


ABSTRACT 
1988 genomfördes de första arkeologiska undersökningarna av en tidig kristen gravplats 
1 
byn Björned Torsåkers sn, södra Ångermanland. Arbetet utfördes inom ramen för 
Styresholmsprojektet. Syftet har varit att testa hypoptesen att lokalen har varit en tidig 
kristen begravningsplats med rötter i förhistorisk tid, samt att sätta in platsen i ett större 
lokalt och regionalt historiskt sammanhang. 

Föreliggande uppsats avser att ge en utförlig bild av gravplatsen genom studier av 
anläggningsbeskrivningar, osteologiska analyser, fyndmaterial och 14C-dateringar, som 
sedan jämförts med en rad andra medeltida gravplatser. Ett försök att sätta in Björoed i sitt 
förhistoriska sammanhag har gjorts, då främst järnåldersbygden i Ångermanland hat 
studerats. Dessutom har en kemisk och fysisk markanalys utförts för att försöka 
avgränsa gravområdet och för att undersöka varför skelettmaterialet är så välbevarat. 
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1. INLEDNING 

1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR. 
Kristendomens införande i vårt land var en lång process som innebar stora förändringar i 
samhället. Den kristna lärans införande gick hand i hand med den framväxande 
stats bildningen. 

För den vanliga människan innebar detta attt man fick en ny tro, en ny kult och nya 
seder. 

De förändringar som detta medförde avspeglar sig i det arkeologiska materialet som: 
- ett nytt gravskick 
- nya symboler 
- byggande av kyrkor 
- invigda och hägnade gravplatser 

Det är emellertid inte alltid möjligt att avgöra om en grav är kristen eller hednisk. Vissa 
företeelseser försvinner dock helt i och med kristnandet t. ex. kremeringen av de döda. 
Till det kristna gravskicket hör också gravarnas orientering i öst-västlig riktning och 
avsaknaden av grav gåvor. En annan företeelse som klart skiljer den kristna begravningen 
från den hedniska är den kristna gravplatsens inhägnad . De kristna gravarna skulle läggas 
inom ett särskilt invigt område. · 

I byn Björned i Torsåkers sn Ångermanland har man inom ramen för 
Styresholmsprojektet under ett antal år gjort arkeologiska undersökningar av en gravplats 
som har tolkats som tidigkristen. 

Styresholmsprojektet har uppkallats efter Sveriges nordligaste medeltida fogdeborg. 
Projektet inleddes 1986 under ledning av Länsmuseet-Murberget och i samarbete med 
Hola folkhögskola, Umeå universitet och Riksantikvarieämbetet. Dess syfte är att utifrån 
Styresholm studera den omgivande bygden ur arkeologisk-historisk, ekologisk, 
etnologisk och geologisk synvinkel och att försöka få fram en större klarhet i de 
ekonomiska och maktstrukturella faktorerna bakom etablerandet av en fogdeborgjust där. 
Studiet avser hela nedre Ådalen och dess förutsättningar för uppkomsten av de makt och 
handelscentra som trakten haft under järnålder och medeltid. 

Geografiskt sträcker sig projektet är från Resele i norr till Gudmundrå i söder. En 
målsättning är att studera de maktsymboler t ex storhögar och fornborgar som finns i 
bygden. De sociala och ekonomiska faktorerna bakom dem och hur de har påverkat 
bygden och dess befolkning positivt och negativt. En annan viktig forskningsuppgift är att 
studera effekterna av övergången till kristendomen.Vad betydde den nya religionen för 
människorna socialt och ekonomiskt? Hur gick kristnandet 'till och hur lång tid tog det? 
Fanns det från början kristna kyrkogårdar utan kyrkor? Det är några av de frågor som 
man försöker få svar på genom Styresholmsprojektet (Wallander 1989). 

Under åren har man också inom projektet hållit arkeologiska utgrävningskurser på 
Hola folkhögskola.1988 genomfördes de första utgrävningarna i Bjömeds by på platsen 
för en icke tidigare registrerad gravhög men som på 1841-års laga skifteskartan är utmärkt 
som ättehög. Marken betraktades då som samfälld mark och är ännu på ekonomiska 
kartan s-märkt. 

Ett område på ca 1.50 m2 avtorvades med grävmaskin och i den lösa myllan alldeles 
under torven fanns spridda fragment av människoben. 
Kol skörbränd sten och små brända benbitar förekom över hela området Efter de 
undersökningar som hittills har utförts har man kunnat konstatera att man på platsen har 
anlagt ett stort antal gravar under tidig kristen tid. Gravarna är öst-västligt orienterade och 
har inga spår av gravgåvor vilket tyder på att det är en kristen begravningsplats. 

Förutom de arkeologiska och osteologiska undersökningar som har utförts inom ramen 
för Styresholmsprojektet har även seminarie-grävningar under ledning av Per-Erik 
Egebäck, Leif Grundberg Umeå universitet och Stefan Gustavsson Länsmuseet-
Murberget genomförts på platsen våren 1991. 
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1.2 . MÅLSÄTTNING 
Syftet med föreliggande uppsats är att studera och bearbeta det material som har 

framkommit i de arkeologiska undersökningarna och att studera de dateringar och 
osteologiska analyser som har utförts samt att genom egna undersökningar kunna ge en 
utförlig bild av fornlämningsplatsen. 

1.3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur länge har den kristna gravplatsen varit i bruk? 

2. Vilken utbredning har den kristna gravplatsen haft? 

3. Av vilken anleding har skelettmaterialet en så god bevarandegrad? 

4. Hur ser gravskicket ut och vilken vägledning ger de osteologiska analyserna om de 
människor som är gravlagda i Björned. 

5. Vilka slutsatser kan man dra om man jämför Björned med andra samtida och kristna 
gravplatser. 

1.4. METODER 
Uppsatsen bygger i huvudsak på de anläggningsbeskrivningar och osteologiska analyser 
som har utförts på området. För en jämförande studie har ett antal medeltida gravplatser i 
Sverige valts ut. 

För att försöka avgränsa gravområdet har en kemisk och fysisk markanalys utförts 
dels på tidigare markprover från platsen dels på prover som togs under hösten 1991. 
Dessutom har en undersökning av jordens buffertförmåga genomförts för att söka utröna 
varför skelettmaterialet har bevarats så väl. 

Genom Länsmuseet Murberget och Styresholmsprojektet har vi fått tillgång till ett 
stort material som t.ex. inventeringsprotokoll , gamla kartor, artiklar och rapporter från de 
tidigare utgrävningarna, vilka har studerats för att kunna ge en detaljerad beskrivning av 
fornlämningsplatsen. 

2 



2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1. BRYTNINGSTIDEN HEDNATID-KRISTENTID 

2.1.1. Nordeuropa. 
Omkring år 500 e.Kr.var konverteringen till kristendomen långt kommen i de mellersta 
och västra delarna av Europa. 

Den kristna kyrkan grundades omkring år 400 bland de iriska kelterna i väster. 
Anglosachsama kristnades strax efter år 6.50. Frankerriket med dess kungar var ivriga 
förespråkare för den nya religionen. Man stödde aktivt den kristna missionsverksamheten 
och många kloster anlades i Frankerriket under den här tiden. I slutet av 700-talet 
krossades även motståndet från de hedniska sachsama som bebodde trakterna kring 
Rhens nedre lopp. År 7'ö/ upprättades ett biskopssäte i Bremen. Härifrån styrdes sedan 
missionsverksamheten norrut. Såsmåningom omorganiserades verksamheten så att 
Hamburg-Bremen blev ett stift. Ansgar som då var ärkebiskop i detta stift gjorde ett 
försök att kristna sveama i början av 800-talet. Värdet av hans missionsresa var dock inte 
bestående. Någon varaktig kristen församling tycks inte ha fortsatt att existera (Brink 
1990:20). 

2.1.2. Norden 
Övergången mellan hedendom och kristendom i Norden sker någon gång mellan 800-
1200. Den kristna lärans införande i Sverige, Norge och Danmark gick liksom i det 
övriga Europa hand i hand med den framväxande kungamakten. 

Olaf Tryggvasson , en legendarisk vikingahövding, anses traditionellt vara den som 
lade grunden till den nya religionens genombrott i Norge. Han lät döpa sig i England och 
det var också i samarbete med den anglosachiska missionen som han på ett ganska 
hänsynslöst sätt försökte genomdriva kristnandet i Norge. Han led emellertid ett svidande 
nederlag i slaget vid Svolder och hans maktsträvanden att tillsammans med den kristna 
kyrkan försöka ena landet misslyckades. 

År 1016 utropade sig Olof Haraldsson till kung över Norge efter segern vid slaget vid 
Nesjar. Olof Haraldsson var en rik och beryktad storman som såg de politiska fördelarna 
med ett nära samarbete med den kristna missionsverksamheten. Han anses traditionellt ha 
lagt grunden till en norsk kyrkoorganisation och efter sin död vid slaget vid Sticklastad 
kanonicerades såsmånigom den avlidne kungen. 
Helgonkonungen kom att utgöra en verkningsfull kraft för kyrkan inte bara i Norge utan 
även i Sverige, särskilt Norrland, där många kyrkor blev patrocinierade till S:t Olov och 
där långt fram under medeltiden en speciell naturaskatt -S:t Olofs offergärd- levererades 
till Nidaros (Brink 1990 ). 

De båda kungarnas avgörande betydelse för kristendomens införande ger en ganska 
skev bild av de verkliga förhållandena. 
Birkeli ser kristningsskedet i Norge som en lång process som kan delas in i tre perioder: 

1. Flere hundre års infiltrajonstid inntil ca.950. 
2. Misjonstidfra ca.950-1030. 
3. Organisasjonstid ogfortsatt misjonstidfra ca.1030-1153. (Birkeli 1973:14). 

I Danmark framstår Harald Blåtand som den som har haft den största betydelsen för 
Danmarks kristnande. Om man får tro inskriften på Jellingstenen "Gjorde så kung 
Harald danerna kristna" på 980-talet.Hela Jellinganläggningen bestående av högar, 
runstenar och kyrka har tolkats som "den fysiska manifesteringen av att Danmark var ett 
starkt kristet rike, likvärdigt med andra europeiska stater"(Ebbesen 1986:25). 
De berömda ringborgarna Trelleborg, Aggersborg , Fyrkat , No~ebakken och kanske 
även det skånska Trelleborg anlades också under den här tiden. Aven de anses ha haft 
betydelse för ett riksenande. I dessa strävanden var den kristna kyrkan en nära allierad. 
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Det som framförallt tyder på det är de stora förläningar som kyrkan tidigt får av kungen i 
form av stora jordegendomar men också i form av inkomster från städerna. 

Sannolikt bar kristnandet i Danmark varit en lång process där Harald Blåtands 
inflytande spelade en avgörande roll för att befästa kristendomen och upphöja den till 
statsreligion(Brink 1990:368). 

Spår av tidig kristendom i Finland kommer främst från de v~ktigast~ handelsplatse~a. 
Kristna köpmän besökte västra Finlands hamnplatser,bland vdka de 1 Kumo-trakten mtog 
en särställning. I Kaland (Nystadstrakten) kom fastlandsfinnarna i direkt kontakt med 
invandrande kristna svenskar i den framförliggande skärgården. 

Åland blir på 1060-talet verksamhetsfält för den kristna missionsverksamheten från 
Bremen. Nära förbundet med Åland är även större del en av Kaland som i skärgården 
och vid kusten hade fått en svensk befolkning möjligen i samband med Anund 
Emundssons ledungståg på 1050-talet (Cleve 1948). 

Den karelska kulturens kärnområde var i slutet av järnåldern endast ett litet område vid 
Ladogas väst och nordvästkust. Under tidig medeltid gör karelarna långa handelsfärder i 
Nordkalott-området. Från dessa resor har den arkeologiska forskni~gen i Finland,Sverige 
och Norge hittat övertygande bevis i form av lapska offerplatsfynd. Anda till slutet av 
vikingatiden var karelarnas föremålsbestånd mycket likartat med grannområdenas. Vid 
slutet av 1000-talet kan man urskilja de karelska föremålen från andra med finskt 
ursprung. En föremålsgrupp som verkar ha ett samband med den karelska handeln är de 
ortodoxa korsen i lapska offerplatsfynd. Det antas att det är karelarna som är de enda 
tänkbara förmedlarna av dessa föremål. Under senare tid har den ortodoxa kyrkans 
eventuella inflytande i södra Finland redan på 1000-talet börjat diskuteras. Ortodoxa 
balskors har också påträffats långt inne i egentliga Finland. Därför vore det mycket 
naturligt att anta att den karelska handeln hade rent av med avsikt transporterat också den 
ortodoxa trons såväl materiella som andliga produkter (Koivunen 1987). 

Kristnandet i Sverige gick betydligt långsammare än i Norge och Danmark. En av 
anledningarna var enligt Helge Ljungberg ( 1938:255) att den framväxande kungamakten 
fortfarande var svag och därför var det också folkets inställning till den nya läran som var 
avgörande . En annan möjlig orsak till den sena konverteringen i Sverige jämfört med våra 
grannländer i söder och väster var att en översta social elit i Mellansverige inte var 
interesserad av att uppta den nya religionen( Brink 1990:48). 

Missionsverksamheten i Sverige tog fart under 1000-talet. Under mitten av detta 
århundrade reses i Uppland och Mälarlandskapen ett stort antal runstenar. Många av 
dessa har kristna symboler och böneformler. Det finns en mängd olika tolkningar 
angående seden att resa runstenar.Helge Ljungberg tolkar resandet av runstenar som en 
sorts protest mot det hedniska Uppsala templet och den hedniska tron. "De svenska 
landskap som har de flesta runstenar är också de landskap där religionsstridema stod i 
centrum"(Ljungberg 1938:271 ). Andra menar däremot att runstenarna generellt skulle 
kunna vara resta av den första kristna generationen över den sista hedniska och att 
runstensseden kan ha stått i politisk tjänst hos en centralmakt -kyrklig eller världslig 
(Hyenstrand 1973: 186). 

Asatron var trostolerant och vid tiden för den första kristna missionen kan man 
sannolikt räkna med att den nya religionen kunde inlemmas med de gällande 
trosföreställningama. Asatron och kristendomen torde snarast ha levt i ett slags symbios 
och den kristna läran kunde utan större svårigheter missioneras ut tack vare den stora 
trostolerans som fanns i samhället. Seden att resa runstenar under mitten av 1000-talet är 
ytterligare en indikation på att det inte existerade något större motstånd mot den nya 
religionen (Brink 1990:52f). 

Till skillnad från hedendomen var kristendomen trosintolerant och krävde att få vara 
exklusiv. Den var till sin natur expansiv och försökte ständigt att vidga sin maktsfär. Den 
framväxande riksbildningen behövde en ny sorts ideologi för att motivera den nya 
ordningen. Kristendomen kom att bli ett perfekt instrument i dessa strävanden eftersom 
den krävde total underkastelse under en högre makt ( Brink 1990:63). 

Hyenstrand har gjort en sammanfattning av hur hövdingadömen under romersk 
järnålder utvecklas till det medeltida svenska rike som innebar byråkrati, 
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marknadsekonomi, skattesystem, territoriell indelning, centralorter, riksledning, och 
riksreligion omkring år 1000. Hypotesen har formulerats i fyra olika stadier: 

1. Lokala hövdingar samverkar med externa agenter för att organisera explorationen av 
råvaror. -Hövdingadömen börjar ta form under romersk järnålder- folkvandringstid. 

2. Samverkan leder till godsbildning i form av huvudgårdar ett landbosystem börjar 
utvecklas under folkvandringstid- vendeltid. 

3. Marknadsplatser typ Birka uppstår. Missionsverksamheten inleds. Kungasläkten 
uppstår under vikingatid. 

4. En kungamakt utvecklas i samarbete med missionen. Godsen ersätts med territoriell 
indelning och kungamakten exproprierar många av de huvudgårdar som blir Husbyar i 
det kungliga godset. Bebyggelseexpansion,ny jordbruksteknik och reglering av 
bebyggelsen tillhör också det sista stadiet (Hyenstrand 1989). 

2.13. Mellannorrland. 
Under tidig järnålder togs ett fastare bebyggelsefl?._önster form längs Mellannorrlands 
kuster och dalgångar. Gene Själevads sn utanför Ornsköldsvik är det hittills nordligaste 
exemplet i landet på fast bondebebyggelse från rom.jäå.-folkvandringstid (Rarnqvist 
1983). 

De viktigaste gårdarna placerades vid kustens älvmynningar där odling,fiskejakt och 
virkestäkt kunde förenas med goda kommunikationsleder inåt land~t. 

Under folkvandringstid framstår Mellannorrland med landskapen Hälsingland, 
Medelpad, Ångermanland och Jämtland som en enhet beträffande fornlämningar 
och fynd. Området begränsas av två s!~ra skogsområden: Nordmaling på gränsen mellan 
Ångermanland och Västerbotten och Odmården mellan Gästrikland och Hälsingland. 
Söder om Nordmaling finns de för Mellannorrland typiska gårdsgravfälten, fornborgarna, 
långhusen, depåfynden av ärnnesjärn och silver där hittar man också ortnamnen med ordet 
-sta i efterleden (Rarnqvist 1990). 

Under folkvandringstid anläggs också många gravhögar i Mellannorrland.Gravama 
antas ligga i närheten av boplatser. Långt ifrån alla begravdes dock under en synlig 
gravhög. Gravhögarna anses representera de övre skikten i samhället. Bland dessa 
gravhögar utmärker sig de monumentala högarna med en storlek av 30 meter i diam. eller 
mer vilka krävde en mycket stor arbetsinsats. Det finns ett visst samband mellan dessa 
gravar och rikhaltigt grav gods, vilket talar för att gravens yttre form är socialt indikerande. 

Dessa storhögar har anlagts vid kommunikationsmässigt väl belägna platser,som har 
haft en betydande roll för distributionen av järn och viltprodukter från inlandet(Rarnqvist 
1991:309 f ). I Medelpad kan speciellt nämnas storhögskomplexet i Högern som ligger 
vid Selångersåns mynningsområde och storhögama i Kvissle som ligger vid Ljungans 
mynning Vid Ångermanälvens mynning vid Frånö i Gudmundrå sn ligger två storhögar. 
Frånö var sannolikt en viktig plats för fördelningen av viltprodukter från 
inlandet(Ramqvist 1991 :311 ). 

