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Abstract 

This thesis sets out to discuss the use of domestic animals (cattle, sheep/goat and pig) at the 

Neolithic site of Rävgrav in Scania, southern Sweden. The osteological analysis of bone 

elements from Rävgrav reveals a great dependence on domestic animals, and a focus on meat 

production, rather than secondary products, at the site. This conclusion is based on age and 

sex distribution of the three species. The presence of castrated males has not been possible to 

determine from the osteological analysis, though the practice is known from contemporary 

sites. Continuous use of draught animals does not seem to have been practiced at Rävgrav, 

although this does not necessarily exclude occasional use of cattle as beasts of burden. Several 

adult pigs exhibit Linear Enamel Hypoplasia in their teeth, which indicate that they have 

survived periods of stress during the formation of these teeth, perhaps during weaning and/or 

due to lack of fodder in the winter months.  

From comparison with other Scandinavian Neolithic sites, the site of Rävgrav fits well within 

an early Middle Neolithic Scandinavian tradition, though the dating of the site’s bone material 

is in need of a more comprehensive analysis.     

 

 

Key words: Rävgrav, Neolithic, zooarchaeology, animal bones, economy, draught animals, 

Linear Enamel Hypoplasia 

Nyckelord: djurhållning, neolitikum, osteologi, djurben, ekonomi, tamdjur, domesticering, 

emaljhypoplasier, dragdjur 

  

 

 

 

  



   

[3] 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 6 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 7 

1.2 Upplägg ............................................................................................................................ 7 

2. Forskningshistorik och teoretiska perspektiv ......................................................................... 8 

2.1 Författarens perspektiv – kulturekologi, domesticering och mutualism .......................... 8 

2.2 Animalosteologin och arkeologin – teoretisk utveckling ............................................... 10 

2.3 Djurhållning under skånsk neolitikum – tidigare forskning ........................................... 11 

2.4 ”Beyond calories” – nya perspektiv ............................................................................... 12 

2.5 Begränsningar ................................................................................................................. 13 

3. Materialet och dess källkritiska aspekter ............................................................................. 14 

3.1 Rävgrav ........................................................................................................................... 14 

3.2 Jämförelsematerial .......................................................................................................... 17 

3.2.1 Spodsbjerg ................................................................................................................ 17 

3.2.2 Troldebjerg ............................................................................................................... 17 

3.2.3 Bundsø ..................................................................................................................... 17 

3.2.4 Alvastra pålbyggnad ................................................................................................ 17 

3.2.5 Logården .................................................................................................................. 17 

4. Metod ................................................................................................................................... 18 

4.1 Osteologisk analys .......................................................................................................... 18 

4.1.1 Art- och elementfördelning ...................................................................................... 18 

4.1.2 Kvantifiering ............................................................................................................ 20 

4.1.3 Får eller get? Tamsvin eller vildsvin? ...................................................................... 20 

4.1.4 Åldersbedömning ..................................................................................................... 22 

4.1.5 Könsbedömning ....................................................................................................... 24 

4.1.6 Förekomst av dragdjur ............................................................................................. 27 

4.1.7 Emaljhypoplasier ..................................................................................................... 28 



   

[4] 

 

4.1.8 Mått .......................................................................................................................... 29 

4.1.9 Tafonomi och övriga observationer ......................................................................... 29 

4.2 Ett vidare neolitiskt perspektiv ....................................................................................... 30 

5. Resultat - Vad säger benen? ................................................................................................. 30 

5.1 Art och element .............................................................................................................. 30 

5.1.1 Materialet från grävningen 1989 .............................................................................. 30 

5.1.2 Materialet från 1983, 1984 och 1989 ....................................................................... 31 

5.2 Ålderssammansättning på lokalen Rävgrav ................................................................... 33 

5.2.1 Kornas ålder ............................................................................................................. 33 

5.2.2 Ålder hos får/get ...................................................................................................... 33 

5.2.3 Tamsvinens ålder ..................................................................................................... 35 

5.3 Könsfördelning ............................................................................................................... 37 

