behandlar frågor kring ritual bör man beakta en del tafonomiska fenomen. Exempelvis kan man
förvänta sig att få ett högt antal fragment av de element som lätt fragmenteras och som det finns åtskilliga av i
kroppen i fördelningen mellan kroppsdelarna. I ansamlingen var exempelvis antalet fragment av revben (costae)
förhållandevis många medan det endast fanns ett fåtal fragment av överarmsben (humerus) (Fig. 4). Det motsatta
gällde kotor (vertebrae) vilket kan ha sin förklaring i den tafonomiska påverkan dessa porösa och ömtåliga
element utsatts för. Detsamma gällde fot- (metacarpus/metatarsus) och tåben (phalanger) som var få i förhållande
till dess antal i hela djur. Kraniet är ytterligare ett element som är särskilt ömtåligt eftersom det består av många
tunna ben som lätt fragmenteras och förstörs. Trots detta har en förhållandevis hög andel kraniefragment kunnat
identifieras. Den övriga fördelningen tyder mer eller mindre på konsumtion av hela djur i olika åldrar då det inte
är möjligt att peka på någon specifik ålder för utslaktning. Bland de djur man hade ätit fanns ungdjur såväl som
fullvuxna och äldre individer.

Att ansamlingen anträffats inom en så speciell kontext (krigsbytesoffer) talar emot en uteslutande ekonomisk
förklaring. Kopplingen mellan vapen och nötkreatur finns även i den s.k. Mithrasreligionen på kontinenten.
Skandinaver i tjänst i den romerska armén har sannolikt kommit i kontakt med denna romerska soldatreligion
där tjuren spelar en väsentlig roll. Likheterna mellan Mithraskulten och kulten kring Odin har tidigare diskuterats
ingående av Kaliff & Sundqvist (2004).
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Fig. 4 illustrerar den anatomiska fördelningen hos nötboskap i materialet. Diagrammet visar en förhållandevis
hög andel fragment av kranium och underkäke jämfört med vad som kan förväntas.

Det finns även belägg för att nötboskap offrades vid bl.a. uppgörelser mellan människor under järnåldern. Ellis
Davidson nämner exempelvis att vinnaren offrade en oxe för att tacka gudarna enligt en episod i Egils saga (65)
(1988:53). Enligt Hed Jakobsson kan nötkreatur även kopplas till olika former av gränsöverskridanden i dikter
och sagor (2003:188). Skulle en måltid bestående av nötkreatur möjligtvis kunna bidra till att överföra offret
(exempelvis de rituellt förstörda vapnen) till gudarna?

En sammanväxning av ben i hasen (tarsi centrale och tarsale II+III) hos ett av nötboskapen kan ha
orsakats av en läkt fraktur. En annan möjlig förklaring kan vara en kronisk inflammation (s.k. spatt som ofta
drabbar haslederna) och medför att djuret drabbas av hälta (Baker & Brothwell 1980:117ff). Närvaron av
detta fragment i materialet talar således emot bl.a. Britt-Marie Näsström som menar att det sannolikt var de
bästa djuren som slaktades och kom gudarna till del (2002:182).

Av de övriga arterna fanns det minst en individ vardera i ansamlingen och skulle möjligtvis kunna förklaras som
en slumpmässig spridning över boplatsens yta.

Konklusion

Materialet från koncentrationen av ben representerade troligtvis inte en ordinär ekonomisk fördelning mellan
arter från exempelvis en boplats utan var med stor sannolikhet snarare ett resultat av en stark selektion.

Fig. 4. anatomiska fördelningen hos nötboskap
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Den stora andelen fragment från nötkreatur är anmärkningsvärd. Enskilda benelement har troligtvis fått
representera hela djur vid offer och skulle kunna förklara det stora antalet fragment från underkäkar (och
möjligtvis även kranier) i det aktuella materialet. Materialet är dock litet vilket gör resultaten osäkra och därför
bör tolkningarna beaktas med försiktighet. Bevaringsförhållandena är vidare mycket viktiga faktorer för benens
återfinnande och identifiering och har en särskild inverkan på små material av den här typen.