Ångermanälven avvattnar ett mycket stort område av inlandet. De rika vikingatida 
fynden från Långön i Hotingssjön antyder att pälsjakt och skinnhandel kan ha haft stor 
betydelse för bosättningar i inlandet ( Baudou 1977: 145). 

De monumentala storhögarna och fynden tyder på att det under denna tid existerar ett 
småkungadöme längs Mellannorrlands kust. Sannolikt får också Jämtland under denna 
tid sin första sedentära bebyggelse. I motsats till kustbygdernas jordbruk och 
boskapsskötsel har främst järnutvinning och älgjakt varit av stor betydelse. 

Bebyggelse längs kusten kan delas in i sex områden -Alir, Sunded, Nordanstig, 
Medelpad, södra och norra Ångermanland (Rarnqvist 1988: 167f). För bebyggelsen i 
Medelpad framstår Ljungan som en viktig transportled in inot Storsjöbygden. Centralt i 
den Jämtländska jämåldersbygden ligger Frösön med Mjälleborgen som antas ha 
fungerat som en samordnande länk mellan inlandets järnproduktion och kustlandets 
konsumtion. Ångermanälven med dess vida förgreningar i inlandet har på samma sätt 
som Ljungan spelat en viktig roll ur kommunikationssynpunkt ( Ramqvist 1991:311). 

Under 500-talet sker en plötslig och markant förändring.Stora delar av Skandinavien 
genomgår en genomgripande omstrukturering och på vissa platser sker också en 
ödeläggelse av bebyggelsen. · 
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I Mellannorrland överges en del av den äldre järnålderns bebyggelse och 
odlingsmarkerna växer delvis igen. Orsaken till denna tydliga förändring är omdiskuterad 
Krig,pestepidemier, omläggning av odlingssystemet,samt förklaringar av socio-politisk 
karaktär är något av vad som har förts fram som bakomliggande orsak. En annan viktig 
förändring under vendeltid i Mellannorrland är att de för folkvandringstid så särpräglade 
storhögarna upphör att anläggas ( Ramqvist 1990). 

Under slutet av folkvandringstiden förändras de mellannorrländska småkungadömet 
ekonomiskt och politiskt. Troligt är att bygderna inrättades efter Mälardalsmönster och att 
folklandens ledare succesivt övergick till att tjäna som fogdar för det expansiva 
Mälardalen (Ramqvist 1991 :317). 

Liksom i landskapen runt Mälardalen reses också i Norrland runstenar. I Medelpad 
finns 14 bevarade runstenar och dessutom uppgifter om ytterligare 4 försvunna. Minst 2 
av runstenarna står eller har stått nära storhögar. De har uppförts vid övergången till 
kristen tid i mitten av 1000-talet och de flesta är korsmärkta. Ångermanland däremot 
saknar helt runstenar.Vad detta beror på är ännu inte klarla~t. Möjligen var runstensseden 
så begränsad i tid att den redan var "omodern" när den når Angermanland (Selinge 
1977:410). 

Sveriges nordligaste runsten står på Frösön i Jämtland. Stenens text lyder "Östman 
Gudfasts son lät resa denna sten och göra denna bro och han lät kristna Jämtland.Asbjörn 
gjorde bro1:1. Trjon och Sen ristade dessa runor". Stenen brukar dateras till 1050. Man har 
antagit att Ostman var hövding i Jämtland och hade makt och befogenhet att kunna 
genomdriva konverteringen sannolikt påjämtarnas tingjamtamot(Brink 1990:43). 

Kristendomens införande var en lång och invecklad process och den innebar stora 
förändringar för individen och för samhället. Den innebar en tro på en Gud och att 
kyrkan blev centrum för den lokala bebyggelsen och ingick som en viktig del av det nya 
samhället. Kulthandlingar som tidigare sköttes av en enskild en bonde eller storman blev 
med kristendomens införande förbehållet en elit av präster. 

Hedendomens stora trostolerans gjorde att människorna utan större motstånd kunde 
acceptera den kristna guden. På senare tid har man också kunnat konstatera att tidiga 
kyrkor byggts på eller i omedelbar närhet av gravhögar eller gravfält. 
Detta skulle kunna tas som intäkt för en kontinuitet. Om en öppen konflikt hade 
existerat skulle kyrkans män knappast ha tillåtit att kyrksocknarna namn bar hedniska 
gudars namn somt.ex. Torsåker, Odensvi, Fröstuna eller att veckodagarnas namn gjorde 
det (Brink 1990 :53f). 

När kristendomen ersatte den tidigare tron i Norden skedde bland en mängd 
förå.ndringar också den.att de döda från en bygd sammanfördes i vigd jord vid 
kyrkan. Sambandet med de levandes gård eller by skars av. I och med att kyrkor 
byggdes och kyrkans makt ökade bröts det religiösa livet loss från den enhet som 
alla livsyttringar sammantagna tidigare gjorde.På samma sätt fick rättsskipning 
och maktutövning egna organ som inte längre kopplades till gården eller byn 
(Baudou /989:17). 
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2.2. GRAVPLATSER 

2.2.1. Inledning och avgränsning 
För att kunna jämföra andra liknande material och bearbeta vårt eget utifrån målsättning 
och frågeställning har vi valt ut ett antal gravplatser i Sverige som är: 
- Tillfredsställande publicerade. 
- Osteologiskt bestämda. 
- Tidssignifikanta. 

Det material vi utifrån dessa kriterier valt ut är följande: Westerhus (Gejvall 1960), 
Leksand (Sjövold 1982 och Seming 1982), Thule (Blomqvist & Mårtensson 1961), PK-
banken (Mårtensson 1976), Löddeköpinge (Cinthio 1979-80 och Persson O & E, 
Boldsen & Cinthio 1983- 84), Lagmanshejdan (Redin 1976), Sigtuna (Hårding 1987). 
Dessa gravfält är i huvudsak medeltida och har ett kristet gravskick. Geografiskt utbreder 
sig gravfälten från Skåne i söder till Jämtland i norr. I diskussionen kring en eller flera 
företeelser kommer vi även att ta upp ett nordiskt material. 

<l W - Westerhus (Frösön) 
Le - Leksand 
S - Sigtuna 
T/P - Thule/ PK-banken (Lund) 
Lke - Löddeköpinge 
La - Lagmanshejdan (Skanör) 

? 

Figur 1: Den geografiska utbredningen av de medeltida gravplatser som kommer att tas upp i detta 
avsnitt. 
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2.2.2. Westerhus 
På 40- och .SO-talen totalutgrävdes Westerhus medeltida kapell och kyrkogård på Frösön 
i Jämtland. Anledningen till totalutgrävningen var att flygvapnet skulle exploatera området 
för militära ändamål. Dåvarande landsantikvarien L. Björkqvist ledde projektet och gav S. 
Hammarlund och C. G. Blomqvist uppdraget att leda utgrävningarna som startade 1947. 
Då man återupptog och avslutade grävningarna 1952 leddes dessa av N. Lagerholm 
(Gejvall 1960:lSff). 

I och runt kyrkoruinen fann man 364 individer begravda. Dessa är köns- och 
åldersbestämda. Den stora andelen små barn gör att den beräknade medellivslängden blir 
så låg som 18.4 år för kvinnor, 17.0 år för män och 17.7 år för båda könen tillsammans. 
Det höga antalet döda bland 0 - 6/7 åringarna (in/ans I) behöver ej vara onormal, då 
bevaringsförhållandena bland skeletten visat sig vara ovanligt goda (Gejvall 1960:35ff). 

Tabell 1: Älders- och könsfördel11i11g, Westerhus, Jämtland (Gejvall 1960:table 2). 

åldersgrupp män kvinnor totalt % 

in/ans I (0-7 år) 183 50,3 % 
in/åns II (7-14 år) 27 7,4% 
juve nilis ( 14-18/22 år) 12 3 15 4,1 % 
adultus ( 18/22- 40 år) 31 38 69 19,0% 
maturus ( 40-60 år) 29 36 65 17,8% 
senilis (>60 år) 2 3 5 1,4% 
s:a 74 80 364 100% 

I gravarna fanns få eller inga gravgåvor. Bland dessa kan dock nämnas några 
pilgrimsmärken. 

Könsfördelningen på kyrkogården runt kyrkan är klart definierad med de flesta 
kvinnogravarna i norr och de manliga i söder. Några få undantag finns. Runt koret i öster 
ligger både kvinno- och mansgravar, men även här dominerar kvinnorna i nordost. Barnen 
ligger utspridda över hela området oavsett kön (Gejvall 1960:43, plate 39) . 
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Figur '.2: Plan av gravfältet i Westerhus som bl a visar könsfördelningen på gravfältet (Gejva/l 
1960:plate 39). 
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2.2.3 
Vid i 
unde 
i Dal 
hedn 
dubb 
<later 

A 
1982 
män 
vara 
hela 
(Sj~, 

Tabel 

Leksand 
haktningsarbeten för ombyggantion 1971, och vid de påföljande arkeologiska 
ökningarna, under vapenhuset i Leksands kyrka (Sj~vold 1982 och Serning 1982) 

arna påträffades 164 skelettgravar, som visade sig vara från övergångstiden mellan 
k och kristen tid fram till 13-1400-talet (cal0.50-1350). Flera av gravarna är sk 
gravar. I SV hörnet på 1.5 m djup påträffades dessutom fem brandgravar som 
s till 500-600-tal. Förutom ben från människa fann man där också brända djurben. 
dessa 164 individer har 122 kunnat användas för en osteologisk analys (Sjövold 
66). Anmärkningsvärt är det dominerande __ antalet kvinnor - 55 st ( 45%) mot antalet 
23 st (19%) av de osteologiskt bestämda. Annu fler gravar kan dessutom sägas 

kvinnliga om man ser till fyndsammansättningen. De få barngravarna - 22 st (13% av 
aterialet), medför att den beräknade medellivslängden blir totalt 35.0 + 0.7 år 
ld 1982: 166ft). 

~:Ålders-och kö11s/örde/11i11g, Leksand, Dalarna (Sj(/)vold 1982:167). 

ålders, grupp män kvinnor obest totalt % 

in/ans I (0-7 år) 1 1 15 17 14,0% 
infans Il (5-14 år) 2 3 5 4,1 % 

is (10-24årJ juvenil 2 2 1 5 4,1 % 
adultw s (18-44 år) 7 27 13 47 38,8% 
matun us (35-64 år) 12 14 8 34 28,1 % 
senilis (50-79 år) 1 9 3 13 10,7% 
s:a 

I 20 
mörl 
fynd 
ärm 

2.2.: 
Fyra 
ston: 
nyb) 
Måri 
ledn 
197L 
båd.l 

T< 
tidss 

Fas] 

Fas] 

Fas] 

Fas: 

Fas· 

23 I 55 I 43 I 121 I 100% 

ravar har man funnit spår efter kista i form av träfiberrester och/eller 
ärgningar, av dessa har man i ett säkert fall kunnat identifiera en trågkista. Ett rikt 
aterial av framför allt pärlor fanns företrädesevis i de äldsta kvinnogravarna. Annars 

ntnedläggningama de mest anmärkningsvärda fynden (Serning1982: 76ff). 

P K-banken och Thule 
medeltida kyrkogårdar som delvis överlagrar varandra, är bl a resultaten från två 

tgrävningar i centrala Lund, som genomförts på då tomterna skulle grundgrävas för 
gnation. Thulegrävningen 1961 under ledning av R. Blomqvist och A. W. 
nsson (Blomqvist & Mårtensson 1963) och PK-banksutgrävningen 1974 under 
g av A. W. Mårtensson. Dessutom har en kompletterande undersökning gjorts 

då gatukontoret grävde nytt avloppssystem under gatan, Kattesund, som skiljer de 
tgrävningslokalerna åt (Mårtensson 1976). 

,talt fann man 684 begravda individer, vilka man slutligen har delat upp i fem olika 
perioder (Mårtensson 1973, Mårtensson 1976): 

ca 1000- ca 1050 Kyrkogård från den äldsta bebyggelsen i Lund. 

ca 1050- ca 1100 Stavkyrkans kyrkogård. 

. ca 1100 - ca 1150 Stavkyrkan rivs och upphör att användas men hålls i helgd 
fram till 1150. 

V. ca 1150- ca 1200 Premonstratensernas klosterkyrkogård, som delvis 
överlagra de äldsta gravarna från fas I. 

ca 1200 - ca 1536 S:t Drottens kyrkogård som överlagrar klostrets fas 111. 
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Viktigt att nämna är det stora antalet barn som ej lämpat sig för osteologisk analys. 
Totalt har fas II tex ca 50% barn under 7 år. (Blomqvist & Mårtensson 1963, 
Mårtensson 1976:20) 

De osteologiska bedömningar är gjorda på 423 individer (Sagne 1976, Persson 1976). 
Medellivslängden totalt är 29.6 år, för enbart männen 30.7 år och för kvinnorna 28.8 år. 

Tabell 3: Älders- oclz könsfördelning, Thule/PK-banken, Skåne (Sagne 1976, Persson 1976). 

åldersgrupp män kvinnor obest totalt % 

infans I (0-6/7 år) 42 42 9,93% 
infans II (6n-14/15 år) 15 15 3,55% 
juvenilis (14/15-18/20 år) 14 19 2 35 8,27% 
adultus (18/20-35/40 år) 113 81 4 198 46,81 % 
maturus (35/40-50/60 år) 68 47 1 116 27,42% 
senilis (>60 år) 11 6 17 4,02% 
s:a 206 153 64 423 100% 

Vid de tre grävningarna har i stort sett hela stavkyrkans kyrkogård blivit utgrävd. Inga 
gravar tycks finnas i kyrkan. För de 332 gravarna gäller att gravdjupet genomgående är 
omkring en aln (ca 60 cm) och att alla utom ett tjugotal ligger i träkista. I några fall finns 
ett 3-6 cm tjockt kollager under kistorna. Armställningen är nästan undantagsvis 
densamma, med armarna lagda rakt utefter sidorna. 

I grupper koncentrerade till koret, södra och norra långhusväggarna är de små barnen 
begravda. I fem av barnkistorna har troligen sk skenbegravningar ägt rum då dessa är 
tomma. Om det förekommit någon könssegregering i placeringen av gravar runt kyrkan 
har den i alla fall inte slagit igenom norr om kyrkan, som är den enda del man undersökt 
med tanke på detta. Fördelningen i norr är ungefär 50% kvinnor och 50% män. 

Dessutom har man konstaterat gravkäppar av olika träslag företrädesevis hassel i 
nästan hälften av gravarna, både hos de som ligger i kistor och utan. Gravkäpparna tycks 
vara lagda i vissa mönster och man har spekulerat om att det kan vara olika runtecken. 

De äldsta gravarna från fas I överensstämmer i begravningssätt med fas Il. Men 
gravtätheten är på vissa områden anmärkningsvärd, med upp till fem gravar som 
överlagrar varandra. Datering med C-14 och denderokronologi har dessutom visat att det 
bara skiljer 5 - 10 år mellan begravningarna. Gravarna från fas IV skiljer sig från de 
tidigare i armställningar, där har de flesta armarna i kors över magen. 

Slutligen kan man konstatera att i och med fas V kommer nya gravseder i bruk. 
Exempel på detta är att de döda i flera fall vilar på ett kalklager och att flera olika 
armställningar varit i bruk samtidigt. Träkistor är ej längre en självklarhet, utan stenkistor 
och stenmaterial i gravarna börjar också att användas (Blomqvist & Mårtensson 1963, 
Mårtensson 1976). 

2.2.5. Löddeköpinge 
Utgrävningen av en tidigmedeltida kyrkogård som daterats till 1050-1150, är ett av 
projekten som ingår i det sk Löddeköpingeprojektet, Skåne. Utgrävningarna av 
kyrkogården påbörjades 1974 under ledning av Tom OWsson. Gravområdet avgränsas 
genom ett lätt synligt dike som är 50-100 cm brett och har ett djup på ca 50 cm, och som 
troligen även haft en uppskottad jordvall utanför. I ett gravfritt område på mitten av 
kyrkogården har man funnit spår efter en tidig träkyrka i form av stenskoning för syllar. 
Inuti kyrkgrunden fann man två patronusgravar i stenkistor, en kvinna och en man 
(Cinthio 1980: 112ff). 
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,2.011\0 ' Figur 3: Gravområdet i Löddeköpinge som beräknas vara 5000 m2 (Cilllhio& Boldsen1984:117). 

Totalt har ca 1400 individer grävts fram och generellt för dessa gäller att de ligger på ett 
gravdjup av 30-120 cm, och att de flesta ligger i kista, saknar gravgåvor och har armarna 
lagda rakt utefter sidorna ( Cinthio 1980: 114). Av de ca 1400 individerna har 1176 lämpat 
sig för en osteologisk analys (Persson & Persson 1984:84[). 

Tabell 4: Älders- och könsförde/11i11g, Löddeköpinge, Skåne (Persson & Persson 1984:85) 

åldersgrupp män kvinnor obest totalt % 

infans I (0-6n år) 314 26,77% 
infans Il (6n-14/15 år) 98 8,27% 
juvenilis (14/15-18/20 år) 17 28 25 70 5,8% 
adultus (18/20-35/40 131 173 30 334 28,49% 
år) 
maturus (35/40-50/60 år) 185 92 22 299 25,49% 
senilis (>(,()år) 26 27 8 61 5,20% 
s:a 359 320 85 1176 100% 

Bara 26-27 % av materialet är små barn (in/ans I) och siffrorna är antagligen missvisande 
då man räknar med en betydligt större barnadödlighet (Persson & Persson 1984:85). 
Den beräknade medellivslängden blir totalt 25,2 år, för männen 26,1 år och för kvinnorna 
24,1 år. Medellängden är 170,1 cm för männen och 158,0 för kvinnorna (Persson & 
Persson 1984:83 ff.). 