5.3.1 Nötkreaturens könsfördelning .................................................................................. 37 

5.3.2 Könsfördelning hos får/get ...................................................................................... 41 

5.3.3 Tamsvinens könsfördelning ..................................................................................... 41 

5.4 Förekomst av dragdjur .................................................................................................... 42 

5.5 Emaljhypoplasier hos svin .............................................................................................. 43 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 45 

6.1 Diskussion av den osteologiska analysen ....................................................................... 45 

6.1.1 Nötkreaturen ............................................................................................................ 45 

6.1.2 Småboviderna .......................................................................................................... 48 

6.1.3 Tamsvinen ................................................................................................................ 49 

6.2 Ett neolitiskt landskap .................................................................................................... 51 

6.2.1 De ekologiska förutsättningarna .............................................................................. 52 

6.2.2 Jägare och bönder under neolitikums början ........................................................... 54 

6.2.3 Rävgrav i jämförelse med danska material .............................................................. 56 

6.2.4 Rävgrav i jämförelse med svenska material ............................................................ 59 



   

[5] 

 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 63 

8. Summary .............................................................................................................................. 64 

Referenser ................................................................................................................................. 66 

Appendix .................................................................................................................................. 72 

Appendix 1: Art- och elementbestämning för 1989-års grävning ........................................ 72 

Appendix 2: Bedömda tänder från nötboskap ...................................................................... 75 

Appendix 3: Bedömda tänder från får/get ............................................................................ 76 

Appendix 4: Bedömda svintänder ........................................................................................ 77 

Appendix 5: Nomenklatur .................................................................................................... 79 

 

  



   

[6] 

 

1. Inledning 

Människan är en biologisk varelse och som alla organismer på denna jord förutsätter vårt 

biologiska och psykologiska välmående att vi tillgodoser behov såsom näring, sömn, trygghet, 

närhet o.s.v. För att tillgodose vårt behov av näring har sökandet efter föda tagit sig olika 

uttryck under den tid som ”människan varit människa”. Strategier för att kunna tillgodogöra 

sig en rik kost har innefattat allt från insamlandet av fröer, nötter och rötter, att fiska, jaga och 

bruka jord, till att tämja och domesticera djur och till att idag, i alla fall för flertalet, gå och 

handla i den lokala matvaruaffären. Detta grundläggande biologiska behov av näring kan 

sägas vara en av de fundamentala drivkrafterna bakom mänsklighetens utveckling. 

Under större delen av mänsklighetens historia har jakt, fiske och insamling varit de viktigaste 

näringskällorna. För ca 4000 år f.v.t. nådde dock till Sydskandinavien den process som vi idag 

betecknar neolitiseringen (Persson 1999), och denna övergång var fundamental på en rad plan. 

Den innebar en teknisk och ekonomisk såväl som biologisk och demografisk förändring, och 

den innebar även en kulturell och ekologisk förändring som påverkade inte enbart människan 

utan också djur och natur (Welinder 2004). Det är nästan att underdriva att kalla 

neolitiseringsprocessen komplex.  

Människan och de domesticerade djuren under neolitikum ingick i en komplex och 

mutualistisk relation som kom att förändra både människans och djurens levnadsvillkor och 

den värld de levde i (O’Connor 1997). Animalosteologins syfte är att både förstå djuren, deras 

biologi och ekologi, och människors utnyttjande av dem samt deras förhållanden till varandra 

(Reitz & Wing 2008: 11), vilket är ambitiösa mål, inte minst i ett neolitiskt perspektiv. Min 

förhoppning är att denna studie kan vara ett litet bidrag till redan existerande debatter kring 

neolitisk djurhållning samt inspirera till vidare forskning inom detta ytterst spännande område. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna analys är att undersöka på vilka sätt människorna, på den neolitiska lokalen 