Litteratur- och källförteckning

Andersson, K. 1998. Sakralt eller profant – ett tolkningsförslag till det osteologiska materialet från Tibble,
Litslena sn. I: Andersson, K. (red.). Suionum Hinc Civitates. Nya undersökningar kring norra
Mälardalens alder järnålder. Department of Archaeology and Ancient History. Uppsala. s. 239-262

Baker, J. & Brothwell, D.R. 1980. Animal Diseases in Archaeology. Academic Press. London.

Dumézil, G. 1962. De nordiska gudarna. En undersökning av den skandinaviska religionen. Aldus/
Bonnier. Stockholm.

Ellis Davidson, H.R. 1988. Myths and symbols in pagan Europe. Early Scandinavian and Celtic religions.
Manchester University Press. Glasgow. England.

Gräslund, A.-S., 2002. Ideologi och Mentalitet. Om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk
horisont. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala universitet. Uppsala.

Hed Jakobsson, A. 2003. Smältdeglars härskare och Jerusalems tillskyndare. Berättelser om vikingatid
och tidig medeltid. Stockholm Studies in Archaeology, No 25. Stockholm.

Kaliff, A. & Sundqvist, O. 2004. Oden och Mithraskulten: religiös ackulturation under romersk järnålder
och folkvandringstid. Department of Archaeology and Ancient History. Uppsala universitet. Uppsala.

Karsten, P. 1994. Att kasta yxan i sjön – en studie over rituell tradition och förändring utifrån skånska
neolitiska offerfynd. Acta Archaeologica Lundensia series in 8, No. 23. Lund.

Nilsson, L. 2001. Benmaterialet från Uppåkra 98:2 – preliminära resultat. I: Larsson, L. (red.). Uppåkra -
Centrum I analys och rapport. Uppåkrastudier 4. Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o, No 36.
Almqvist & Wiksell International. Stockholm. s. 87-96

Näsström, B.-M. 2002. Blot. Tro och offer i det förkristna Norden. Norstedts Förlag. Stockholm.

Paulsson-Holmberg, T. 1997. Iron Age building offerings. A contribution to the analysis of a die-hard
phenomenon in Swedish preindustrial agrarian society. I: Fornvännen nr. 92 (1997). Vitterhetsakademien.
Stockholm. s. 163-174

Rosengren, J. 2006. Läkekonstens Uppåkra. I: Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge.
Nr 3 2006. Lund. s. 10-20

Wikander, S. 1978. Araber, Vikingar, Väringar. Svenska Humanistiska Förbundet. Lund.

Muntliga källor

Karl-Magnus Lenntorp 2005



29

Fynd från ett stenhus på

Studentholmen

Ulf Svensson
Museum Gustavianum, Uppsala

De arkeologiska utgrävningarna vid Studentholmen i
Uppsala företogs under ledning av docent Knut Stjerna
1907-1909. Stjerna som var född i Malmö 1874 var
från början konst- och litteraturhistoriker samt historiker
vid Lunds universitet där han avlade fil. lic. examen
1902. Tre år senare erhöll han fil. dr examen vid
Uppsala universitet i ämnet nordisk fornkunskap.
Stjerna som 1907 tjänstgjorde som docent i nordisk
fornkunskap utsågs att leda utgrävnings arbetet (fig 1).

Fig. 1. Docent Knut Stjerna

Undersökningarna företogs med anledning av att
Uppsala drätselkammare beslutat att uppföra en ny
saluhall på det område som ligger mellan S:t Eriks torg
och Fyrisån (fig. 2).