På kyrkogården kan man tala om en könssegregering, då kvinnorna i huvudsak ligger 
begravda i norr och männen i söder. Många av barnen ligger begravda invid kyrkans kor 
och södra långhussida. I övrigt är barnbegravningarna spridda över nästa hela 
kyrkogården (Cinthio & Boldsen 1984: 121ff). 
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Tabell 5: Kö11sjörde/11ingen på gravplatsen, wddeköpinge ( Ci11thio & Boldsen 1984:122fj) 

väst öst s:a 
män k.-vinnor s:a män kvinnor s:a män kvinnor s:a 

norr 14 23 37 90 216 306 104 239 343 
söder 34 14 48 218 60 278 252 74 326 
s:a 48 37 85 308 276 584 356 313 669 

2.2.6. Lagmanshejdan 
Den medeltida gravplatsen på Lagmanshejdan i Skanör, Skåne, undersöktes arkeologiskt 
1966. Företaget, som var ett exploateringsprojekt och skedde under stor tidsnöd, 
resulterade i en så gott som totalundersökt medeltida kyrkogård med ca 1250 gravar. 
Benmaterialet är ej osteologiskt undersökt (Redin 1976: 9). Några spår efter en kyrka 
finns ej på gravfältet. Redin påpekar att kyrkan kan ha legat utanför området, men att det 
även finns vissa antydningar om att den kan ha legat ungefär på mitten av gravfältet på de 
i stort sett gravtomma områdena. Kyrkan ska sedan ha blivit riven i början av 1400-talet 
och att man efter det använt området enbart som begravningsplats (Redin 1976: 156 ff.). 
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Figur 4: Gravplatsen Lagmanshejdan, Skåne. Det gravtonuna området i mitten kan ha varit platsen för 
en kyrka (Rediti 1976:156). 
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I Lars Redins doktorsavhandling från 1976, som baseras på materialet från 
Lagmanshejdan, är ett av resultaten ett försök att kronologisera gravarna utifrån 
armställningarna. Detta har gjorts med hjälp av bl a gravarnas olika nivåer relaterade till 
varandra (relationsserier). De olika varianterna delades slutligen upp i fyra olika 
huvudgrupper A-D (Redin 1976: 128 ff.) 

Tabell 6: Redins försök att dela in de olika annställningstyperna i typgrupperna A - D (Redi11 
1976:179). 

nAI OV> I J I nnn onoe1voociq, 1
1 

&:J D 

Redins resultatet blir efter jämförelser med annat liknande material att armställning A 
dominerar under tidig medeltid fram till senast i början av 1200-talet. B uppträder i 
materialet från 1100-talet och dominerar under 12- och 1300 talen. C och Där den 
armställning som i det närmaste totalt dominerar 14- och 1500 talen (Redin 1976: 179). 

2.2.7. Sigtuna 
Ett tidigkristet gravfält undersöktes 1978 i kvarteret Nunnan, Sigtuna. Anledningen till 
undersökningen var en planerad exploatering. Området ligger strax söder om S:t Pers 
kyrkoruin som daterats till slutet av 1000-talet fram till början av 1200-talet. Ett 
senvikingatida gravfält ligger också i närheten av undersökningsområdet, som tros vara en 
medeltida fortsättning på gravfältet. 

Gravarna ligger i huvudsak samlade i två grupper. En i norr med 43 skelettgravar och 
en i söder med 23 stycken. Troligen finns fler gravar i det södra området. Ingen av 
gravarna överlagrar varandra och därför har de möjligen varit markerade ovan jord. På det 
norra området ligger ca hälften i kistor medans det södra området bara har en säker 
kistbegravning. Förekomst av träkol i gravarna, fynd i form av pärlor,mynt, vapen och 
stenkonstruktioner kunde bara konstateras på den norra delen (Pettersson 1987). 

Osteologisk analys utfördes på totalt(,() individer och omfattade även 3 individer från 
provgrävningen 1985. De få barnen kan förklaras med den dåliga bevaringsgraden hos 
dessa och att de troligen inte har blivit upptäckta i tid utan bortschaktats (Hårding 1987). 

Tabell 7: Ålders- och könsfördelningen, Sigtuna, Uppland (Hårding 1987). 

åldersgrupp män kvinnor obest totalt % 

infant (0-1 år) 1 1 
infans I (0-7 år) 4 4 8,3 % 
infans II (5-14 år) 1 1 1,7% 
juvenilis (10-24 år) 1 8 9 15,0% 
adultus (18-44 år) 6 7 5 18 35,0% 
maturus (35-64 år) 7 4 1 12 25,0% 
senilis (.50-79 år) 3 2 1 6 15,0% 
adult (vuxen) 1 2 6 9 
s:a 17 16 27 60 100% 
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2.3. KYRKOGÅRDENS HÄGNAD, GRA VSKICK OCH INDELNING I 
MEDELTIDA LAGSTIFTNING 
Olika typer av kyrkogårdsinhägnader har förekommit under tidig medeltid. Arkeologiska 
spår efter vissa hägnader som t ex trästaket kan dock vara svåra att upptäcka. 

När det gäller kyrkogårdens yttre gestalt har många medeltida nordiska lagar 
noggranna föreskrifter när det gäller inhängningssätt (Nilsson 1989: 124). Vissa forskare 
menar att de äldsta hägnaderna var av trä, och stöder sig då på de medeltida norska lagar 
där det står att bönderna hade skyldighet att leverera trä till hägnaden och underhålla den. I 
annat fall kunde de bli bötfällda (Nilsson 1989: 127f). Några av de svenska 
landskapslagama berör hägnandet av kyrkogårdar. Enligt Hälsingelagen skulle alla som 
ägde del i kyrkogårdsinhägnaden betala tre mark var om inhägnaden låg nere. Där 
framgår att kyrkogården skulle vara väl hägnad för att förhindra lösdrivande djur från att 
komma in på området (Nilsson 1989:133). Det enklast sättet att avgränsa kyrkogården var 
att gräva ett dike. I framförallt Skåne och Danmark har man under arkeologiska 
undersökningar sett spår av sådana. Diket kunde också kompletteras med ett trästaket eller 
enjordvall (Johansson 1989:231). Dessa nedgrävningar gjordes inte heller särskilt djupa. 
De diken som omgav den tidigmedeltida kyrkan i Löddeköpinge (kap 2.2.5.) var ca 0.5 m 
djupa och 0,5-lm breda (Cinthio 1980:114). Längre fram i medeltiden förekommer även 
andra typer av hägnader som gärdsgårdar och stenmurar. Valet av kyrkogårdarnas hägnad 
styrdes sannolikt av yttre faktorer som den lokala topografin och tillgången på material. 
Grundkraven var dock att avgränsa vigd jord och att hindra djur fråi;i att komma in på 
kyrkogården (Johansson 1989:230). 

Det medeltida samhället innehöll tydliga sociala grupperingar som avspeglades på 
kyrkogårdarna. De norska lagarna Borgartings/agen och Eidsivatingslagen föreskriver 
hur kyrkogårdens fördelningen av gravar ska se ut med avseende på kön och 
samhällsklass. Vid den östra delen av kyrkan och söder därom låg de förnämsta 
gravplatserna förbehållna dem som tillhörde de övre klasserna i samhället och som 
desstom hade bidragit till kyrkobyggnadens uppförande. Att dessa gravplatser ansågs 
särskilt attraktiva berodde på närheten till kyrkans altare, men också på takdroppet från 
kyrkans tak. Uppfattningen om takdroppets betydelse grundade sig på föreställningar om 
att det vatten som hade varit i beröring med kyrkans tak ansågs välsignat. Utgångspunkten 
för indelningen av kyrkogården var alltså kyrkobyggnaden och de mest förnämsta 
gravplatserna låg på sydsidan av kyrkans östra del. Från området runt kyrkans kor, där en 
koncentration av gravar låg, utökades gravläggningen dock med respekt för de olika 
samhällsklassernas områden. De västra delarna var därför de som belades sist. Men alla 
hade ej rätt att bli begravda i vigd jord utan gravsattes då ofta norr om 
kyrkogårdsinhägnaden. Exempel på sådana är odöpta spädbarn, obotfärdiga brottslingar 
tjuvar och rövare (Nilsson 1986). Vid undersökningarna av stavkyrkan från Thule och 
PK-banksutgrävningarna i Lund (se kap 2.2.4.) visade det sig emellertid att ett stort antal 
barngravar hade placerats runt kyrkans kor. Detta visar enligt Roslund (1990) att 
respekten för det döda barnet var stor och att även de nyfödda räknades som fullvärdiga 
människor. 

De11 döda placerades på rygg med huvudet öster i e11 grav som grävts i öst -
västlig riktning. Tanke11 var att hon skulle stå upp ur si11 grav på den yttersta 
dagen, till domedagsbasunemas mullrande toner och skåda mot öster, där 
he"e11förväntades uppe11bara sig (Mårtensson 1981: 51). 

Vanligast var att man begravdes i en enkel träkista eller svepning i en smal grav av 1 alns 
(ca 60 cm) djup (Mårtensson 1981:51). I den norska Eidsivatingslagen får man böta om 
man ej har minst 1 aln jord över kistan. Böta får man också i en rad nordiska lagar om 
man gräver upp ett lik då man ska begrava ett annat. I den svenska Tiohäradslagen får 
man böta 12 öre om man grävde upp lik med "lem och led, hull och hår" som följdes åt. 
Nio vintrar skulle följa innan grav fick grävas om (Nilsson 1989: 177). 
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3. OMRÅDESBESKRIVNING 

3.1 TOPOGRAFI 
Västernorrlands älvar skiljer sig markant från andra svenska älvar genom att deras 
dalgångar i kust och nedre skogslandet är mycket djupa. Ångermanälvens dalgång är ofta 
nedskuren till ett djup av tvåhundra meter eller mer och med dess breda och djupa 
mynningsvik är den östkustens enda äkta fjord. Biflöden till Ångermanälven är Faxälven 
och Fjällsjöälven. Tillsammans med sina biflöden avvattnar Ångermanälven ett vidsträckt 
område av inlandet. Man beräknar att isranden stod ungefär i trakten av Kramfors för 
9200 år sedan. Omkring 400 år senare hade isen dragit sig tillbaka från Ådalen och lämnat 
ett täcke av morän över landskapet. En följd av isens nedpressning blev att havet trängde 
långt in i landet i form av långa havsvikar. I takt med land-höjningen grundades fjärden 
upp och älvmynningen flyttades nedströms. 

För ungefär 7500 år sedan möttes älv och hav vid Nämforsen. Här finns idag mängder 
av bevarade hällristningar som visar att älgjakt och fiske var viktiga näringsfång för 
dåtidens människor. 3500 år senare låg Ångermanälvens mynning vid Sollefteå och vid 
vikingatid ungefär i höjd med Torsåker. 

De tvärbranta ni por och raviner som är så karaktäristiska för Ådalen bildades när älven 
~ed tiden åt sig ner i de lösa sedimenavlagringar som b.la. avsattes vid älvmynningen. 
Alvfåran förflyttades även i sidled varvid mer eller mindre horisontella ytor uppstod (Viotti 
1980). 

Landskapet kring Ångermanälvens nedre del består idag av ett variationsrikt 
odlingslandskap med stora åkerfält blandat med små odlade tegar på nipkrön och 
terrasser. 

3.2 JÄRNÅLDERSBYGDEN 

Vid tiden omkring Kr J uppträder längs den mellersta no"Landskusten en 
samhällsform som markant bryter mot den tidigare och som samtidigt visar 
vtigen för den Jramvtixande statsbildningen. Den frtimsta exponelllen för denna 
samhtillsform är den bofasta jordbrukande befolkningen samt ett socialt 
stratifierat samhälle. Vid denna tid börjar stora gårdar an byggas och de 
ledande storbonde släktenas män som kvinnor begravs i högar vilka anläggs 
direkt vid den egna gården (Ramqvist 1988:167). 
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Figur 5: Jämåldersboplatser i Ångennanland, indikerade av gravhögar (Ramqvist 1983). 
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Pollenundersökningar visar att kontinuerlig odling och boskapsskötsel har förekommit 
från omkring Kr.f.till nutid i Hälsingland, Medelpad och Ångermanland. Denna agrara 
kultur var av helt annat slag än tidigare i Norrl~nd. Nya metoder gjorde att en intensiv typ 
av odling var möjlig (Baudou 1988:243). 

1. Tåsjö 
2. Bodum 
3. Fjällsjö 
4. Junsele 
5. Ramsele 
6. Ådals-Liden 
7. Anupdsjö 
8. Bjöma 
9. Trehömingsjö 

10. Gideå 
11. Edsele 
12. Hclgum 
13. Rcsele 
14. Skorped 
15. Sidensjö 
16. Mo 
17. Själevad 
18. Örnsköldsvik 
19. Amäs 
20. Grundsunda 
21. Nätra 
22. Långsele 
23.Ed 
24. Sollefteå 

25. Multrå 
26. Sånga N 
27. Överlännäs 4 
28. Boteå 
29. Dal 
30. Torsåker 
31. Stymäs 
32. Ytterlännäs 
33. Bjärtrå 
34. Ullånger 
3 S. Vibyggerå 
36. Graninge 
37. Viksjö 
38. Gudmundrå 
39.Skog 
40. Nordingrå 
41. Nora 
42. Högsjö 
43. Hemsö 
44. Stigsjö 
45. Säbrå 
46. Härnösand 
4 7. Häggdånger 

Figur 6: Socknarna i A,zgennanland ( Ramqvist 1983 :213) 
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I Överlännäs socken finns ett fornlämningsbestånd på båda sidor om älven. På älvens 
norra sida dominerar de två stora delvis undersökta gravfälten i vid Holm och Björkåbruk. 
På gravfältet vid Holm har nio fornlämningar undersökts sju högar en övertorvad 
stensättning och en treudd. Gravfältet tycks ha en s.k. horisontalstratigrafi med de äldsta 
gravarna liggande högst. Dateringarna sträcker sig från folkvandringstid till sen vikingatid. 
I en av högarna påträffades glasbägare daterade till folkvandringstid och en annan av 
högarna innehöll vapenfynd. Ett eneggat svärd med rester av skida samt spjutspets och 
sköldbuckla av vendeltyp. Gravfältet vid Björkåbruk i Staberg har 50 registrerade gravar 
som är belägna på två låga terrasser. Hälften av gravarna har en kraftig kantränna och 
ligger nära den nedre terrasskanten. Dessa dateras till sen vikingatid. De högre liggande 
gravarna är ännu inte undersökta (Selinge 1977:316ff). 

Bjärtrå sn. har två koncentrationer av fornlämningar (gravar) en mindre i den södra 
delen och en större i den mellersta delen av socknen. Bland gravarna finns en storhög 
belägen i den södra delen vid Hallstanäs vid Lungviksfjärdens västra strand. Inte långt från 
Bjärtrå och på samma sida av Ångermanälven ligger Styrnäs. Bland fornlämningarna kan 
nämnas en storhög vid älven i södra delen av socknen. För beteckningen storhög har 
Wallander här använt sig av måttet 20 meter i diameter och däröver. I Stymäs sn. har man 
också gjort fynd av två vikingatida silverskatter ( Wallander 1986). 

Vid Frånö i Gudmundrå sn. ligger två gravhögar varav den ena är en av Ångermanlands 
två största. Anläggandet av dessa stora höggravar bör ska ses i samband med 
samhällsutvecklingen och vad denna innebar i fråga om social skiktning, ekonomi och 
handel. De monumentala högarna ligger oftast vid mynningen av en älv eller ådal. Detta 
har tolkats som att platsen har haft stor ekonomisk betydelse när det gäller fördelning och 
vidare-transport av råvaror från angränsande områden (Ramqvist 1990). 

Ett 20-tal fornborgar finns registrerade i Mellannorrland. Fornborgarna är produkter av 
hela bygders arbetsinsatser under folkvandringstid. De är till ytan så stora att de måste 
betyda att de är avsedda för hela bygdens befolkning. Byggandet av dessa tillflyktsborgar 
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tyder på konflikter i samhället men hotet kom sannolikt inte från den egna bygden utan 
utifrån (Ramqvist 1990). I Gudmundrå sn ligger Stensättersborgen med en yta av ca. 
400x250 meter. Flertalet fornborgar är dock betydligt mindre som t.ex. fornborgen på 
Rogstaklippen i Torsåkers sn (Selinge 1977:385). 

Efter den vendeltida strukturförändringen började det mellannorrländska 
bondesamhället på nytt att vidgas under vikingatid. Ångermanlands tidigare bebyggelse i 
södra Ådalen och Nora förtätades. En första mer sammanhängande odlingsbygd spreds 
uppåt Ådalen och ned längs den mäktiga mynningsfjärdens stränder, vidare runt 
Norafjärden och upp längs Höga Kusten (Blomkvist 1986). · 

En rad ortnamn i södra Ångermanland med inbyggar eller personnamn i för och ordet 
-radh i efterleden som har bevarats i sockennamn somt.ex Gudmundrå och Bjärtrå och 
tycks sammanhänga med bondesamhällets utbredning under vikingatid (Blomkvist 
1986:61). 

I södra Ådalen finns ett relativt stor antal ortnamn med järnålderskaraktär. 
De mellannorrländska -sta-namnen har troligen bildats under hela järnåldern. Namnet 
tycks ha ett samband med jordmånen och för både Mellansverige och Norrland gäller att 
bebyggelsen är knuten till jämna ytor med postglaciala avlagringar. Det anses allmänt att 
de äkta -sta-namnen bör dateras till tiden före år 1050 eftersom de saknar kristna 
personnamnsförleder ( Lillian Rathje 1989: 15). 

Bynamn som slutar med -um eller-om motsvaras i Norge, Danmark och på Gotland av 
ortnamn med -hem i efterleden. Namnen betyder i båda fallen gård eller by. De har sin 
spridning i Västskandinavien med en gren från Norge över till Jämtland, Medelpad och 
Angermanland (Wallander 1986:17). Ortnamnet Hov betyder offentligt tempel. I 
Jämtland har Hov-namnen ett otvetydigt samband med kyrkans placering. Ofta ligger 
kyrkan på den gamla byn Hovs mark eller också heter prästbordet Hov (Brink 1990:98). 

I Mälardalen fortsätter man i motsats till mellannorrland att anlägga storhögar under 
vendel och vikingatid. Storhögarna i Mälardalen har också ofta ett klart samband med 
ortnamn och gårdar som kan anknytas till kronans tidiga gods de sk. Uppsala öd eller till 
andra storgårdar från historisk tid. Ortnamn som diskuteras i detta sammanhang är Tuna 
och Husbynamn (Selinge 1 <;J"77:374) . 
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Figur 7: Karta över hälsingelagens no"stig (Blomqvist 1986:67). 
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I Hälsingelagen neqtecknad i början av 1300-talet uppräknas sex gårdar med uppgift 
att "dessa äro Uppsala öd". Två av namnen hör hemma i Ångermanland. Norpstigher i 
Säbrå och Kutuby. Norrstig bar namn efter den medeltida riksväg som användes av 
kronan för den årliga tings - och uppbördsresan. Den nordligaste husabyn kallades 
Kutuby och har inte någon närmare precisering i Hälsingelagen. Möjligen därför namnet 
redan var välkänt (Blomkvist 1986:79). 