Rävgrav (Östra Vemmenhög 7:20), brukade sina tamdjur (tamdjur syftar i denna uppsats till 

nöt, får/get och svin, hunden är inte inkluderad i analysen). Frågor gällande djurhållning är 

viktiga för att öka förståelsen för relationerna mellan människa och djur under de inledande 

faserna av neolitikum i Skåne, något som vi ännu inte vet särskilt mycket om. Djurhållningens 

organisation kan bäst studeras genom osteologisk analys. Genom att studera slaktålder och 

könsfördelning är det möjligt att resonera kring huruvida nötboskap och småbovider främst 

användes som köttproducenter eller om även sekundära produkter, såsom mjölk och ull, från 

dessa djur spelade en viktig roll. Genom att t.ex. studera osteometri, d.v.s. skelettets 

proportioner, och icke-patologiska förändringar av benen hos nötboskapen går det att se om 

oxar förekommit vid en lokal och om de använts som dragdjur. Jag kommer utgå från 

materialet från Rävgrav och undersöka djurhållningens organisation på denna lokal genom att 

besvara följande frågeställningar: 

– Hur organiserade människorna djurhållningen vid Rävgrav och har köttproduktion eller 

sekundära produkter varit viktigast för ekonomin vid lokalen? 

- Vilken är art- och elementfördelningen bland tamdjuren? 

- Vilken är köns- och ålderssammansättningen för tamdjuren? 

- Finns det kastrater i materialet? 

- I vilken omfattning förekommer emaljhypoplasier på svinens tänder? 

- Har dragdjur använts? 

– Hur förhåller sig resultaten från Rävgrav till andra samtida material? 

Huvudfokus i denna uppsats kommer att vara det ekonomiska utnyttjandet av tamdjuren på 

lokalen Rävgrav, och genom användning av jämförelseboplatser, sett i ett större neolitiskt 

perspektiv.  

1.2 Upplägg 

Denna uppsats inleds med en beskrivning av syfte och frågeställningar för att sedan utveckla 

dessa i ett forskningshistoriskt perspektiv. I kapitel 2 presenteras kortfattat animalosteologins 

historia, tillsammans med de teoretiska perspektiv som format ämnet och hur detta relaterar 

till min uppsats. I kapitel 3 presenteras materialet från Rävgrav, samt lokaler med vilka 

Rävgrav kommer att jämföras. I kapitel 4 presenteras och diskuteras de metoder som använts 

vid analysen. Resultaten av den osteologiska analysen presenteras i kapitel 5 för att sedan 
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diskuteras mer ingående i kapitel 6. I detta kapitel kommer även Rävgrav att sättas in i ett 

vidare neolitiskt sammanhang genom jämförelser med både danska och svenska neolitiska 

material. I kapitel 7 ses en sammanfattning av resultat och diskussion.  

2. Forskningshistorik och teoretiska perspektiv 

2.1 Författarens perspektiv – kulturekologi, domesticering och mutualism 

Då jag sedan länge haft intressen inom både humaniora och naturvetenskap kom jag att 

intressera mig för osteologi, och speciellt animalosteologi. Osteologen arbetar nära empirin, 

vilket är av största vikt för att genomföra vetenskapliga studier. Materialet bör leda våra 

frågeställningar då det är empirin (och naturligtvis tillgängliga metoder) som sätter gränserna 

för vad som är möjligt att veta. Den osteologiska teoribildningen är i många fall mindre tydlig 

än empirin men osteologiska studier kan ofta placeras in i en kulturekologisk 

forskningstradition (Reitz & Wing 2008: 13f; se Steward 1955).   

Även denna studie, och mina egna perspektiv, kan sägas falla inom den kulturekologiska 

traditionen. Kulturekologin syftar till att ge ett holistiskt perspektiv på människan och hennes 

naturmiljö, där relationen mellan natur och kultur är dynamisk och där varje lokal sätts in i en 

större helhet (Reitz & Wing 2008: 13f; se Steward 1955). Naturomgivningen, ekologiska 

förutsättningar och biologi är grunderna till människans (och alla andra djurs) beteende och 

dessa faktorer påverkar stark hur kulturer skapas och utvecklas. Jag vill med detta inte 

framhålla ett deterministiskt perspektiv angående miljö och biologi då, även om dessa faktorer 

har ett stort inflytande på kulturer, det inte förbestämt hur en kultur kommer att utvecklas. Det 

existerar snarare ett komplext utbyte där människan, utifrån naturliga förutsättningar, 

utvecklar kulturella strategier för sin fortlevnad. En sådan strategi är bland annat djurhållning 

i form av domesticering. 