Då anläggningsarbetet påbörjats anträffades
murrester från ett stenhus, vilket visade sig vara den
byggnad som uppfördes på initiativ av domprost
Andreas And omkring år 1300 för att tjäna som
domkyrkoskola. Huset påbyggdes och utvidgades
sedan under 1470-talet då ärkebiskop Jacob Ulfsson
genomdrev att Uppsala Universitet skulle grundas.
Därefter tjänade byggnaden som universitetshus fram
till någon okänd tidpunkt under 1600-talet. Det om
nämns av Messenius 1611, men beskrivs som praktiskt
taget utplånat av Schefferus 1666. (Lithberg 1921 s.
237 ff. ; Anund m.fl. 2000 s. 23 f.)

Ruinen av stenhuset finns kvar och ligger delvis under
Saluhallen och delvis under dess parkering.

Under detta hus och längs Fyrisån återfanns
dessutom trärester, vilka visade sig härröra från
bryggor och kajer anlagda under 1100- och 1200-
talen.

Vid denna tid låg Fyrisåns mynning nedanför Kvarnfallet
så platsen lämpade sig alldeles utmärkt för en
hamnanläggning. Sammanlagt påträffades fyra
kajanläggningar, varav den första anlades omkring år
1100 och den sista vid 1200-talets mitt. Hamnen
övergavs under 1200-talets senare del då Fyrisåns
mynning försköts mot Flottsund. (Lithberg 1921 s. 251
ff.; Granlund 1930 s. 293 f.; Redin 1976 s.65).

Vid sidan av det ovan nämnda stenhuset påträffades
även grundmurarna av ett yngre sådant. Detta hus
nämns inte av Stjerna i dennes fasindelning av områdets
byggnadsrester men finns avbildat på en opublicerad

Fig. 2. Undersökningsområdet mellan S:t Eriks torg och Fyrisån
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situationsplan. Även en stadsplan från 1809 återger
denna bebyggelse men platsen har övergivits senare
under 1800-talet.  En liknande plan från 1867 visar
att platsen ligger öde. (Ehn 1991)

Det fyndmaterial som tillvaratogs i samband med
utgrävningarna är mycket omfattande och inbegriper
flera tusen föremål och ben. Föremålen är av högst
skiftande karaktär och här före kommer såväl
vardagliga som  dekorativa ting tillverkade av mycket
varierande material  som keramik, läder, metall, textilier,
trä m.m. Benen består i huvudsak av djurben men även
enstaka människoben har kunnat urskiljas.

På grund av att Stjerna hastigt avled under senhösten
1909, alldeles efter utgrävningarnas slutförande hann
aldrig någon grävningsrapport utarbetas. Det som
återstår är Stjernas dagböcker, fotografier, planer,
skisser, fyndlistor, korrespondens m.m.

I samband med förnyad genomgång av detta material
har ett antal ben framkommit som är värda att belysa
*. Här följer ett par stycken vilka troligen härrör från
en anatomisk studiesamling daterad till sent 1500-tal.
Överarmsben (St ben låda 41) och strålben (St ben
låda 24)

Benen ingick ursprungligen i en samling människoben,
vilka påträffades vid utgrävningarna av det stenhus som
Andreas And lät uppföra som domkyrkoskola omkring
år 1300 och som Jacob Ulfsson byggde ut till
universitetshus vid upprättandet av Uppsala Universitet
1477 (Elfwendahl 1999 s. 175)

Närmare bestämt påträffades detta överarmsben
(humerus) och strålben (radius) tillsamans med flera
andra människoben i husets förrådskällare. Benen är
påträffade in situ i en rännstensformad fördjupning i
källarens golv och har inte följt med de senare
ditforslade fyllnads massorna. (Knut Stjerna
Aftonbladet sept. 1907).

Bland de övriga benen märks ett lårben (femur) samt
en huvudskål. Alla ben var enligt professor F. Clason
sågade enligt det mönster som tillämpades i anatomins
barndom. Detta skall vara de äldsta anatomiska
preparat som påträffats i Sverige. Om den anatomiska
undervis ningen ägt rum i stenhuset eller på annat håll i
staden är däremot svårt att säga definitivt. (Knut
Stjerna Aftonbladet sept. 1907). Hjärnkalotten har
daterats till sent 1500-tal. (Stock holmstidningen 12
sept. 1907). Sistnämnda ben skänktes i samband med
utgrävningarna till ett icke namngivet institut i Stockholm
och har ej gått att spåra i efterhand (2007).