Kronans förvaltning av Mellannorrland pågick länge under ålderdomliga former och 
kungs-gårdana kallas av och till ännu på 1300-talet för husabyar (Blomkvist 1986:66). 

Wallander menar att man bör söka orsaken till de medeltida kungsgårdsetableringarna i 
ett förhistoriskt skede. De områden som under järnåldern genom goda handels och 
hamnförutsättningar bildade maktcentra var av intresse för sveakungarna vid placerandet 
av kungsgårdar även om de på grund av landhöjningen och ändrade båttyper och därmed 
ändrade hamnlägen inte kunde placeras exakt på den gamla handelsplatsen (W allander 
1986:19). 

3.3. TORSÅKERS SOCKEN 
Mitt emot Styrnäs på den västra sidan av älven ligger Torsåkers socken som till största 
delen utgörs av en storskalig jordbruksbygd. I den norra delen delas slättlandet i två 
halvor av Vårdkasberget och Kärvstaberget. Ett mycket stort antal av jämåldersgravarna i 
socknen har utsatts för bortodling framförallt under den stora uppodlingens tid i slutet av 
1800-talet,då de flesta högarnas material saklöst användes somjordförbättringsmedel i 
åkrarna(Wallander 1987:153). Storhögarna ses allmänt som ett tecken på makt och 
rikedom. Att det här vid övergången mellan havsfjärd och älv på bördiga lättodlade marker 
och genom handel till exempel med hudar bör ha gått att skaffa sig ett överskott , verkar 
uppenbart(Wallander 1989:124). 

En annan fornlämning som representerar makt och organisation i samhället är 
fornborgarna. På den branta Rogstaklippen, alldeles i närheten av av byn Rogsta, finns en 
fornborg. Borgen består av två bredvid varandra liggande murar ca 70 respektive 80 meter 
långa och har sannolikt tjänat som bevaknings och tillflyktsborg för den omkringliggande 
bygden (Wallander 1987: 1.54). 

I Torsåkers so.finns bynamn medjämålderskaraktär b.la sju byar med ordet -sta i 
efterleden och två byar med ordet -um-eller -om i efterleden till dessa bör naturligtvis 
också tilläggas byn Hov som antas ha haft karaktären av hednisk mötesplats(Wallander 
1986:37). Hovs by benämd Hof och Storlägdan på 1500-1700-talet ingår senare i 
Torsåkers prästbord. Byn låg strax söder om kyrkan. Torsåkers nuvarande kyrka byggdes 
någon gång på 1400-1500-talet. 

I samband med restaureringsarbeten av kyrkan våren 1989 genomfördes en arkeologisk 
undersökning under ledning av Lennart Forsberg Länsmuseet Murberget. Det framkom 
då att kyrkan har föregåtts av en tidigare kyrka med rakslutet kor som var vanli gt under 
1200-talet.Ett stort antal mynt hittades i samband med undersökningen.Dessa har tolkats 
som off ermynt vid de båda sidoaltarna och vid högaltaret. 
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Figur 8: Torsåkers kyrka med den äldre planlösningens rakt avslutande kor (Forsberg 1989). 
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Under 1300-talet anläggs en fogdeborg i Torsåker som fick namnet Styresholm. 
Borgen anlades på en ö i den kommunikationsmässigt viktiga farleden. Styresholm är 
ytterst sparsamt omnämt i samtida historiska dokument. Första gången namnet dyker upp 
är 1398 i ett förlikningsdokument där det bestämdes att vitalianerna på Faxeholm efter att 
ha varit belägrade skulle överlåta sitt fäste liksom Styresholm och Korsholm som de också 
innehade vid denna tidpunkt till kronan. I ett brev från 1405 omnäms att Algot 
Magnusson Sture var fogde på Styresholm och över hela Ångermanland(Wallander 
1991). Fogdarna bedrev en regelrätt utsugning av landsbygden och 1433 krävde en 
bondehär under ledning av Engelbrekt Engelbrektsson kungens avgång. Upproret pågick 
under tre år ( Wallander 1986:207). 

Sentida historiker har velat sätta övergivandet av Styresholm och spåren av brand i 
vallarna i samband med Engelbrektsupproret. Wallanders tolkning av borgen visar att den 
var en castrum-curia anläggning.Den bestod av en castrumdel med ett befäst hus och en 
curiadel som bestod av fähus,förråd, dessutom fanns någon form av förborgsanläggning. 
De vallgravar som avgränsar platåerna antas ha varit torrgravar ( W allander l 9'ir'7: 163 ). 
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Figur 9: Nivåkarta över Styresholmsanläggningen i öster och Pukeborganläggningen i väster. 
Ekvidistans 0,5 m (Wallander 1989). 

På en mindre ö strax innanför Styresholmsön har det på 1300-talet legat ännu en borg 
under senare tid benämd fykeborg. Pukeborgsanläggningen liknar till sin karaktär och 
uppbyggnad Styresholm. Aven Pukeborg är uppbyggd av platåer avskilda med djupa 
vallgravar. Här har dock inga spår efter husgrunder hittats(Wallander 1987: 163). 

I () 
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Om orsakerna till att en fogde borg anläggs i Torsåker menar Wallander att det bör ha 
funnits starka traditioner av ett förvaltnings - centrum i bygden som inneburit att 
statsmaktens ögon föll just på denna bygd i valet av en hållpunkt i uppbyggandet av det 
administrativa Sverige.Av betydelse var möjligen också den snabba landhöjningen som 
innebar att distalbrantens läge låg i höjd med Torsåker gjorde att djup gående fartyg inte 
kunde segla längre upp.Last som skulle fraktas uppströms eller nedströms måste då lastas 
om och möjligheter till handel och kontroll uppstår(Wallander 1991: 18). 
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När Ångermanland definitivt införlivas med Sveariket går inte att säkert säga liksom i 
övriga landet har säkert religionsskiftet spelat en viktig roll ( Blornkvist 1986). För de 
kristna missionärerna var det viktigt att först få kontakt med de stormän som behärskade 
ett landområde. För att kunna föra ut den kristna läran behövde de skydd och stöd. Den 
kristna lärans förkunnande var det viktigaste i denna process. Det andra var att bygga upp 
kyrkor för att se till att denna nya tron fick ett starkt fäste. 

När kristendomen infördes i Sverige fannns ingen stenbyggar-tradition i landet. Därför 
byggdes också de första kyrkorna av trä. Stenkyrkobyggandet krävde en ny teknik som 
sannolikt introduseras av de kyrkliga myndigheterna först när kristendomen var fast 
förankrad och kyrkan hade fått en viss inre organisation (Bonnier 1981:75). 

Under tidig medeltid byggs en stenkyrka i Stymäs. Kyrkan var en s.k. klövsadelkyrka 
med både öst och västtom och brukar dateras till 1100-talets mitt. Denna typ av kyrka är 
unik för Ånge~anland men har förekommit både i Medelpad och Hälsingland och 
framförallt på Oland (Berthelsen 1953:209). 

De hälsingska klövsadelkyrkoma tyder på ett behov av att kunna skydda värdefull 
egendom. Tornet talar snarare om förvar än försvar och visar att man har haft behov av ett 
eldsäkert lager. Tornet kan dessutom ha haft en symbolisk funktion genom att markera 
läget intill en tingsplats eller kungsgård (Bonnier 1991). 

Byggandet av de första kyrkorna i Ångermanland tyder på att kristendomen hade fått 
ett fäste i bygden. Det betyder däremot inte att den hedniska tron och dess seder hade 
upphört. Stora delar av landskapet befolkades fortfarande av bönder utan någon större 
kontakt med den kristna trons seder och bruk. ·· 
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Figur 10: Stymäs kyrko., okänd tecknare (Bergström 1983). 
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3.4 SAMMANFATTNING 
Ångermanälvens dalgång har fått sitt karaktäristiska utseende, med terrasser djupa raviner 
och nipor genom landhöjningen och älvens passage genom de lösa sedimentavlagringar 
som har avsatts genom tiden. Vid kuster och älvdalar anläggs gravhögar i närheten av 
boplatserna. Detta tyder på att det har funnits ett visst välstånd i trakten. De flesta av dessa 
gravhögar har utsatts för bortodling framförallt under slutet av 1800-talet. 
Pollenundersökningar har visat att kontinuelig odling och boskapsskötsel förekommit i 
området från omkring kristi födelse till nutid. Ett annat exempel på fornlämningar som 
symboliserar makt och organisation är de fornborgar som anläggs i området. 

I södra Ådalen finns det också gott om exempel på bynamn med jämålderskaraktär, 
t ex namn med efterleden -sta, -um och -om. 

Kristendomens införande visar sig i första hand genom byggandet av kyrkor. Styrnäs 
kyrka anlades under tidig medeltid, och uppfördes då som en sk "klövsadelskyrka". Den 
anses vara Ångermanlands äldsta kyrka. Under 1300-talet byggdes en fogdeborg i 
Torsåker, på en ö i den kommunikationsmässigt så viktiga farleden. Borgen Styresholm 
blev förvaltningscentrum för ett stort fögderi. 
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4. AVGRÄNSNING AV FORNLÄMNINGSPLATSEN BJÖRNED 

4.1 LOKAL TOPOGRAFI 
Cirka 1,5 km. norr om kyrkan i Torsåker på Ångermanälvens västra strand ligger 
Bjömeds by. Närmast stranden består byn av en hög åsrygg som under äldre 
järnålder var en kringfluten ö. Omkring år 1250-1350 har den tidigare ön 
sammanbundits med fastlandet och utgör en halvö. Byn omnämns första gången i 
1535 års jordebok som Bijömöö. Gravfältet ligger på den västra sluttningen av den 
höjdrygg mitt i Bjömeds by som under tidig medeltid var en udde i älven (Wallander 
1987:159). ' 
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Figur 11: Karta över södra ÅJ1germa11la11d 
(Bergström 1983). 

Figur 12: Karta över området med vatte1111ivån 
som den var omlcri11g 1250-1350 (Walla11der 1987) 
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4.2 ÄLDRE KARTMATERIAL 
Från år 1765 finns en delningskarta över Björned (fig 13). Bebyggelsen är samlad 
på den åsrygg som ligger mitt i byn. Vägen som leder genom byn har en liknande 
sträckning som idag. Mitt i byn vid den gård som är markerad med J ligger platsen 
för det nu undersökta kristna gravplatsen. Söder om gravplatsen sträcker sig en 
ägogräns i öst-västlig riktning. På den norra sidan om gravplatsen leder en väg ner 
till en sjöbod vid älven. 
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Figur 13: Detalj från delningskarta över Bjömed by år 1765. 
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1841 genomfördes laga skiftet och från detta skede finns en laga skifteskarta över 
Björned (fig 14) På denna laga skifteskarta finns ett tiotal ättehögar markerade. 
Bebyggelsen har en större utbredning än tidigare och hus finns markerade i 
omedelbar anslutning till det område som på kartan är markerat som ättehög( 2<rl). 
Byvägen har samma sträckning som på den tidigare kartan. Detsamma gäller den 
väg som leder ner till älven där en "gistplats" är markerad (269). 

Agogränsen söder om ättehögen är också densamma som på den tidigare kartan. 
Den markering som finns över denna ättehög är större och har en annan form 
jämfört med de andra ättehögsmarkeringar som finns på kartan. Ett försök att lägga 
in denna markering på ekonomiska kartan (fig15) visar att den plats som är 
markerad som ättehög (2<rl) i stort sett sammanfaller med det område där man 
genom arkeologiska undersökningar har kunnat konstatera tidigt kristna gravar. I det 
N-V hörnet av markeringen ligger resterna efter enjämåldershög (Raä <rl). På den 
ekonomiska kartan syns också en byggnad som till viss del ligger inom det 
markerade området. Denna loge byggdes 1915 och föregicks av en äldre loge på 
samma plats. 
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4.3 TIDIGARE GRAVAR PÅ PLATSEN 
På laga skifteskartan från 1841 över Bjömed finns tio "ättehögar" markerade. De 
flesta är idag helt bortodlade eller skadade av sentida aktiviteter. En av dessa 
ättehögar har legat på platsen för det genom Styresholmprojektet undersökta 
gravplatsen på kartan 297. 

År 1935 gjorde kamrer Magnus Stattin en omfattande inventering av samtliga 
fornlämningar i Torsåkers sn som publicerades i en rad tidningsartiklar. Stattin har i 
dessa artiklar gjort en beskrivning över samtliga högar som finns utmärkta på 1841-
års karta. En av dessa högar har enligt Stattin legat på hemmanet nr: 1 (fig 16) 
dåvarande ägare Alfred och Viktor Bergman. Området är fortfarande s-märkt 
(samfälld mark) på den ekonomiska kartan. Högen har varit belägen på hemmanets 
gårdsplan alldeles invid'och söder om en nyuppförd uthusbyggnad. Gravhögen var 
ca.två meter hög och 7-8 meter i diameter och låg ca 15 mö h (Stattin 1935). 
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Figur 16: Björneds by. Platsen för den tidigare ättehögen syns s-märkt (utdrag ur den 
ekonomiska karan från 19S7). 

Denna hög utgrävdes 1913 av kand. Per Hugo. Und.~r ett meterdjupt lager av jord 
hittades ett femtontal väl bibehållna människoskelett. Aven de allra minsta 
bendelarna kunde framprepareras utan att sönderfalla (Stattin 1935). 
Anmärkningsvärt var de dödas placering i graven "De lågo i fullständig oordning om 
varandra,liksom i hast nedkastade i en grop"(Stattin 1935). Stattin konstaterar vidare 
att denna gravhög inte kunde hänföras till vikingatid utan torde härstamma från 
kristen tid. "Oförklarligt framstår då det faktum att man under kristen tid förlade en 
kristen begravningsplats till ovigd jord intill en bondby. 

En möjlig förklaring skulle kunna vara att någon fruktansvärd farsot har skördat 
ett stort antal offer och att man av rädsla för smitta inte har vågat lägga de döda på 
kyrkogården" (Stattin 1935). I Raä:s inventering från 1963 finns uppgifter om 
samma hög:-"Här har enligt markägaren funnits en hög.("En stor en"). Denna hög 
utgrävdes någon gång 1905-1910 av Per Hugo på Hola Folkhögskola. Det finns 
enligt samma inventering inga andra högar på platsen. De skelettdelar som 
påträffades vid Per Hugos undersökning 1913 torde härröra från de kristna 
gravfältet och har framkommit vid tidigare aktiviteter på platsen tex plöjning och 
har sannolikt grävts ner i en jämåldershög på platsen. 
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Arkeologen Eskil Olsons foto från 1907 visar enjämåldershög från Bjömeds by 
på hemmanet nr: 1 ägare Alfred och Viktor Bergman. Enligt Folke Hamberg, ägare 
till det hemman som gränsar till Alfred Bergmans, visar fotot den hög som Per 
Hugo undersökte 1913. Strax till vänster utanför bilden ligger enligt Hamberg den 
bagarstuga som ännu står kvar på platsen. I förgrunden syns den slåtteräng som 
gränsar till Bergmans hemman. Den timrade byggnad som syns bakom högen är en 
äldre loge som låg på samma plats som den nya som byggdes omkring 1915 och 
revs 1965. På fotot finns också en hägg som togs bort 1946 då man behövde en 
transformator i byn för att bättre klara av tröskningen. Till höger på bilden låg 1939 
när Folke Hamberg kom till Bjömed en kornhässja, den revs liksom logen på 1960-
talet . Hamberg menar att högen på bilden har legat över den plats där de tidig 
kristna gravarna ligger. Högen togs såsmåningom bort möjligen därför att man 
behövde en bättre uppfart till loge-bryggan ( Hamberg 1991 muntl.). 
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Figur 17: ATA 207:39. Bjömeds by, hemmanet nr i. Gravhög från järnåldern. Fozograf E. 
Olsson 1907. 
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1944 påträffade Hamberg en kindtand av människa under plöjningsarbete på den 
åkermark som gränsar till hemmanet nr: 1. 1945 gjordes ytterligare fynd av 
skelettdelar på platsen. Det var under plöjningsarbete i hässjegärdans västra del som 
Alfred Bergman påträffade ett flertal skelettdelar. Fyndplatsen undersöktes av 
amanuens Bo Hellman som rapporterade om fyndet: Fyndplatsen är belägen ca 20-
40 meter s-so om logen på hemmanet nr: 1 (fig 18). 

I juni månad 1945 gör Magnus Stattin en anmälan om dessa skelettfynd till 
Riksantikvarieämbetet. I denna anmälan framgår det att skelettdelarna låg på ett djup 
av ca.2 dm. Fyndet bestod av ett antal människoben såsom revben lårben,över och 
underarmsben, bäckenben och ryggkotor samt tre kranier, sammanlagt utgjordes 
fyndet av ett par hundra bendelar. Vidare beskrivs fyndplatsen som liggande ett tiotal 
meter från den plats där den gravhög låg som 1913 undersöktes av Per Hugo 
(Stattin 1945). Från de beskrivningar som Stattin har gjort angående gravhögar i 
Torsåkers sn. finns ytterligare uppgifter om fyndplatsen. De skelettdelar som 
hittades 1945 låg ca.tio meter söder om gravhögen. 
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Figur 18: Karteringskarta över Jornlämningsplatsen. Nr 1. Numera riven loge. Nr 2. Rest av 
gravhög (Raä 97). Fyndplatserna 1944 och 1945 är ungefärligt markerade enligt F. Hamberg 
(1991). 
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Ca 15 meter n-v om utgrävningsområdet finns idag rester av en hög som har 
tolkats som enjämåldershög (Raä 97). Högen har använts somjordkällare, väggar 
och takkonstruktionen finns kvar. Det är sannolikt orsaken till att högen inte har 
tolkats som gravhög vid den tidigare inventeringen 1963. 