Denna text kommer att behandla människans användande av de domesticerade djuren under 

neolitikum, med en avgränsning till tidig- och mellanneolitikum. Men vad är ett domesticerat 

djur? Nerissa Russel (2012) debatterar kring definitionen för när ett djur kan anses vara 

domesticerat. Kortfattat kan sägas att forskare delar in sig i två fält; de som förespråkar 

biologiska definitioner och de som förespråkar sociala definitioner. Dessa kan sedan delas in 

ytterligare i de som förespråkar mänsklig intention i domesticeringen mot de som ser 

domesticeringen som ett naturligt förlopp där människan långsamt blivit en del i en ny 

relation mellan människa och djur (Russel 2012: kapitel 6).   
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De sociala definitionerna av ett domesticerat djur grundar sig i tanken att djuret är 

domesticerat när människorna inte längre ser djuret som vilt och att djuret inkorporerats i det 

mänskliga samhället som en mänsklig egendom, d.v.s. någonting som kan ägas (Russel 2012: 

212f). Biologiska definitioner utgår istället från att domesticering skett då djuret, morfologiskt, 

beteendemässigt och genetiskt förändrats. Detta sker genom att människan tar kontroll över 

djurens mobilitet och reproduktion och att de separeras från sina vilda artfränder (Reitz & 

Wing 2008: 304). Domesticerade djur tolererar och förökar sig i mänsklig närvaro, är till 

största del beskedliga, har ofta en mindre hjärnvolym och kroppshydda, kortare ansikten och 

kan uppvisa en stor variation i täckning. De är snarast ungdjur i både utseende och beteende 

(Reitz & Wing 2008: 304). En intressant diskussion framfördes i en artikel från National 

Geographic där det diskuterades huruvida också människan blivit ”domesticerad”, till följd av 

att dessa förändringar delvis kan ses även hos oss (Ratliff 2011). 

Personligen sällar jag mig till den forskningstradition som ser biologiska definitioner, framför 

sociala, som mer relevanta för att studera domesticering (dock utesluter inte alltid det ena det 

andra). Hur människan definierar de djur hon har en relation till är naturligtvis ytterst 

intressant men att nå kunskap om det i förhistoriska sammanhang är problematiskt. Det 

existerar naturligtvis även en viss problematik med biologiska definitioner. Dessa 

karaktärsdrag som vi idag definierar som tillhörande domesticerade djur kan ha uppkommit 

först långt efter att djuren blivit domesticerade, något som arkeogenetiken talar för, beroende 

på hur selektiv aveln har varit (Reitz & Wing 2008: 294).   

Debatten kring hur domesticeringen inleddes är kanske inte lika aktuell för Skandinavien, då 

de tamdjur som existerar här idag inte inledningsvis domesticerades i Nordeuropa (Reitz & 

Wing 2008: 288ff). Trots detta är det viktigt att vara medveten om vilka definitioner vi 

använder. Domesticerade djur kommer i denna uppsats vara synonymt med tamdjur.  

O’Connor (1997) reflekterar kring hur termen domesticerad används och menar att dikotomin 

mellan domesticerad och vild är för okomplicerad. Han menar också att denna relation, som 

vi kallar domesticerad, är ett mutualistiskt förhållande mellan arter (d.v.s. båda arter gynnas) 

och en välutvecklad strategi inom djurriket. Han vill nyansera debatten kring domesticering 

genom att tala om en rad olika förhållanden mellan människor och djur, som kan definieras i 

termer av gynnsamhet, och använder sig av zoologiska termer så som mutualism och 

kommensalism (en art gynnas medan den andra inte påverkas negativt). Han sätter sig emot 

antropocentriska förklaringsmodeller (d.v.s. att endast människan har en aktiv roll i denna 
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process) till domesticeringen och vill snarare framhäva hur båda parter kan gynnas i en sådan 

relation. Han sammanfattar sina tankar väl i sin slutsats: 