Såväl överarmsbenet som strålbenet är avsågade
både proximalt och distalt. Syftet med det ta är något
oklart, men kan möjligen ha att göra med en strävan
att även uppvisa benets inre spongiösa struktur, vilketger
en god indikation huruvida det rör sig om en äldre

Fig.3. Humerus med borrat hål. Foto: Maret Paomees.

eller yngre individ. (Nemeskeri 1960:70-95 ur
Brothwell 1981:19).

Även om  ändpartierna inte påträffades i samband
med utgrävningarna 1907 så föreligger ändå
möjligheten att de kan ha sparats och använts
tillsammans med föreliggande benrester för att
åskådliggöra benens tillväxt och utveckling.

På överarmsbenets corpus närmast i höjd med
tuberositas deltoidea sitter ett borrat hål, vilket mäter
ca 3 mm i diameter. (fig. 2) Hålet är skarpkantat och
kan inte förväxlas med ett nutretretionshål. Vid hålet
finns en lapp fäst med tråd med texten:”Humerus av
människa (Obs! borrhål tydande på skelettering)”.
Texten är handskriven med bläckpenna. P. Brinck &
B. Hanström (1972 s. 258 ff.) har redogjort för

Fig. 4. Radius med benhinneinflammation.
Foto: Maret Paomees.
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skelettering av däggdjur och nämner ingenting om
håltagning av ben under denna process. Hål borras
däremot på benen i samband med den efterföljande
uppmonteringen för att de skall fästas antingen vid
stödstolpar eller metalltråd. Hålet på överarmsbenet
från Studentholmen har med all sannolikhet tillkommit
i detta syfte. Benet som härrör från vänster sida (sin)
är proximalt avsågat nedanför kirurgiska halsen (col
lum chirurgicum) och distalt ovanför fossa olecrani.
Den proximala brottytan är skadad och en stor flisa
av benet har lossnat och en spricka uppstått som
sträcker sig ett par centimeter nedåt på diafysen.
Varken överarmsbenet eller strålbenet uppvisar några
andra märken efter det redskap som användes vid
avlägsnandet av ändpartierna än själva brottytorna.

Strålbenet uppvisar klara indikationer på
benhinneinflammation (fig. 4). (Brothwell 1972 s. 134;
Holck 1970 s. 83 f.) Skadan som utgörs av ett angrepp
av osteomyelitis sitter på diafysens proximala del och
visar sig i form av en svullnad, en svag fördjupning
och lätt förvridning av benet. Angreppet är dock av
relativt lindrig art även om svullnaden är tydligt
framträdande. Det sitter i höjd med det lilla
nutretionshål som finns på benets diafys (Bass 1971
s. 120 ff. fig. 70,71). Detta ben har proximalt sågats
av alldeles ovanför tuberositas radii och distalt ovanför
ändpartiet där benet börjar utvidga sig. I motsats till
överarmsbenet kommer det från höger sida (dx). På
detta ben är det den distala brottytan som uppvisar
skador. Även här har en flisa lossnat och en spricka
uppstått.

Huruvida dessa ben härrör från en och samma individ
är svårt att avgöra. Överarmsbenet uppvisar emellertid
en betydligt rikare förekomst av spongiös bensubstans,
vilket kan tala emot detta.

Övrigt

I detta sammanhang som kan det vara värd att beakta
är vilka möjligheter som stod till buds för Uppsala
universitet att tillgodogöra sig mänskliga skelettdelar
under 1500-talets senare hälft och 1600-talet. Under
vilka omständigheter ovan nämnda ben har kommit
att utgöra osteologiskt undervisningsmaterial är givetvis
en mycket svår fråga att besvara men den bör ändå
ställas.