Utgrävningen av högen pågick under sommaren 1991. Möjligt är också att detta 
är den hög som syns på Eskil Olsens foto från 1907.Vad som speciellt tyder på det 
är att rester av stubbar som finns i högen har tolkats som stubbar från de träd som 
syns på fotot. I motsats till Hambergs uppgifter ser fotot ut att vara taget från väster 
om man ser på hur skuggorna faller. Detta stämmer i så fall väl överens med den 
hög som finns på platsen och byggnaden i bakgrunden är då den äldre loge som 
fanns före 1915. På grund av att endast en del av högen är bevarad och att den 
dessutom har använts somjordkällare är det svårt att avgöra den ursprungliga 
utbredningen men det verkar inte vara helt osannolikt att detta är resterna av den hög 
som undersöktes av Per Hugo 1913. Vad som speciellt talar för detta är att det inte 
finns några uppgifter om mer än en hög på hemmanets gårdsplan och Stattins 
anteckning om att högen skulle ha legat ett tiotal meter norr om fyndplatsen 1945. 
Från Stattins artiklar från 1935 framgår dessutom att högen låg alldeles invid och 
söder om en nyuppförd uthusbyggnad. 

Den kristna gravplatsen i Björned anlades i omedelbar närhet hedniska 
gravhögar. Här finns alltså en platskontinuitet från hednisk till kristen tid. 
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Figur 19: Flygbild över fomlåin11i11gsplatse11 med 111gräv11i11gsområdet och gravhögen markerade (foto 
Mats Olsson). 
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4.4. KEMISK OCH FYSISK MARKANAL YS 

4.4.1. Inledning 
I syfte att försöka avgränsa gravplatsens utbredning har en fosfatanalys genomförts på 
undersökningsområdet. Under 1990 års undersökningar på gravplatsen togs jordprover 
för fosfatanalys av osteologen Anna-Stina Kjell berg, Riksantikvarieämbetet. Proverna 
analyserades och en fosfatkarta upprättades av Johan Linderholm vid institutionen för 
arkeologi i Umeå. Fosfatkartan låg till grund för de ytterligare provtagningar som senare 
utfördes. Dessutom har glödförlust och fosfatanalys efter glödförlust gjorts, för att 
ytterligare försöka påvisa en avgränsning av gravområdet. 
För att undersöka markens förmåga att bevara benmaterialet har en kemisk analys av 
jordens buffertförmåga utförts, där pH-analys och komstorleksanalys ingår som viktiga 
faktorer. 

4.4.2. Provtagning 
September 1991 togs jordprover på undersökningsområdet, av författarna och med 
sakkunnig hjälp av Stefan Gustavsson, Länsmuseet Murberget. Proverna ,32 stycken på 
ca 30 ml, togs med jordsond och lades i förslutbara plastpåsar. Provpunktema för 
fosfatkartering lades utifrån det befintliga koordinatsystemet i 10 m rutor. Referensprover 
togs sedan i den intilliggande skogen. · 

Vid en senare provtagning samma månad togs ytterligare jordprover, sammanlagt sex 
stycken på ca 2 liter vardera, från gravfält, åker och intilliggande skog. Dessa jordprov 
togs med spade. 

I skogen togs prov från Al-horisonten (forna), A2-horisonten (urlakningsskikt eller 
blekjord), B-horisonten (anrikningsskikt eller rostjord) och från C-horisonten. Proven i 
åkern togs från matjord och alv (under plogsulan). De två proven från skelettområdet som 
togs av författarna är tagna ca 20 cm respektive ca 50 cm under befintlig markyta. De prov 
som togs av Anna-Stina Kjellberg 1990, kan vi ej definiera närmare än som topp- och 
bottenprover. 

Felkällor 
Vid provtagning i fält kan vissa problem uppstå då det kan vara svårt att tydligt urskilja de 
olika horisonterna i profilen. Risk finns också att provet kontamineras på olika sätt t.ex av 
dåligt rengjorda redskap. 

4.4.3. Fosfatanalys 
Fosfatkartering är en markkemisk analysmetod där man mäter fosfathalten i jorden 
(Linderholm 1984). Vid en fosfatkartering försöker man spåra en ökning av fosfathalten i 
marken, eftersom man inom inom arkeologin brukar tolka en ökning av fosfathalten som 
indikation på mänskliga förhistoriska aktiviteter och att metoden därför visat sig vara 
användbar då man vill lokalisera dessa (Linderholm 1984:Sf). 

Dessutom har en fosfatanalys efter glödförlust utförts, för att på så sätt kunna mäta det 
fosfor som är bundet till jordens organiska material. 

Metod 
Vi har använt oss av Olof Arrhenius citronsyra -metod (för en utförligare beskrivning av 
detta se Linderholm 1984:6) för att mäta fosforhalten i skelettområdet, åkermarken och i 
den intilliggande skogen. 

29 



• 

J[ 

J[ 

" ~O~Möb~O -~ \JJ) :i:,~..(2~.,~..,_.H/5\-;.,;.; :.(,f.\ 

' 

\u ·1R1Vf:N \ 
\ 1 '. K _..,J 

' --\ l t -----

• • 

. , 

• • 

• 

• • 

• • 

Figur 20: Fosfatkarta äver undersäkningsområdet, med intervallerna >IO0P 0
, >140P 0 och >180P 0
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med utgrävningsområde och gravar markerade. Område I: gravområde, område 2: åker och område 3: 
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4.4.4. Glödförlust 
Glödförlust (GF) eller glödgningsförlust är en markfysikalisk metod som används för att 
mäta jordens halt av organiskt material (Troedsson - Nykvist 1973). 

Metod 
Jordproven torkades i 50°C över natten. Jorden mortlades och sållades i 0,3 mm såll. 5g 
jord vägdes upp till varje prov, som upphettades till 105°C över natten. Proven vägdes och 
upphettades sedan till 550°C i 5h. Därefter vägdes jordproven och den procentuella GF 
räknades ut enligt: ((Vikten efter 105° - vikten efter 550°) / vikten efter 105°) 100. 

4.4.5. Kornstorleksanalys 
Jordarten bestämdes genom att jordprov från Skelettområdet, den angränsade åkermarken 
och den intilliggande skogen sållades i maskin. 

Tabell 9: Resultat av kornstorleksanalys i procent, Bjärned. 

>l,25mm >0,630mm >0,200mm >O,CXi3mm >0,025mm <002.5mm 
~grovsand grovsand mellansand grovmo finmo mjäla och ler 

I. Skelettområde, 50cm ner 1,3 13,0 41,0 33,0 0,1 0,0 
II. Skelettområde, 20cm ner 4,0 19,0 38,0 35,0 4,0 0,0 
III. Matjord i åkern 0,5 14,8 46,5 28,8 9,1 0,0 
IV. Alv i åker 0,9 25,7 49,9 21,9 3,0 0,0 
V. Förna skog 0,8 13,0 49,7 23,3 11,4 0,1 
VI. A2-horisont skog 0,8 10,6 65,9 11,0 10,4 0,0 

Gemensamt för de tre olika områdena är att jorden, efter klassifikation av Atterbergs 
komgruppsskala (Troedsson & Nyqvist 1973), till största delen består av mellansand med 
inslag av framförallt grovmo men också av grovsand. 

4.4.6.pH 
pH är ett mått på hur stor vätejonkoncentrationen är. Lägsta pH brukar man kunna 
uppmäta i markens övre skikt där nedbrytningen av organiskt material gör att sura ämnen 
bildas. En gradvis ökning av pH sker sedan längre ner i profilen. Vid tillförsel av gödsel 
eller kalk kan dock det övre skiktets pH vara högre. För mer bestående pH-förändringar i 
marken krävs att tex hela växtsamhället förändras (Troedsson - Nykvist 1973 ). 

Metod 
Provbägama fylldes till 1/3 med jord och '213 med destillerat vatten. Bägarna förslöts, 
skakades och fick därefter sedimentera i 3h. Sedan sögs extraktet upp med pipett och 
proven avlästes elektrometriskt. 

Resultaten från pH-analysen visar att de högsta värdena uppmättes i prov från 
skelettområdet och åkermarken, där pH ligger mellan 6, 1 och 7,2. Skogsmarkens pH är 
generellt betydligt lägre med värden mellan 4,6 och 5,4, men i den humusblandade 
ytjorden kan man uppmäta pH som är ca 6,5. Skogsområdet är bevuxet med blandskog av 
främst björk och gran. 

Tabell 10: Resultat av pH-analys. Här har även C-lwrisonten i skogen tagits med, Bjärned. 

pH l pH 2 M 
I. Skelettområde, 50cm ner 6,09 6,cn 6,53 
Il. Skelettområde, 20cm ner 7,19 7,22 7,20 
111. Matjord i åkern 6,49 6,51 6,.50 
IV. Alv i åker 7,24 6,79 7,02 
V. Förna skog 6,20 6,75 6,48 
VI. A2-horisont skog 4,65 4,67 4,66 
C-horisont, skog 5,16 - 5,16 
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4.4.7. Titrering av jord - Buffringsförmåga 
För att undersöka orsaken till skelettens goda bevaringsgrad har en titrering genomförts. 
Hela marksystemet har en buffrande förmåga gentemot pH-förändringar. Jordens 
buffertförmåga beror på faktorer som markvittringsgraden och kalkhalten i jorden m m. 
För markorganismerna är markens buffringsförmåga av stor betydelse, eftersom många 
arter är känsliga för större pH-förändringar. Ettjordprovs buffringsförmåga kan avläsas 
ur den titreringskurva som fastställs genom att följa pH-förändringama vid tillsats av små 
mängder saltsyra, till en uppslammning av jordprovet i destillerat vatten. 

Metod 
Prov från skelettområdet, åkern och skogen vägdes upp. 5,0 gram jord blandades med 
100 ml destillerat vatten. Efter omskakning sedimenterade proven över natten. pH mättes 
först i den sedimenterade lösningen och sedan i samma lösning som hela tiden omrördes 
m ha en magnetomrörare. Därefter tillsattes 0,1 ml HCl (saltsyra) med en styrka av 0.6 
mol/dm3 (M) i intervaller av fem minuter och pH avlästes. 

7 

6,5 

6 

5,5 

5 

pH 
4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 

1,5 
-, 1 0 

0 Skelettområde, 20 cm underhumustäcket 
$.ker, alv 

6 Skog, C-horisont 

, 1 ,2 ,3 ,4 ,5 
ml HCl 0,6M 

,6 

Figur 21: Resultat av titreri11g, där vi valt ut ett prov från vardera område fär att illustrera 
bujfringsförmågan. Skelettområde prov Il (20 cm under humuståcket), åker prov N (alv) och C-
horisonten i skogen. 
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6,5 
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5,5 

5 

pH 4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

2 
-, 1 0 '1 ,2 

0 Skelettområde, 20cm ner under humustäcket 
Skelettområde, 50cm ner under humustäcket 

å Åker, matjord 
.8.ker, alv 

+ Skog, förna 
X Skog, A2-horisont 

,3 ,4 ,5 ,6 ,7 

ml HCl 0,6M 

Figur 22: Titreringskurva med pH efter jämnvikt (5 min). 

4.4.8. Diskussion 
Den södra delen av begravningsplatsen har under senare tid använts som åker, d v s 
Hambergs ägor söder om ägogränsen (fig 20). Detta bekräftas av de sönderplöjda 
skeletten man fann vid utgrävningarna i de södra delarna av gravområdet. Skelettdelarna 
från ett femtontal individer som man hittade i den sk "Per Hugos hög" (kap 4.3), skulle 
också kunna vara framplöjda här. Det södra sökschaktet visade att gravområdet troligen ej 
utbreder sig söderut. Fosfatanalyserna från 1990 och 1991, visar att de högsta 
fosfathalterna återfinns sydväst om de kända gravarna. Sannolikt utbreder sig gravplatsen 
i sydvästlig riktning där de högsta värdena återfinns. Ett begränsat område i den 
angränsande åkermarken uppvisar också höga värden, vilket möjligen tyder på någon 
förhistorisk verksamhet (fig 20, bil 1), men de prov som fosfatanalyserats efter glödförlust 
höjs markant inom gravområdet, medan proven från åkern inte uppvisar samma 
förhöjning. Detta visar att en skillnad finns mellan de områden som uppvisar höga 
fosfatvärden och att det troligen ej finns några gravar i åkern (bil 1). 

Komstorleksanalysen visar att jord från skelettområdet, åkern och skogen har en 
likartad sammansättning och består till största delen av mellansand med inslag av grovmo 
och grovsand (tab 9). 

Högt pH uppmättes i prov från skelettområdet och åkermarken, och då speciellt i alven. 
Prov från skogen hade däremot ett lägre pH (tab 10). 

Titreri!).gen visade att skelettområdets jord hade en högre buffertförmåga jämfört med 
jord från åker och skog (fig 21 och 22). Men man ser också att den påverkade matjorden 
(antagligen gödslad med konstgödsel som innehåller stora mängder kalk) i åkern har en 
betydligt bättre buffertförmåga än den opåverkade alven. 
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Jorden på gravplatsen har alltså en bättre förmåga att återhämta sig efter tillförsel av 
· syra. Ben innehåller kalcium och fosfor. I kalkrika miljöer bevaras ben bättre. Stora 
mängder ben gör, genom nedbrytning av materialet, jorden kalkrik, varför ben bevaras 
bättre. Skelettområdets höga buffertförmåga beror antingen på den stora mängden ben, att 
jorden har en "naturligt" hög buffertkapacitet eller en kombination av detta. 
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5.BJÖRNED 

5.1. INLEDNING 
Materialet från utgrävningarna i Bjömed 1988- 1991, utgörs till största delen av ett 
skelettmaterial, som blivit osteologiskt analyserat och i vissa faII 14C-daterat. I övrigt 
består materialet av en rad lösfynd. 

5.2. ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR 
De osteologiska analyserna för anläggningarna 1-8, 1988-90 har utförts av Anna-Stina 
Kjellberg från Statens Historiska Museum. De resterande analyserna 1991 av 
anläggningarna 9-43 och H/B 1-4 har osteologen Barbro Hårding utfört. 

Materialet från utgrävningarna i Bjömed har indelats åldersmässigt efter Sji;;vold 
(1978): infant 0-1 år, in/ans I 0-7 år, in/ans II 5-14 år,juvenilis 10-24 år, adultus 18-
44 år, maturus 36-54 år, senilis 50-79 år och adult som betecknar vuxen, dvs de tre 
sista åldersgrupperna adultus, maturus och senilis tillsammans. 

För de anläggningsritningar som förekommer i texten, gäller att den i detta fall utritade 
koordinatrutan skelettet ligger i är lxl m. 
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Figur 23. Plan äver lltgräv11i11gspla1se11 i Bjämed. Torsåkers s11, Å11germa11la11d med 
skele11a11lägg11i11gama markerade. 
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Björned 

Anläggning la) 
kroppslängd: 175cm 

Anläggning 1 b) 
kroppslängd: 

kön: man ålder: 
armställning: 
datering: 

7-8 år (infant Il) 
ålder: vuxen (adult) 
armställning: 
datering: ca 1001 cal AD 

(St 12112) 

·~ 
ca 1328 cal AD 
(St 12111) 

,~. I~ 
Oo y50q 

.J1NL.1. 

a!2 °00 \\\~ 

q~ 'Dl) <;) 

~(. <?~ 

tS)ll.~ ~u 

c:JJc_ 
Anläggning le) 
kön: obest 

~rjr- JJ~~ 
ålder: 0-1 år (infant ) 

Kommentarer: 
Anläggning la) har genetiskt betingade defekter på korsbenet (sacrum ). 
- Korsbenet är sammanvuxet med sista kotan, vertebrae lumbales nr 5. (Brothwell 
1981:109, Kjellberg1990) 
- Korsbenet har en öppen kanal på yttersidan, ryggmärg och nervbanor ligger oskyddade 
spina bifida (Brothwell and Sandison 1967:278, Brothwell 1981: 109, Kjellberg 1990). 
Individen har förslitningsskador i ryggraden. 

Bägge skeletten i anläggning 1 är störda, kranier saknas tex. De båda individerna 
ligger i samma nedgrävning och det ser ut som om de ligger i samma nivå. I 
anläggningen låg även störda ben från ett barn, 0-1 år (infant ). 

Anläggning 2. 
Kroppslängd: 171-172 cm 

c =& 
kön: man 
ålder: ca 20 år (adultus) 

""\ ________ _:x100~ 
J\ I 1s13 

Kommentar: 
Anläggningen är störd, Det är svårt att bedömma, 
men även här finns antydan om sk Spina bifida 
(Kjellberg1990). 
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Anläggning 3. 
kroppslängd: 178 cm 
kön: man 
ålder: vuxen (adult) 
armställning: O 
kista: Antydan till kista. 

Kommentar: 

)11001 
t513 .ANL 1. ---- ,c1001 ,J, Y51~ 

r" 

JCIOO{, 
Y513 

Många kroppsdelar tex kraniet saknas, graven är störd av senare aktiviteter. Individen har 
förslitningsskador i ryggraden. Skelettet låg direkt under torven. 

Anläggning 4. 
kroppslängd: 163 cm 
kön: man 
ålder: ca 50 år (maturus) 
armställning: ti'1 
kista: finns. 
datering: ca 777 cal AD 

Kommentarer: 

(St 12113) 
calOl0-1192 cal AD 
(Ua-1689) 

t! ' , ' 

.(IOOl 
Y510 

AML.LJ. 

-;::::. TllÅ.F18Cf 

1(1()01' 
Y111 

O~\ bil~• 
cfi 

~!ö 

Skelettet är komplett. Runt huvudet och längs kroppens sidor finns trärester som antyder 
att individen legat i kista. 
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Anläggning S. 
kroppslängd: 169 cm 
kön: man 

x,ooi 
YSIO 

.ANL.5. 

ålder: 25-30 år (adultus) 
armställning: C, 
datering: 1030-1223 cal AD 

(Ua-1690) 

Kommentar: 

.((001 
YS'IO 

Kraniet saknas men annars är anläggningen ostörd. 

Anläggning 6. 
kroppdlängd: 156 cm 
kön: man 
ålder: 14 -15 år (juvenilis) l(tOO(, 

____ __,Y 512. 
armställning: Cl 
datering: 1050-1280 cal AD 

(Ua-1691) 

kommentar: 

.ANL. 6. 

c(J'" 

l\1003 
YSII 

Anläggningen är delvis störd. 

Anläggning 7. = = I]~, 
ålder: 0 - 6 mån (injant) 
nivå: 65 -70 cm djup 
datering: 776-969 cal AD 

(Ua-1692) 

Kommentar: 

ANl1. 

Skelettet låg i en färgning av mörk jord, lerlinser och kolfragment. 
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Anläggning 8. 
kroppslängd: 169 cm 
kön: man 
ålder: vuxen (adult) 
armställning: 
nivå: under torven 

c::::(J 

XIOII 
)(IOII 
Y50& 

,.ANL. 8, Y50'1 

CJ 

1\1010 
ysor, 

~p 
o~~<} 
'0~\) (? 

() <:::::::) 

<?(i 
('.)o,/\ 

<() vo 

p 

-~' Kommentar: \ __ : 
Anläggningen är störd. Individen har tydliga förslitningsskador på ryggkotor och höger 
armbåge vilket tyder på hårt arbete med höger arm. 

J(IOO'I )(100'1 m31 rm~ Anläggning 9. .ANL8. 
kroppslängd: 159 cm 
kön: kvinna 
ålder: 18-44 år (adultus) 
armställning: t;l 
nivå: 28.67möh 

XiOo:? 
)/'$'13 

0° ~jt ~:J!u ·-k~ 
y .. I) 

/J 

I . 

Akonl~en~: ·· d 1 · ·· d B·· k b h O f 2 .d. Sk d - 0 ( •~ aggmngen ar e vis stor . ac en enet ar spar e ter grav1 1teter. a or pa 
pannbenet i form av 2 hack,varav det ena visar spår av läkning och troligen inte bidragit 
till kvinnans död. 
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Anläggning 11. 
kroppslängd: 171 cm 
kön: man 
ålder: 53-62 år (senilis ) 
armställning: 0 
kista: finns 
nivå: 28.58möh 

X~ X~ 
1 Sil. Y 513 

kommentar: 

.ANL tt: 

100) 
)'512. 

100:l 
r-sn 

Trt.:_i:-~Mt.NT 

Anläggningen är intakt med kista. Kindtänder i överkäken på höger och vänster sida 
saknas och har eventuellt aldrig bildats. Det finns tydliga förslitningsskador på rygg, 
bröst och halskotor. Detta uppträder också på höger tumled. 

Anläggning 12. 
kön: obest. 
ålder: 10-24 år (juvenilis) 
armställning: 
nivå: 28.58 möh 

kommentar: 
Anläggningen är mycket störd, bevarade i läge är endast några kotor. 

Anläggning 15. 
kön obest. 
ålder: vuxen (adult) 

kommentar: 
Det finns endast några fotben i läge. 

4() 



)( 100'/ 
__________________ _!,Y S-11 

Anläggning 16. ; · - · · · · · 
kroppslängd: 184 cm L AHL. IEi. 
kön: man ' 
ålder: 3.6-64 (maturus) 
armställning: Cl (#i~ . 
nivå: 28.39 möh 

...................... , . ._ ........ . 

kommentar: 
1 ff 

Anläggningen är intakt och kommer att C14-analyseras. Kindtänder i överkäken på höger 
och vänster sida saknas och har eventuellt aldrig bildats. Ryggmärgskanalen i korsbenet 
ligger öppen sk spina bifi.da, som är en ärftlig sjukdom (Hårding 1991 m hänvisn t 
Kjellberg och Wallander 1990). Skelettet visar även spår av förslitningsskador i rygg, 
hals och bröstkotor. 

Vid utgrävningen fann man ett litet metallföremål under vänstra bäckenbenet 
x1003 y510, två rörben och benfragment (icke analyserade) vid benen samt ett litet 
knivblad. 

Anläggning 17. 
kön: man 
ålder: vuxen (adult ) 
nivå: 28.61 möh 

o& 
kommentar: 
Anläggningen är delvis störd. 

Anläggning 18. 
kön: obest. 
ålder: 10-24 år (juvenilis) 
nivå: 28.67 möh 

kommentar: 
Anläggningen är intakt fragmentariskt. 

Anläggning 19. 
kön: obest. 
ålder: vuxen (adult ) 
nivå: 28.75 möh 

kommentar: 
Anläggningen är störd. 

(} 
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Anläggning 24. 
kroppslängd: 182 cm 
kön: man 
ålder: 66-75 år (senilis ) 
armställning: D 
kista: finns 
nivå: 28.40 möh 

kommentar: 

T"•« 
~7'ÄUIT 

(rreu~ittTN.) 

1001 
Y Sil 

,..,ooq 
S'/~ 

~NL.2.Lf. \ 

Anläggningen är intakt. Mannen var i stort sett tandlös när han dog och har tydliga 
förslitningsskador i rygg, bröst och halskotor, han har även varit stel i vänster höft. 
I anläggningen finns spår av kista i form av 2 st kistspik med trärester. 

Anläggning 2.S. 
kroppslängd: 164 cm 
kön: kvinna 
ålder: ca 40 år (maturus) 
armställning: 
kista: 
nivå: 

kommentar: 

finns 
28.42möh 

XIDO?' 
y513 

ANL.2.5 

XIOOf, 
Y51> 

Anläggningen är intakt och kommer att C14-analyseras. Kvinnans bäcken bär spår av 5 
gaviditeter. I anläggningen finns även spår av kista i form av kistspik och 
mörkfärgningar. 
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Anläggning 27. 
kön: obest 
ålder: ca 8 år (infans Il) 
annställning: g 
kista: finns 
nivå: 28.19 möh 
datering: 

XIOO(, X/0O6 
yoq YS/0 

.ANL.l.1. 

X )005 
y 50'/ 

XI005 
Y5/0 

kommentar: 
Anläggningen är intakt och kommer att C14-analyseras. Spår av kista i form av 
mörkfärgningar vid vänster bäckenben. 

Anläggning 28. 
kön: obest 
ålder: 15-20 år (juvenilis ) 
annställning: 0 
nivå: 28.20möh 

XIOOl 1< /0()7 
1~01, Y SO?-

ANL.1.3. 

~lh~: 
l 15 

'~ V fif,t-:VQ; 

)(1004 
YSOI, 

kommentar: 
Anläggningen är delvis störd. 

.,~ 
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Anläggning 30 a-b består av totalt omrörda ben. 

Anläggning 30a) . 
kön: mmi: · 
ålder: vuxen (adult) 
nivå: 28.38 möh 

kommentar: 
Den söm som hos de flesta mäniskor sluts redan vid 1.5-3 års ålder är här inte sluten. 

Anläggning 30b) 
kön: obest. 
ålder: obest. 
nivå: 28.18 möh 

Anläggning 31. 
kön: obest. 
ålder: 1,5 år (in/ans I) 
nivå: 28.30 möh 

kommentar: 
Anläggningen är totalt störd. 

Anläggning 32. 
kroppslängd: 174 cm 
kön: man 
ålder: 41-50 år (maturus) 
armställning: 
nivå: 28.64 möh ~1:i~1 

kommentar: 

AHJ...Jl.. 

~1001 
Y Sil, 

XIOOl 
Y517-

Anläggningen är intakt. Trots hög ålder finns inga tecken på förslitningsskador. 

Anläggning 34 består av totalt omrörda ben. 

Anläggning 34a) 
kön: man 
ålder: vuxen (adult) 
nivå: 28.37 möh 
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Anläggning 34b) 
kön: obest. 
ålder: vuxen (adult) 
nivå: 28.37möh 

Anläggning 34c) 
kön: obest. 
ålder: ca15 år (juvenilis ) 
nivå: 28.37möh 

Anläggning 35. 
kön: man 
ålder: vuxen (adult) 

kommentar: 
Anläggningen är störd. 

Anläggning 36. 
kroppslängd: 164 cm 
kön: obest. 
ålder: 37-46 år (maturus) 
armställning: 
kista: 
nivå: 
datering: 

kommentar: 

l? 
finns 

28.4lmöh )(1001 
"(_Sl2. 

.ANL.36. 

XIOOI, 
Y'Sll. 

Al{L3S. 

)('1007 
1513 

XI006 
YSl'3 

Anläggningen är störd. Individen har förslitningsskador på halskotorna, båda vadbenen 
och vänster skenben. 
Spår av kista finns i form av mörkfärgning tätt intill skelettet 

Anläggning 38 består av totalt omrörda ben. 

Anläggning 38a) 
kön: obest. 
ålder: vuxen (adult) 
nivå: 28.38 möh 
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Anläggning 38b) 
kön: obest. 
ålder: vuxen (adult) 
nivå: 

Anläggning 39 består av totalt omrörda ben. 

Anläggning 39a) 
kön: man 
ålder: 37-46 år (maturus) 
nivå: 

Anläggning 39b) 
kön: obest. 
ålder: vuxen (adult) 
nivå: 

Anläggning 40 består av totalt omrörda ben. 

Anläggning 40a) 
kön: kvinna 
ålder: ca 25 år (a.dultus) 

Anläggning 40b) 
kön: man 
ålder: ca 25 år (adultus) 

Anläggning 40c) 
kön: obest. 
ålder: 0.5 år ( infant ) 

Anläggning 40d) 
kön: obest. 
ålder: ca 45 år (maturus ) 

Anläggning 41. 
kön: man 
ålder. vuxen (adult) 

kommentar. 
Anläggningen är delvis störd. 

Anläggning 42. 
kön: obest. 
ålder: < 0.5 år (infant ) 

kommentar: 
Anläggningen är totalt störd. 
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Anläggning 43. 
kön: obest. 
ålder: < 20 år (juvenilis ) 

Torsåker/Björned (T/B) 
Vid plöjning 1945 påtäffades dessa ben som då återbegravdes i Torsåkers kyrka. 

Anläggning T/B 1. 
kön: man 
ålder: ca 25 år (adultus) 

Anläggning T /B 2. 
kön: man 
ålder: vuxen (adult) 

Anläggning T /B 3. 
kön: kvinna 
ålder: ca 25 år (adultus) 

Anläggning T /B 4. 
kön: obest. 
ålder: vuxen (adult) 

5.2.FYND OCH DATERINGAR 
De fynd som framkommit vid utgrävningarna i Björn ed består till största delen av 
människoben, djurben, tänder, tegel, järnföremål, spik, bränd lera, slagg, glas, horn och 
trärester. De flesta fynden är troligen sentida och härrör frånjordbruksaktiviteter och 
bebyggelse av ett senare datum. Fynd, som kan dateras till järnålder- medeltid är få. Under 
utgrävningarna 1989 fann man en hästbrodd av järnålders- medeltidskaraktär och 1991 ett 
knivblad av järn, som utseendemässigt skulle kunna dateras till medeltiden. Detta knivblad 
påträffades under vänstra bäckenbenet på individen i anläggning 16, och är det enda 
föremål som påträffats i anslutning till en grav. Vid undersökningarna 1991 fann man 
även ett flintavslag. 

De flesta fynden har man funnit i de övre lagren, där bl a sentida plöjning har rört om i 
materialet. Ben, som utgör den största fyndkategorin, finner man i alla nivåer, till skillnad 
från de andra fyndkategorierna, som framförallt finns de övre lagren (fig ). 

47 



400 

11 -
300-i I 

l i 200 

; . 

100 -i 

0 
under torven 1 2 3 

Lager 
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Dateringar i form av 14C-analyser har utförts på benmaterial från anläggningarna la, 
lb, 4, 5, 6 och 7. Tre gravar från 1988 (la, lb och 4) har 14C-daterats av Naturhistoriska 
Riksmuseet i Stockholm. Resultaten från den analysen pekade på att gravplatsen kan ha 
varit i bruk från 700-talet ända fram till 1300-talet. 

Tabell 8: 14c-dateringar av benmaterialfrån anläggningarna Ja, Jb och 4 i Björned, utförda av 
Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm 

Labnummer Prov Alder BP calAD 
St 12112 anl la 910 ± 100 ca 1001 e kr 
St 12111 anl lb 395 ± 195 ca 1328 e kr 
St 12113 anl4 1119 ± 105 ca 777 e kr 

Från utgrävningarna 1988- 89 har även fyra gravar (anl 4, 5, 6 och 7) 14e_ daterats av 
Postnert, Uppsala, som använder tandemaccelerator. Resultaten från den analysen 
uppvisar helt andra värden för anl 4, som här daterats till ca 1200 (cal AD), till skillnad 
från Naturiska Riksmuseet som daterat anl 4 till ca TT7 ( cal AD). Dateringarna från 
Possnerts analys ligger mellan 800- och1200-talet. 

Tabell 9: 14c-dateringar av be,unaterial från a11lägg11i11garna 4, 5, 6 och 7 i Björned, utförda av 
Possnert, Uppsala. 

Labnummer Prov ålder BP cal AD (lo) calAD (2o) 
Ua-1689 anl4 940 ± 85 1010-1192 899- 1260 
Ua-1690 anl 5 885 ± 60 1037- 1223 1020- 1260 
Ua-1691 anl 6 805 ±105 1058- 1280 1010- 1391 
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6. BEARBETNING AV DET OSTEOLOGISKA MATERIALET I 
BJÖRNED 

6.1. INLEDNING 
Den osteologiska analysen från gravplatsen i Björned omfattar det benmaterial som 
upptagits vid utgrävningar under perioden 1988 - 1991. Dessutom ingår benmaterialet 
som återbegravts vid Torsåkers kyrka 1945 (kap 4.3.). I ett stråk strax norr om 
anläggningarna 1 - 4 hittades under utgrävningarna 1988 omrörda ben från små barn. 
Dessa hittades i alla nivåer och antalet individer uppskattades till ett tjugotal (kap 5.2.) 
Sammantaget utgörs hela materialet av 33 anläggningar på utgrävningsplatsen och totalt av 
66 individer. Alla dessa individer är osteologiskat analyserade, d v s de har bedömts 
beträffande individantal, ålder, kön, kroppslängd samt eventuella genetiska och sjukliga 
förändringar. 

Förutom detta material saknas två individer, av de ursprungliga 6, från återbegravningen 
1945 vid Torsåkers kyrka (Stattin 1945). 1913 grävde man upp ett femtontal omrörda, 
obrända och välbevarade människoskelett i den sk "Per Hugos hög". Dessa återbegravdes 
senare på prästgårdens marker och som i en artikel av Stattin (1935) beskrivs som" i hast 
nedkastade i en grop" och kristna (kap 43.). 

Några av problemen med detta material är alltså att det är begränsat, eftersom hela 
området ej ännu är undersökt och att området är stört av senare aktiviteter. 

6.2. ÅLDERS OCH KÖNSFÖRDELNING 
Vid könsbedömning ser man framför allt på de sekundära könskaraktärerna som 
uppträder under och efter puberteten. Generellt gäller att ett komplett skelett ger den 
enklaste och säkraste bedömningen (Krogman 1973:144). I allmänhet är mannen större 
och kraftigare och har mer utvecklade muskelfästen. Viktigast vid könsbedömning är 
dock bäckenet, som hos kvinnan är anpassat för barnafödande och kan bära synliga spår 
därav (Gejvall 1970: 281-289). En individ kan emellertid ha både kvinliga och manliga 
drag, en sådan kallas för allophys och går då ej att könsbedömma (Dahlbäck 1982: 124). 
Åldersbedömsning görs genom att studera den förändring skelettet genomgår under 
uppväxtåren, och de förändringar i benstrukturen som sker då människan blivit vuxen 
(Dahl bäck 1982: 125) 

Det totala antalet individer från Björned är 66. Men eftersom ålders- och 
könsbedömmning ej har kunnat utföras på anl 30 b) har den inte tagits med i följande 
framställningar. Av de återstående 65 individerna är 34 (52,3 %) yngre individer,18 (27,7 
% ) vuxna män, 4 ( 6,2 % ) vuxna kvinnor och 9 ( 13 ,8 % ) ej köns bestämda vuxna. 

Tabell. 11: Älders och könsfördelning, Bjömed (Kjellberg 1989, 1990 och Hårding 1991). 

åldersgrupp män kvinnor obestämd totalt 

infant (0-1 år) 24 24 
infans I (0-7 år) 1 1 
infans Il (5-14 år) 2 2 
juvenilis (10-24 år) 2 5 7 
adultus (18-44 år) 3 3 6 
maturus (35-64 år) 4 1 2 7 
senilis (.50-79 år) 2 2 
adult (vuxen) 9 7 16 
s:a 20 4 41 65 

Ett kvinnounderskott och det stora antalet små barn är det som är mest utmärkande för 
det undersökta materialet (Kjellberg 1989, 1990 och Hårding 1991). 
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Figur 25: Könsfördelning på åldersgrupper. 1 = infant, 2 = inja11S I, 3 = in/ans Il, 4 = juvenilis, 5 = 
adultus, 6 = maturus, 7 = senilis, 8 = adult. 

Vid beräkning av medellivslängd för respektive kön har de yngsta åldersgrupperna 
(infant, in/ans I och in/ans Il) jämnt fördelats på könen. I övrigt har beräkningarna 
utförts med medelvärden för varje åldersgrupp (Gejvall 1960, Sjfi'Svold 1982). Här har 
emellertid även adultgruppen för respektive kön tagits med och beräknats med 
medelvärdet 45. För beräkningar av det totala medelvärdet har även de ej könsbestämda 
tagits med och fördelats jämnt på könen. 

Tabell 12: Medellivslängden fördelad på kiinen och totalt., Björned. 

män kvinnor totalt 
26,2 år 11,6 år 24,4 år 

6.3. KROPPSLÄNGDEN 
Kroppslängden beräknas i de flesta fall utifrån längden på lårbenet , men saknas detta kan 
man istället använda skenbenet eller överarmsbenet. Dessa mått jämförs sedan med de 
tabellerTrotter & Gleser (1952) räknat fram (Hårding 1991: 2). Det bästa är naturligtvis 
om man har mått från alla rörben att utgå ifrån. I Bjömed har man i de flesta fall utgått 
från längden på lårbenet, utom i ett fall då skenbenet använts istället (Hårding 1991: 11). 