   Den anatomiska undervisningen bör under 1500-
talet ha varit mycket begränsad då universitetet under
denna tid främst var inriktat på teologi, kanonisk rätt
och filosofi (Harnesk & Os Carsson 1995 s. 32 ff.).

Den anatomiska samling i vilken ovan nämnda ben ingår
är sålunda något äldre än den medicinska fakulteten,
vilken inrättades år 1613 under ledning av professor
Johannes Chesne copherus. (Kock 1989 s. 55).

Under 1600-talet var det endast kvarlevorna av
avrättade förbrytare som kunde användas i anatomiskt
undervisningssyfte. Även om dödsstraff och
avrättningar inte var ovanliga fanns ett utbrett motstånd
mot att begagna lik på detta vis. Dissektioner av hela
människokroppar förekom därför i högst begränsad
omfattning. Den medicinska undervisningen fick därför
till största delen ske med hjälp av anatomiska preparat
och djurkroppar. (Nyström 1955 s. 4 f.) Huruvida
mänskliga anatomiska eller osteologiska preparat vid
denna tid härrör från avrättade förbrytare eller
införskaffats på annat sätt har inte har artikelförfattaren
däremot inte kunnat utröna.
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Tidningsariklar

Stockholmstidningen 12 september 1907.
Signaturen K.B. ”De stora fynden på
Studentholmen i Uppsala.”

Aftonbladet september 1907. Knut Stjerna.
”Ruinen på Studentholmen”.

Foto

Maret Paomees

* I januari 2006 inleddes en förnyad genomgång av
fyndmaterialet från Studentholmen, och
fyndmaterialet har inlagts i en databas (Filemaker)
av artikelförfattaren, vilken är fil. lic i ar- keologi vid
Stockholms universitetet. Härutöver har jag läst
osteologi vid nämnda universitet och  arbetar nu som
projektassistent vid Museum Gustavianum i
Uppsala.

Uppordning av Historiska
museets osteologiska

samlingar

Lisa Hartzell, Emmy Tengdelius, Johnny
Karlsson, Gunnar Svensson. Historiska
museet, Stockholm.

Just nu pågår en av Historiska museets största
satsningar på osteologi någonsin. Sedan april 2006 är
vi fyra osteologer anställda inom Accessprojektet för
att uppordna de osteologiska samlingarna och göra
dem sökbara på Internet. Arbetet inkluderar även
accedering, d v s att införliva nytt material i museets
samlingar. Accessprojektet finansieras av Statens
Kulturråd och syftar till att öka tillgängligheten till
museets samlingar. På Historiska museet pågår
projektet i nuläget till december 2007 och innefattar
även en omfattande uppordning och accedering av
arkeologiskt material.

Under årens lopp har Historiska museets osteologiska
material förvarats i ett antal olika magasin.
Uppordningen och nyregistreringen av de gamla
materialen påbörjades redan på 1980-talet, men
fortfarande står delar av samlingen i gamla
förpackningar utanför det nya registreringssystemet.
Detta gäller framför allt den del av samlingarna som
tidigare har förvarats på Osteologiska
forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och
Historiska museets tidigare magasin i en lada vid
Skånelaholms slott. Vid Accessprojektets början var
uppskattningsvis 70 % av museets ca 150 ton ben
registrerade. Efter ett år har ytterligare 7 ton
registrerats.

Rent praktiskt innebär arbetet att allt benmaterial
packas om i nya påsar och kartonger samt registreras
i museets databas som publiceras direkt på Internet. I
databasen registreras uppgifter om lokal, kontext,
datering, benvikt, om materialet är bränt eller obränt,
samt art, om det går att avgöra. För varje material
finns uppgift om den totala benvikten. En mindre del
av materialet fotograferas.