50 



' 
cm 200 -(I !!! an! 25 159 cm 

an! 9 164cm 

180· -1 I ...AfTIII an! 4 163 cm 
anl 36 164 cm 

"Cl an! 5 169 cm 

j 160 an! 8 169cm 
an! Il 171 cm 

140 an! 2 171,5 cm 
an! 32 174cm 
an! la) 175 cm 

120 .. an! 3 178 cm 
an! 24 182 cm 

100 ::1.:1 · 1111"1 I P" . ,lll.J an! 16 184 cm 
kvinnor män 

Figur 25: Kvinnorna (anl 9 och 25) och männens (anl la, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 24, 32 och 36) 
kropps/ängd, Björned (Kjellberg 1989, 1990 och Hårding 1991). 

Den längsta mannen är 184 cm och den kortaste mannan är163 cm. För kvinnorna blir 
motsvarande 163 cm respektive 159 cm. 

Tabell 13: De längsta respeklive kortaste männen och kvinnorna, Björned. 

lli[nnor 
1184cm 

164cm 
1163 cm 

159cm 

Beräkningen av medelkroppslängden hos kvinnorna utgår från endast två individer. 
Anläggning 9; 164 cm och anläggning 25;159 cm. Motsvarande beräkningar för männen 
grundar sig på 11 individer. 

Tabell 14: Medelkroppslängden fördelad på könen och totalt.,Björned. 

~8cm 

6.4. ARMSTÄLLNINGAR 

kvinnor 
161,5cm ITZ!Ecm 

Hos 17 av individerna i Björned kunde armställning iaktagas. 

Tabell 15: Armställningar lws individerna från Björned indelade i typerna A-D enligt Redin (1976). ( 
kap 2.2.6.) 

B C D 

0 0 
anl 2 3 5 11 24 25 la) 6 9 16 18 27 28 36 lb 4 32 

) Q Q Cl Q "(} CJ 9 0 ::J 9 
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Ingen av dessa hade armställning typgrupp A, men 6 hade armställning typgrupp B, 8 
hade typgrupp C och 3 hade typgrupp D. 
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Figur '27: Antal individer inom varje typgrupp av armställningar, procellluell fördel11i11. 
) 

Några av de anläggningar som har registrerbara armställningar är daterade, Anläggning 
4 är daterad till 1010-1192 (cal AD,1 o), anläggning 5 till 1037-1223 (cal AD, 1 o) och 
anläggning 6 till 1058-1280 (cal AD, 1 o). 

Tabell 16: Datering och annställ11i11g. Anläggningama 4-.6, Björned. 

cal AD (1 o) armställning 
anläggning 4 1010-1192 (Ua-1689) 

D~ 

anläggning 5 1037-1223 (Ua-1690) BQ 
anläggning 6 1058-1280 (Ua-1691) co 

6.5. GRAVIDITETER, SKADOR, SJUKDOMAR OCH GENETISKT 
BETINGADE DEFEKTER 
Antalet graviditeter kan man se på insidan av bäckenbenet (facis auricularis), där små 
gropar vid kanten av en skrovlig yta anger antalet graviditeter (Ullrich 1975). Hos två av 
kvinnorna (anl 9 och anl 25) finns spår av två respektive fem graviditeter (Hårding 1991). 

På anläggning 9 ( en av kvinnorna) finns tecken som tyder på yttre våld. Individen har 
två hack i pannbenet som enligt Hårding (1991), något vasst huggverktyg kan ha orsakat. 
Den bedömning hon har gjort, är emellertid att det är osäkert om skadan tillkommit då 
individen var vid liv eller om det är plogen som senare tillförskansat skadan. Men om man 
ser till sårkanterna finns det tecken på att dessa läkt ihop-. 

I tänderna och på ryggraden finns de vanligaste sjukdomarna man kan se på skelettet. 
De sjukliga förändringarna ökar med åldern. I ryggraden är ledförändringar med 
benpålagring, orsakat av förslitning, vanligast (Hårding 1991). Dessa förändringar kan 

52 



man finna hos 8 individer (anl la, 3, 4, 8, 11, 16, 24 och 36). Anläggning 8 har dessutom 
skador i höger armbåge som tyder på hårt arbete med denna arm (Kjellberg 1990). 
Anläggning 24 har skador i bägge armbågslederna och i vänster höftled (Hårding 1991). 

Några av individerna har genetiskt betingade defekter. Anläggning la har förändringar 
på korsbenet (sacrum) som är sammanväxt med sista kotan (vertebrae lumbales nr 5) 
(Brothwell 1981:109, Kjellberg1989). Vidare har man observerat korsben med en öppen 
kanal på yttersidan så att nervbanor och ryggmärg ligger oskyddade (spina bifida) på tre 
individer (anl la, 2 och 16) (Brothwell & Sandison 1967:278, Brothwell 1981:109, 
Kjellberg 1989, Hårding 1991). Anl 30a har en öppen pannsöm (sutura metopica 
persistens), även detta anses vara genetiskt betingat (Hårding 1991). 

6.7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
Av de 66 individerna i materialet från Björned, har alla analyserats osteologiskt. Men våra 
slutsatser och beräkningar har utgått från totalt 65 individer. Utmärkande för materialet är 
det stora antalet små barn (52,3 %) och det markanta underskottet av vuxna kvinnor (6,2 
% ). Kvinnornas ringa antal kan bero på att lokalen ej är totalutgrävd och att ett område 
med kvinnoöverskott kommer att hittas i framtiden, eller att kvinnorna helt enkelt var få på 
platsen. 

Medellivslängden för män respektive kvinnor är 26,2 år och 11,6 år. Totalt är den 24,4 
år. Den låga medellivslängden för kvinnor i det här materialet beror ~el vis på att 
könsbestämda kvinnor är få och att barnen är så många. Men man kan ändå skönja en 
viss tendens till att kvinnornas medellivslängd verkligen var betydligt kortare än männens. 
En dansk forskare, Bennike (1985) menar enligt Hårding (1991) att många kvinnor dog i 
samband med havandeskap och barnsängar, men även att kvinnoförtrycket i ett starkt 
segregerat manssamhälle kan ha bidragit till sämre levnadsvillkor för kvinnorna och att 
skillnaden i livslängd är ett uttryck för detta. 

Medelkroppslängden är 172,8 cm för män och 161,5 cm för kvinnorna. Sammantaget 
är medelkroppslängden 171,0 cm. Den längste mannen är 184 cm och den kortaste 164 
cm. För de två kvinnorna man kunnat fastställa kroppslängd på gäller att dessa är 159 cm 
respektive 164 cm. 

17 individer har iakttagbara armställningar, som kan indelas i typgrupperna A-D 
(Redin 1976). Ingen av individerna hade typ A, men 6 (35,6 %) indivder hade typ B, 8 
(47,1 %) hade typ C och 3 (17,6 %) hade typ D. Tre av dessa individer är daterade, men 
någon koppling av viss armställning till visst århundrade är inte möjlig att göra. Det verkar 
som om de olika armställningarna tidsmässigt användes parallelt med varandra. 

Två av kvinnorna har genomgått två (anl 9) respektive fem (anl 25) graviditeter. En av 
dessa (anl 9) har två hackskador i pannbenet som troligen tillfogats av ett vasst 
huggverktyg. Sjukdommar i tänder och ryggrad är vanligast. 8 individer har 
förslitningsskador i ryggraden, men även andra förslitningsskador uppträder på ett par av 
dessa. Skador i ländryggen var vanligast under vikingatid-medeltid, men i våra dagar är 
det istället förslitingsskador på halskotorna som är de vanligaste (Hårding 1991: 12 med 
hänvisning till Bennike 1985). Dessutom uppträder på 4 individer defekter som anses 
vara genetiskt betingade. 

.J 
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7. KOMPARATION MELLAN BJÖRNED OCH ANDRA SAMTIDA 
GRAVPLATSER 

7.1. INLEDNING 
Resultaten från bearbetningen av det osteologiska materialet i Bjömed (kap 6), ska vi här 
försöka jämföra med resultaten från andra liknande utgrävningar, runt om i Sverige (kap 
2.2. och 23.) och i vissa fall (då detta är möjligt) även i andra delar av Norden. Det i 
särklass största och mest omfattande materialet kommer från en rad undersökningar av 
medeltida kyrkogårdar i Lund. I sammanhanget är det kanske också viktigt att påpeka att 
Skåne inte var svenskt under den här tiden, utan tillhörde danskt intresseområde. Den 
medeltida kyrkogården i Westerhus (Gejvall 1960) är det enda norrländska material vi har 
att jämföra med. Man får i sammanhanget inte glömma bort att materialet från Bjömed är 
mycket litet och att detta då gäller särskilt för kvinnorna. Problemet då man ska jämföra 
olika materials indelning i olika åldersgrupper, är att osteologema inte indelar sitt material 
på exakt samma sätt (kap 2.2). Men man kan ungefärligen säga att in/ans I är 0-5/7 år, 
infans II är 5/7-14 år,juvenilis är 10/14-18/24 år, adultus är 18-44 år, maturus är 35/40-
64 år och att senilis är >50/60 år. 

7.2. EN JÄMFÖRELSE AV ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING 
Om man jämför åldersfördelningen på de olika åldersgrupperna i Bjömedsmaterialet med 
andra liknande material, kan man se att dödligheten var störst i in/ans I, adultus och 
maturus grupperna. 

300 

200 

100 

0 r · I 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Bjömed 
Löddeköpinge 
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Westerhus 

Figur 28: Äldersgruppema 1) in/ans I, 2) i11ja11S Il, 3)juvenilis, 4) adultus, 5) marurus och 6) senilis, 
färde lade på gravplatserna: Bjämed ( 1000-1200.) liiddekiipi11ge ( 1050-1150 ), Thule!PK-banken ( 1000-
1536),Sigtuna (1000-1200), Leksand (1050-1350) och Westerhus (1060-1350). 

Det enda undantaget är Sigtuna, där senilis gruppen är större än in/ans I gruppen. 
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Figur 29: Åldersgr1tpperna i procent; in/ans I, infallS Il, j1tvenilis, ad1tltus, mal/lrus och senilis, 
färdelade på gravplatserna: 1) Bjärned (1000-1200), 2) Löddekiipinge (1050-1150), 3) Th1tle/PK-banke11 
(1000-1536),4) Sigtuna (1000-1200), 5) Leksand (1050-1350) och 6) Westerhus (1060-1350). 

I Bjömedsmaterialet är övervägande delen män (83,3%) och i Leksand är övervägande 
delen kvinnor, men i de övriga materialen är förhållandena så att ungefär 50% är kvinnor 
och 50% är män. 
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Figur 30: Känsfärdelningen på de olika gravplatserna: 
1) Bjämed (1000-1200) 83,3 % 
2) Läddeköpinge (1050-1150) 52,9 
3) Thule/PK-banken (1000-1536) 57,4 
4) Sigt1t11a (1000-1200) 51-,5 
5) Leksand (1050-1350) 29,5 
6) Westerh1ts (1060-1350) 48,0 
7) S:t Stefan (Per I 1050-1110) 49,5 

55 

6 7 

16,7% 
47,1 
42,6 
48,5 
70,5 
52,0 
50,5 

män 
kvinnor 



Den beräknade medellivslängden i de olika materialen varierar ganska mycket, från 
B j örned som har den lägsta medelli vslängden för kvinnor ( 11, 6 år) till Leksand som har 
den högsta (32,4 år). Den låga medellivslängden för kvinnor i Bjömed beror naturligtvis 
på det ringa antalet (kap 6.2). Westerhus har den lägsta medellivslängden för män (17,0 
år) medan Sigtuna och JEbelholt har den högsta (34.0 år). Westerhus har den klart lägsta 
medellivslängden för män och kvinnor tillsammans (17,7 år) och Sigtuna har den högsta 
(33,1 år). 
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Figur 31: Medellivslängden /är män och kvinnor på JO Medeltida gravplatser 
1) Björned ( 1000-1200) Sockenbegravningsplats 26,2 år 
2) Löddeköpinge (1050-1150) Stadskyrkogård 26,1 
3) Helgea1uisholme11 (1300-1531) Stadskyrkogård 33,8 
4) Aibellwlt ( 1185-1561) Klosterkyrkogård 34, 0 
5) Tliule!PK-/Janke11 (1000-1536) Stadskyrkogård 30,7 
6) S:t Stefan (Per I, 1050-1110) Stadskyrkogård 26,2 
7) Sigtuna ( 1000-1200) Stadskyrkogård 34,0 
8) S:t Stefa11 (Per Il, 1450-1536) Stadskyrkogård 27,3 
9) Leksand (1050-1350) Sockenkyrkogård 29,3 
10) Westerhus (1060-1350) Sockenkyrkogård 17,0 

7.2.1. Den geografiska könsfördelningen på gravplatsen. 

män 
f:Ll kvinnor 

11,6 år 
24,1 
29,1 
27,7 
28,8 
26,8 
32,2 
24,9 
32,4 
18,4 

Nilsson (1989:141) har gjort en jämförelse av den geografiska könsfördelningen på 
gravområdet, mellan olika nordiska material: I Westerhusmaterialet är de allra flesta 
kvinnorna begravda norr om kyrkan, tillsammans med en del av barnen som är både 
pojkar och flickor (kap 2.2.2.). Efter 14 år räknades man som vuxen enligt vissa medeltida 
lagar. I Skelstaoir (1100-tal) på Island är bara kvinnorna begravda i norr, bara män i öster 
och både kvinnor och män i söder. På Grönlands Brattahlid (1000-tal) är även där det 
dominerande antalet kvinnor begravda i norr och männen ligger i söder. I södra 
Sverige/Danmark har men tidigare ej observerat någon könssegregering förrän man i 
Löddeköpinge upptäckte att så var fallet (se även kap 2.2.5.). Av detta drar han slutsatsen 
att könssegregeringen på de kristna gravplatserna var utbredd i hela Norden under tidig 
medeltid. Men han menar också att placeringen av kvinnorna i norr inte alls behöver vara 
negativt laddat, utan att det helt enkelt kan ha att göra med att kvinnorna satt på norrsidan i 
kyrkan. 
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I Bjömedsmaterialet har man hitintills bara påträffat fyra kvinnor, varav två ligger i sitt 
ursprungliga läge och en ligger i ett omrört lager. Den fjärde kvinnan kommer från 
återbegravningen vid Torsåkers kyrka 1945 (kap 5.3.). Men klart är att de kvinnor man 
funnit ligger begravda bland männen. 
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Figur 32: Könsfördelningen på gravfältet, Skeljastadir, Island (Gejvall 1960:Plate 38). 

7.3. KROPPSLÄNGDSJÄMFÖRELSER 
Från början av medeltiden fram till slutet av 1800-talet sjönk medellängden kontinueligt. 
Detta kan delvis bero på att man under medeltiden saltade maten hårdare och att den 
förvarades längre. Därigenom förlorades viktiga mineraler och vitaminer som behövs för 
att barn ska växa (Dahlbäck (red) 1982:124 f) 

De material som har den högsta respektive lägsta medellängden för män är Westerhus 
(174,3 cm) och Löddeköpinge(l 70, 1 cm). När det gäller kvinnorna gäller att Leksand 
(162,6 cm) har den högsta medellängden och att Helgeandsholmen (157,4 cm) har den 
lägsta. Totalt har Bjömed den högsta medellängden och Helgeandsholmen den lägsta. -
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Figur 33: Medellängdenfär män och kvinnor på JO medeltida gravplatser: 
1) Bjömed ( 1000-1200) Sockenbegravningsplats 172,8 cm 
2) Löddeköpinge ( 1050-1150) Stadskyrkogård 170, 1 
3)Helgeandslwl,ne11 (1300-1531) Stadskyrkogård 170,6 
4) IEbelholt ( 1185-1561) Klosterkyrkogård 170,9 
5) PK-b<mken (1000-1536) Stadskyrkogård 171,8 
6) S:t Stefa11 (1000-1536) Stadskyrkogård 171,8 
7) Sigtuna (1000-1200) Stadskyrkogård 172,1 
8) S:t Clemem (1000-1100) Stadskyrkogård 172,2 
9) Leksand ( 1050-1350) Sockenkyrkogård 173,9 
10) WesterlulS (1060-1350) Sockenkyrkogård 174,3 

7.4. ARMSTÄLLNINGAR 

161,5 cm 
158,0 
157,4 
160,6 
159,6 
161,6 
160,9 
160,6 
162,6 
161,6 

Gravarna i Birkamaterialet, vars senare skede dateras till 900-tal, har ett kristet inslag. Där 
tillhör den vanligaste typen av arrnställningar typgrupp A, men även typgrupp B finns 
representerad (Gräslund 1986). Stavkyrkan fas II i Thule/PK-banksmaterialet, som 
daterats till 1050-1100, har man nästan uteslutande begravts med armarna i typgrupp A. I 
fas IV, 1150-1200, har de flesta armarna enligt B (kap 2.2.4.). Typgrupperna A och Bär 
de armställningar som dominerar gravarna i bottenläge i materialet från Leksand, som 
daterats till 1050-1350. I övriga nivåer är alla armställningsformer förekommande. 
Materialet från Helgeandsholmen har daterats till 1300-1351 och de individer man kunnat 
bestämma viss armställning hör till den allra sista fasen av gravplatsens nyttjande. Av 
dessa har 28% armställning C och 70% armställning D. Armställningarna i Björned är B, 
C och D som är blandade under samma tidsperiod (6.4.) 

Tabell 17: Enjåinfärelse av de armställningar somfärekommer på sex skilda gravplatser ca 900-1350 
tal. 

A n B 0 C D 
Björned (1000-1200) B C D 
Birka (900-tal) A B 
Thule/PK-banken, fas II (1050-1100) A 
Thule/PK-banken, fas IV (1150-1200) B 
Leksand ( 1050-1350) A B C D 
Helgeandsholmen (1300-1351) C D 
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7.5. GRAVSKICK 
På alla de medeltida gravplatser vi studerat, är gravarna undantagslöst placerade i öst-
västlig riktning. De gravsatta ligger i de allra flesta fall på rygg med huvudet placerat i 
väster och fötterna i öster (kap 2.3.). Dessa förhållanden gäller för alla individer som 
begravts på gravplatsen i Bjömed. På Helgeandshusets gravplats i Stockholms ström har 
emellertid några individer placerats på mage och några med fötterna istället för huvudet i 
väster. Där tror man att detta kan vara någon form av bestraffning mot ett sedeslöst leverne 
eller att kroppen helt enkelt varit så svept att man i all hast lagt fel (Dahlbäck (red)l982). 