Ompackningen och registreringen av materialet i ett
enhetligt system underlättar för de forskare och
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studenter som vill låna osteologiskt material från museet,
eftersom samlingarna blir mer överskådliga. Den som
är intresserad av vilka material som finns i samlingarna
kan söka information i Historiska museets internettjänst
Sök i samlingarna. Där kan man välja ”Sök ben” och
bland annat söka med hjälp av museets
inventarienummer eller med topografiska uppgifter.
Man får också tillgång till museets digitaliserade
kataloger.

Vid uppordningsarbetet finns tyvärr inte tid eller
resurser till att göra osteologiska analyser på de
benmaterial som plockas fram. Däremot har några
större och mindre upptäckter gjorts under arbetets
gång. Ett skelett av en ung kvinna från Ajmunds,
Mästerby sn, Gotland (SHM 25041), som halshuggits
och dessutom var drabbad av en ännu oidentifierad
ledsjukdom, blev ämnet för en kort artikel i serien
Månadens föremål på Historiska museets hemsida.
Exempel på annat som framkommit är två olika fynd
av avsiktligt slipade incisiver från järnåldern. Det ena
fyndet är från Hallvards, Silte sn, Gotland (SHM
22087) och det andra från Sörby-Störlinge, Gärdslösa
sn, Öland (SHM 28364) (fig. 1).

Fig. 1 Slipad incisiv. Järnålder. Gotland

Med Accessprojektets nuvarande tidsplan kommer
museets hela osteologiska samlingar inte att hinna
uppordnas innan projektet avslutas. Då så
förhållandevis lite kommer att återstå efter årsskiftet
är vår förhoppning att arbetet kommer att kunna
fortsätta och slutföras under 2008, antingen genom
att ytterligare Accessfinansiering tilldelas Historiska
museet eller med externa medel.

Historiska museets hemsida:

http://www.historiska.se/

Sök i samlingarna på Statens historiska museum:

http://mis.historiska.se/mis/sok/sok.asp

Mentorskap

Morfologi, terminologi och etik
med SI metodik

Det var först på osteologiska föreningens årsmöte i
Stockholm som jag förstod att den svenska
mentorsverksamheten för osteologi som ämne är unik
för Lund. Här har alla humanistiska ämnen en eller två
utvalda studenter från tidigare kurser som fungerar
som SI-mentorer på respektive grundkurs. SI står för
Supplemental Instruction och grundades på
Missouri-Kansas universitet i USA. I Lund finansieras
funktionen genom ett nationellt utbildnings- och
utvecklingscentrum för SI, som även utbildar
metodhandelare i SI metodiken.

Själv blev jag ”mentoriserad” redan från A-kursen i
osteologi, då var det Johan Thilderkvist och Marna
Ranåker som hjälpte oss studenter med inlärningen.
Johan och Marna var speciellt duktiga på att inte svara
på våra frågor, utan föreslog istället litteratur, metoder
och referenser som kunde hjälpa oss att hitta svaren.
Det är sällan som kursens lärare har tid att visa och
diskutera fram olika lösningar på problemet, men det
är just så som mentorsverksamheten fungerar, som
ett alternativt komplement till den ordinarie
undervisningen. Dock är osteologin med sin
naturvetenskapliga orientering ofta svår att inte
konkretisera, men eftersom osteologin baseras på
vetenskapliga avgöranden är det viktigt att studenterna
från början får lära sig att hantera terminologin såväl
som olika metoder och referenser, eller till att börja
med; att hitta dem i kurssalen.  SI-verksamhetens
ledord är ”hjälp till självhjälp” och poängen är att
studenterna ska få utrymme till fördjupning och
diskussion i ämnet, utan någon lärarroll.

Jag har tillsammans med Lise-Lotte Andersson varit
mentor i osteologi under snart ett år. Vi har möte varje
eller varannan vecka i cirka två timmar, och efter
studenternas önskemål förbereder vi övningar eller
besök som knyter an till den aktuella delkursen.
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Mentorerna ska även känna av hur studenterna tar till
sig undervisningen, och mentorerna ska vidarebefordra
frågor och synpunkter som studenterna kanske inte
själv kan framföra. SI verksamheten bidrar på så sätt
till en tryggare studentgemenskap och ger en bättre
studieteknik och studiemiljö. Efter en utvärdering av
vår mentorsverksamhet vet jag att våra studenter har
haft lika roligt som jag och Lise-Lotte under hösten
och våren, och jag hoppas att jag inspirerat verksamma
på andra universitet och högskolor att efterlysa
möjligheten till SI verksamhet. Mentorisera mera!

För mer information:

http://www.si-mentor.lth.se/ eller
SI.Mentor@kansli.lth.se

Nina Peterson, suppleant och ombud i OF

Förra terminen besökte vi bland annat krematoriet i
Helsingborg, där vi fick möjlighet att se tre kremeringar
i olika stadier av förbränning.

Vi diskuterade hanteringen av de döda, kremering som
gravskick och metoderna för att studera brända ben.
I samband med etikkursen var vi nyligen på
Tågeruputställningen i Landskrona, där vi diskuterade
utställning, preparat och återbegravning av mänskliga
kvarlevor. Men oftast vill studenterna använda våra
mentorsmöten till praktiska benövningar, med element-
och artbestämning, kön- och åldersbedömningar eller
patologier. Dessa extra benövningar är bra tillfällen för
studenterna att repetera terminologin men även att
motivera sina bestämningar och väga de olika
morfologiska karaktärerna mot varandra, för att bli
säkra i sina bedömningar. Nästan alltid finns det två
eller fler läger i gruppen som har skrivit olika arter på
benfragmentet i lådan, vilket ofta ställer oss mentorer
på prov! I en sådan situation är det lätt att utan närmare
eftertanke ge det rätta svaret och gå vidare i
genomgången, men det är här mentorsverksamheten
kräver lite extra tid. Här försöker vi istället att få
studenterna att hämta alla föreslagna alternativ i
samlingen och skicka runt dessa tillsammans med det
obestämda benfragmentet, studenterna får testa sina
argument och förhoppningsvis sluter de sig till rätt svar,
utan att jag eller Lise-Lotte behöver lägga oss i. Denna
teknik tar tillvara studenternas olika kunskapsnivå och
stärker deras prestationer och förmåga till insamling
och bearbetning av data. Men detta ställer också krav
på att mentorn kan hålla tyst, vilket jag personligen
tycker är det svåraste med hela mentorsrollen!

Innan man börjar arbetet som mentor utbildas man i
SI metodik under två dagar, och man deltar under
första terminen i handledargrupper med andra
mentorer. Under hela anställningen har man en SI
handledare att bolla problem och idéer med, och som
även besöker möten för att kontrollera att allt fungerar.
SI verksamheten ger ett perfekt tillfälle för studenter
att mötas i olika frågor och utbyta erfarenheter,
studenterna behöver extra utrymme för att diskutera
frågor och problem med varandra. Ibland är
gruppdynamiken inte tillräckligt trygg för spontana
diskussioner efter undervisningen, och ibland räcker
inte studenternas kunskaper till för att reda ut frågor
som dyker upp efter en föreläsning.
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En viktig del i styrelsen arbete är att förmedla händelser
inom osteologin för våra medlemmar. I vårt arbete
har vi sett vår begränsning både i tidsaspekter som
det att styrelsen varit och delvis är Stockholms-
baserad. Vi har därför kontaktat personer, spridda
över landet, för att höra om intresset finns att fungera
som föreningens ombud/representanter. Arbetet med
att färdigställa ett informationsblad vad rollen innebär
pågår som bäst och vi kommer att informera om detta
i nästa nummer av Benbiten. Nedan visas några
punkter som föreslagits för ombudens roll:

1. - Förmedla information om seminarium, kurser,
utlysningar, utställningar och annat som händer på
institutionen/området

2. - Kunna hjälpa till med eller vidare befordra
frågor kring material samlingar och undersökningar i
området

3. - Informera studenter och andra verksamma om
föreningen och våra aktiviteter

OMBUD
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