När det gäller frågan om de döda begravts i kista eller bara i en enkel svepning kan man 
se att gravplatserna i de medeltida städerna Löddeköpinge och Lund klart domineras av 
kistbegravningar. När det gäller S:t Stefan i Lund kan man se att de som är begravda utan 
kista ligger i utkanten av gravplatsen och antagligen utgörs av de i samhället sämst lottade 
(Mårtensson 1981: 54). På de övriga gravplatserna var kistmaterialet inte alls lika stort och 
i Leksand var bara ett fåtal begravda i kista. I Björned fanns spår av kista i ca 35% av de 
anläggningar som i stort sett var orörda. 
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Figur 34: Andelen kistbegravninar och begravningar utan spår av kista i procent på sex medeltida 
gravplatser. 
1) Björned (1000-1200) 
2) Löddeköpinge (1050-1150) 
3) Th11le/PK-ba11ken (fas Il 1050-1100) 
4) Sigtuna (1000-1200) 
5) Leksand ( 1050-1350) 
6) S:t Stefan (1000-1536) 
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Mårtensson (1981:51) menar att det vanligaste begravningssättet under medeltiden var att 
begravas i kista eller svepning i en smal grav av 1 alns djup ( ca 60 cm). Detta bekräftas 
delvis i en norsk lag där det står att graven måste vara minst 1 aln djup. I Bjömed varierar 
gravdjupet från att ligga direkt under humustäcket till ca 50 cm ner, under den avtorvade 
ytan. Gravdjupet i Löddeköpinge varierar från 30-120 cm, medan gravarna i Thule/PK-
banken genomgående ligger på 1 alns djup. På de flesta gravplatser vi studerat överlagrar 
gravarna varandra. Det enda undantaget är Sigtuna, där ingen grav överlagrar någon 
annan. 
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7.6. SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 
I detta kapitel har vi försökt jämföra Björned med andra liknande medeltida gravplatser i 
Norden och då huvudsakligen i vad vi numera kallar Sverige. 

Om man jämför åldersgruppsfördelningen i Björned (fig 28 och 29) med andra samtida 
gravplatser, finner man att de överensstämmer väl. Om man överlevde spädbarnsåldern 
hade man med arndra ord goda chanser att leva till åtminstone 35- 40 års ålder. Att 
andelen små barn i Björned är så stort är inte förvånande om man jämför med Westerhus, 
som är totalutgrävt och har ypperliga bevaringsförhållanden för ben och där barnen utgör 
50% av materialet. Men Gejvall (1960) menar också att barnadödligheten bör ha varit 
ännu högre i städerna än i Westerhus. Persson & Persson (1984: 85) påpekar att infans I 
(0-7 år) gruppen i Löddeköpinge, som utgör 26-27%, borde vara större om man jämför 
med andra medeltida material. Men ~tt de förhållandevis dåliga bevaringsförhållandena på 
platsen borde bidraga till resultatet. Aven Hårding (1989) menar att 
bevaringsförhållandena för ben i Sigtuna bidragit till den ringa andelen små barn i 
materialet. 

Andelen kvinnor i Björnedsmaterialet är markant litet. På de flesta andra gravplatser vi 
jämfört är förhållandena helt annorlunda med kvinnor och män jämt fördelade, endast (fig 
30) i Leksand är kvinnorna fler än männen. Vi kan ej förklara varför andelen kvinnor är så 
ovanligt liten i Björned, Fortsatta arkeologiska undersökningar på platsen får utröna om 
de nuvarande förhållandena verkligen är de riktiga. 

Medellivslängdema för de gravplatser vi studerat beror i högsta grad på antalet barn 
man funnit, eftersom man i beräkningarna alltid räknar med barnen. Med andra ord borde 
bevaringsförhållandena spela en stor roll. Den extremt låga medellivslängden för 
kvinnorna i Björned beror alltså på det ringa antalet kvinnor och de många barnen (fig 
31). Samma förhållande råder hos Westerhusmaterialet, men med den skillnaden att här 
har båda könen låg medellivslängd. Medellivslängerna för de övriga materialen 
överensstämmer ganska bra med varandra. Om detta kan man säga att 
bevaringsförhållandena av ben spelar en stor roll i resonemanget och att skillnaderna i 
resultat mellan de olika materialen antagligen ej speglar de verkliga förhållandena. 

Jämförelser med ett nordiskt arkeologiskt material visar att könssegregering på de 
kristna gravplatserna förekom i hela Norden. Detta bekräftas också i medeltida norska 
lagar. Den norra sidan var kvinnosidan, den södra männens och i den östra begravdes 
båda könen. I etnologiska källor från senare historisk tid, har man tolkat norrsidan som 
mörk och ond, men i tidig kristen tid kan denna uppdelning även ha att göra med 
uppdelningen i kyrkorummet (Nilsson 1989). På gravplatsen i Björned kan man ej 
urskilja någon uppdelning mellan kvinnor och män. Men man kan heller inte utesluta att 
sådan finns och att det är där de andra kvinnorna ligger begravda. 

Det är ytterst lite som skiljer i medellängd mellan de olika jämförda materialen (fig 33). 
Därför kan man säga att Björned stämmer väl in i det övriga materialet, där de gravplatser 
som geografiskt ligger i norr har aningen högre medellängd. 

Om man jämför de olika armställningarna som indelats i typgrupperna A - D, efter 
Redin (1976, samt tab 6), med de tidsavsnitt gravplatserna daterats till, kan man se vissa 
tendenser till att Redins hypoteser i stort stämmer ganska bra (tab 17). De äldsta .. 
gravplatserna domineras av typgrupp A och de yngsta av typgrupperna C och D. A ven 
resultaten från en undersökning av senvikingatida skelettgravar i Uppland uppvisar en 
tendens till överensstämmelse med Redins teorier om arrnställningarnas kronologiska 
betydelse (Carlsson 1986). Björnedsrnaterialet som daterats till ca 1000 - 1200, borde om 
Redins hypotes stämmer domineras av armställningstyperna A och B. Men de enda 
typgrupper som förekommer i materialet är B, C och D, som alla daterats till ungefär 
samma period. Tyvärr finns inga uppgifter om arrnställningar i Westerhus, som borde ha 
varit det bästa materialet att jämför Björned med. 

Gravskicket i Bjömed stämmer bra överens med andra medeltida material. Gravarna är 
öst-västligt orienterade, ligger på rygg med huvudet i väster och saknar grav gåvor. De 
döda har begravts i kista eller då sådan saknas får man förmoda i svepning. 
Bevaringsförhållandena för trä är inte speciellt goda när det gäller Bjömed, men små 
trärester och kistspik har man ändå kunnat konstatera. När man jämför de olika materialen 
kan man se att kistfrekvensen är betydligt större för Lund (fig 34). Där har man 
konstaerat att det är de fattiga som saknar kista (Mårtensson 1981:54). Det är svårt att 
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säga något om detta då det gäller Bjömed, eftersom vi ej med hjälp av någon kyrkas 
orientering kan urskilja några speciellt fattiga eller rika gravar. _ 

Gravplatsen i Bjömed har använts somjordförbättringsmedel och man har även plöjt på 
platsen. Det är därför omöjligt att säga något om det ursprungliga gravdjupet, som bör ha 
följt de gängse normerna om minst en alns djup. 
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8. DISKUSSION, REULTAT OCH NYA FRAGESTALLNINGAR 
Under övergångsperioden från från förhistorisk tid till medeltid sker en mängd 
samhälleliga förändringar i Sverige. Kristendomens införande och den framväxande · 
statsbildningen påverkar på ett markant sätt människornas liv., Men inte bara livet påverkas 
utan också sättet att se på döden och de ritualer som omger den •.. · 

Det hedniska gravskicket kan studeras genom arkeologiska undersökningar-av de 
gravar som anlades under järnåldern. Den hedniska trons föreställningar om döden och 
den gravlades sociala status påverkade gravens yttre utformning, den inre konstruktionen 
och gravgåvomas mängd och utseende. Det fanns ett starkt band mellan de döda 
förfäderna och de levandes gård. Gravarna låg nära bebyggelsen och var ibland också 
avsiktligt lagda över gamla husgrunder. 

Med kristendomens införande övergavs seden att anlägga gravar i närheten av gården 
och de döda begravdes istället på den gemensamma gravplatsen. Det hedniska gravskicket 
med kremeringar övergavs och istället blev det naturligt att de kristna jordades. Kristi 
begravning var förebilden och man menade att kroppen hade ett egenvärde dels som Guds 
skapelse, dels som boning för den helige Ande. Dessutom ansågs jordandet vara en 
förutsättning för den konkreta uppståndelsen (Gräslund 1985:298). 

Skelettgravar med öst-västlig riktning anses vara av kristet ursprung. Den kristna tron 
förespråkade att den döde skulle ha blicken riktad mot öster, det håll varifrån Kristus 
skulle komma på den yttersta dagen. Till det kristna gravskicket hör också att kroppen 
nedlades i utsträckt läge på rygg med armarna längs sidorna eller korslagda framför 
kroppen. Gravarna i Bjömed ligger på ett strikt kristet sätt med huvudet i väster och med 
armarna korslagda framför kroppen. Man kan inte stratigrafiskt särskilja 
armställningstypema i Bjömedsmaterialet, som daterats till ca 1 CXX) -1200, från varandra 
utan B,C och D förekommer samtidigt Vår hypotes är att Redins (1976) teorier stämmer 
ganska bra i södra och mellersta Sverige, men att det är mer osäkert om detta gäller för 
norrländska förhållanden. Tyvärr finns inga uppgifter om annställningar i Westerhus, 
som borde ha varit det bästa materialet att jämföra Bjömed med (kap 7.6.) 
. En annan företeelse som utmärker det kristna gravskicket är avsaknaden av gravgåvor. 
Samtliga föremål som hittas i gravar bör inte betecknas som gravgåvor. Vissa föremål som 
t.ex. smycken, kammar och knivar tillhörde dräkten och visar bara att den döde begravdes 
i sina kläder. Andra föremål som vapen och kärl av olika slag tillhörde den verkliga 
utrustningen och nedlades för att komma till användning i livet efter döden. De två fynden 
från gravarna i Bjömed som kan vara medeltida, en hästbrodd och ett knivliknande 
föremål kan troligen inte tolkas som gravgåvor. Egentliga gravgåvor stred mot de kristna 
ideema eftersom detta förutsatte tanken på ett fortsatt liv efter döden. 

Gravarna i Bjömed ligger mycket tätt och några av gravarna överlagrar varandra dock 
utan att skada de underliggande gravarna. Här har man alltså av någon anledning varit 
noga med att lägga gravarna inom ett visst begränsat område. Detta tyder på att 
gravplatse"1: har varit hägnad på något sätt. Kristna gravplatser hägnades för att avgränsa 
vigd jord. Annu har inte de arkeologiska undersökningarna kunnat ge svar på hur 
gravplatsen i Bjömed har varit hägnad. Vissa typer av hägnader kan dock vara svåra att 
upptäcka t.ex. trästaket och gärdsgårdar (2.3.). 

För att försöka avgränsa gravplatsens utbredning, har en fosfatanalys utforts. Till grund 
för denna låg en tidigare fosfatkarta upprättad av Johan Llnderholm, Arkeologiska 
institutionen vid Umeå universitet Ytterligare mark.prover togs under hösten 1991 av 
författarna med sakkunnig hjälp av Stefan Gustavsson Länsmuseet-Murberget. Resultatet 
av analysen visar att kraftigt förhöjda fosfatvärden finns i den sydvästra delen av 
utgrävningsområdet i anslutning till de befintliga gravarna (fig 20). Sannolikt utbreder sig 
gravområdet i denna riktning. Fosfatkartan visar också höga värden inom ett begränsat 
område i den angränsande åkermarken. Vilket möjligen antyder någon annan förhistorisk 
verksamhet (kap 4.4.8). .. 

De osteologiska analyserna visar att skelettmaterialet är mycket välbevarat. Aven 
barnskelett visar en förhållandevis hög bevaringsgrad För att undersöka om jorden har en 
ovanligt god bevaringsförmåga har en kemisk analys genomförts påjordprov från 
skelettområdet, åkermark och den intilliggande skogen. Resultatet visar att jordprov från 
skelettområdet har en god förmåga att återhämta sig efter tillsats av syra. Vilket betyder att 
jorden antingen har en hög buffertförmåga eller att det stora antalet skelett gör att 
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bevaringsgraden höjs (kap 4.4.8). 
Gravmaterialet i Björned är litet Av totalt 67 individer är endast fyra kvinnogravar. 

Sannolikt beror det låga antalet kvinnogravar på att gravplatsen ännu inte är totalutgrävd. 
Det faktum att kvinnogravarna ligger inom samma område som männens kan antingen 
tyda på att gravplatsen ej var könssegregerad, som ett flertal exempel från andra 
gravplatser i Norden faktiskt var (7.6.), eller att vi så här långt bara grävt inom det 
maskulina (södra) området. Fosfatkateringarna talar emellertid inte så starkt för ett fortsatt 
gr~vområde i norr (fig 20). 

Overhuvudtaget stämmer resultaten från de osteologiska undersökningarna bra överens 
med andra liknande undersökningar i Sverige (7.6.). De flesta av befolkningen i Björned 
levde till åtminstone 35-40 års ålder om man väl överlevde spädbarnsåldern. 
Spädbarnsdödligheten i Björned ser ut att ha varit upp emot 50%, liksom på många andra 
platser i Sverige (fig 28 och 29). Också medellängd och medellivslängd stämmer bra 
överens med de övriga materialen (fig 31 och 33). 

På lagaskifteskartan över Björneds by finns 10 ättehögar utmärkta. En av dessa högar 
är markerad med en trapetsoidliknande markering på platsen för de nu undersökta kristna 
gravarna. Området betecknades då som "ättehög" undantagen för samfälld mark". I det 
nordvästra hörnet av denna markering ligger idag resterna av enjärnåldershög (Raä 97). 
Högen har använts somjordkällare och den ursprungliga utbredningen är svår att avgöra. 
Sannolikt är detta den hög som fotograferades 1907 av arkeologen Eskil Olsson( kap 
4.3.). Den kristna gravplatsen i Björned har anlagts i nära anslutning till en tidigare 
järnåldershög. Här finns alltså en kontinuitet från hednisk till kristen tid. Dateringar av 
skelettmaterialet visar att gravplatsen har tagits i bruk under vikingatid och övergivits 
under 1200-talet. Sannolikt övergick man då till att lägga gravarna vid kyrkan i Torsåker, 
som _ _genom myntfynd och planlösning dateras till 1200-tal. 

Annu har inga spår efter en till gravplatsen hörande kyrka påträffats i Bjömed. Den 
långa användningstiden av gravplatsen talar dock för att en kyrkobyggnad har funnits på 
platsen, troligen en träkyrka. När gravplatsen övergavs under 1200-talet var kristendomen 
fast förankrad i bygden vilket visar sig genom att många stenkyrkor uppfördes i 
Ångermanland under detta århundrade. 

Fortsatta arkeologiska undersökningar kan kanske ge svar på om gravplatsen i Björned 
verkligen var en kyrkogård, med en tillhörande kyrka. 
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Bilaga 1: Resultat från fosfatanalys, glödförlust och Jostatanalys efter glödförlust, Björned. 

I X-koordinat I Y-koordinat I GF I po I P° efter GF I] 

Referensprov från sk -
1. 8-horisont 1040 550 3,5 84 105 
1. A2-horisont 1040 550 6,1 77 134 
2. A2-horisont 1040 555 11,9 68 131 
2. C-horisont 1040 555 1,5 79 86 
3. 8-horisont 1040 545 11 65 124 
3. A2-horisont 1040 545 14,5 38 133 
4. 8-horisont 1050 550 3,9 48 75 
4. A2-horisont 1050 550 9,6 67 89 
5. 8-horisont 1050 555 4,4 64 88 
5. A2-horisont 1050 555 9,9 49 109 

Åkern 
matjord 1040 480 8,4 45 · 116 
alv 1040 490 1,1 98 114 

Il 1040 500 1,7 107 113 
" 1040 510 2,1 96 119 
" 1050 480 1,4 106 121 
Il 1050 490 2,4 87 102 
Il 1050 500 2,9 237 245 
Il 1050 510 2,8 87 126 
Il 1060 480 1,7 74 94 
" 1060 490 1,4 82 96 
Il 1060 500 1,8 82 103 
" 1060 510 3,5 84 136 
Il 1070 480 2,1 82 103 
Il 1070 490 2,8 78 97 
Il 1070 500 1,8 92 116 
" 1070 510 2,5 80 110 
" 1080 470 2,1 85 103 
n 1080 480 1,5 84 92 
n 1080 510 3,3 90 122 
n 1090 480 3,6 93 107 
Il 1090 510 2,5 86 108 
Il 1100 480 3,4 83 122 

Skelettområde, där vi gjort egna analyser, beträffande glödförlust och fosfat efter glödförlust, av 
990-års fosfatanalvs som utfördes av Johan Linderholm vid arkeologiska instutionen i U ~ • 

l. tooorov, skelettomrade 1000 520 4,3 89 145 
2. tooorov, skelettområde 1005 515 3,6 91 123 
2. bottenprov, skelenområde 1005 515 2 88 105 
3. tooorov, skelettomrade 1005 512 2..3 149 189 
3. bottenpro,·, skelettområde 1005 512,5 4,1 175 45? 
4. tooorov. skelettomrade 1005 W,5 1,9 150 147 
4. bottenoro,·, skelettomrade 1005 W,5 2 150 153 
5. toooro,·, skelettområde 1010 510 1.8 64 116 
5. bottenprm·, skelettområde 1010 510 1,2 103 116 
6. tooorm·, skelettområde 1010 505 0.9 84 125 
6. bottenorm· 1010 505 0.9 119 138 
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De analyser från skelettområde, åker och skog som ej finns med på fosfatkartan men används i 
jämförelserna med dessa, då ett samband med dessa prov och de övriga är viktigt att påvisa då dessa 

ds vid tirering. oH- och kornstorleksanalvsrnanal ., 

I. Skelettområde, 50cm ner 1007 515 2,3 154 204 
II. Skelettområde, 20cm ner 1007 515 2,3 161 233 
III. Matjord i åkern 1060 527 3,9 83 167 
IV. Alv i åker 1060 527 3,4 96 139 
V. Fömaskog 1040 540 32,7 36 295 
VI. A2-horisont skog 1040 540 7,8 34 90 
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