Contemporary zoology sees commensal and mutualistic interactions between 

animals as common, stable, and likely to be favoured by natural selection. A 

selection pressure exists which predisposes the domestication of animals, 

requiring only that one or other of the interactants derives benefit from the close 

relationship. A challenge for further research on animal domestication is to ask 

not what animals could do and did for us, but what we humans could do and did 

for them. (O’Connor 1997) 

Jag håller med O’Connor i hans reflektion att domesticering är en komplex term som 

innefattar många olika relationer mellan människa och djur. Jag vill även framhäva min åsikt 

att de neolitiska tamdjuren i Sydskandinavien gynnats av att vara domesticerade (vare sig 

människa eller djur tog första steget) och ingått i en mutualistisk relation mellan människa 

och djur.  

2.2 Animalosteologin och arkeologin – teoretisk utveckling 

Reitz & Wing beskriver animalosteologins mål på ett mycket konkret och talande sätt (2008: 

11):  

Zooarchaeological research has two related goals: (1) to understand, through 

time and space, the biology and ecology of animals, and (2) to understand the 

structure and function of human behavior. 

Reitz och Wing vill idag se tre olika, men samtidigt sammankopplade, trender inom 

animalosteologisk forskning (Reitz & Wing 2008: 27ff). Den första trenden är metodologisk 

forskning som berör metodutveckling och användandet av naturvetenskapliga tekniker. Några 

exempel på metodologisk forskning, som publicerats under de senaste åren, är bland andra 

Recent Advances in Ageing and Sexing Animal Bones (ICAZ 2006) och Osteometric and 

molecular sexing of cattle metapodia (Telldahl et al. 2011). 

Den andra trenden är biologisk forskning där fokus främst ligger på djurens morfologi och 

ekologi, såsom morfologiska skillnader hos arter till följd av klimat eller domesticering, 

utdöende, människans påverkan på djurpopulationer etc. Exempel på detta är bland andra 

Magnells avhandling Tracking wild boar and hunters: osteology of wild boar in Mesolithic 
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South Scandinavia från 2005 och Vretemarks Från ben till boskap: kosthåll och djurhållning 

med utgångspunkt i medeltida benmaterial från Skara från 1997. 

Den tredje trenden är mer teoretisk lagd. Den innefattar bland annat antropologiska studier 

som har som fokus att studera relationer mellan människor och djur i form av symbolism, 

ekonomiska strategier, utbyten mellan samhällen, domesticeringsprocessen, jämförande 

studier o.s.v. Detta är en bred trend som till viss del både innefattar den biologiska och 

metodologiska forskningen men även antar ett mer tolkande och jämförande perspektiv än 

rena empiriska och vetenskapliga studier. Exempel från senare år är Placing Animals in the 

Neolithic (Marciniak 2005) och Social Zooarchaeology: humans and animals in prehistory 

(Russel 2012). 

Mitt eget uppsatstema faller till största del inom ramarna för den biologiska forskningen 

samtidigt som den tangerar antropologiska teman. Metoder kommer att diskuteras ingående i 

nästa kapitel men studien i sig har inte som syfte att vara metodutvecklande. Min studie 

kommer utgå från det fysiska materialet där fokus ligger på biologiska karaktärer som art- och 

element-, köns- och åldersbedömning. Dock kommer jag även att sätta in resultaten i ett 

bredare neolitiskt perspektiv för att försöka se trender inom neolitisk djurhållning i södra 

Skandinavien.  

2.3 Djurhållning under skånsk neolitikum – tidigare forskning 

Vad det gäller forskning kring neolitikum finns en uppsjö av undersökningar och litteratur att 

tillgå (se t.ex. Perssons Neolitikums början: undersökningar kring jordbrukets introduktion i 

Nordeuropa från 1999 eller Svenssons (red.) I det Neolitiska rummet från 2003) men 

detaljerade studier av djurhållningen under neolitikum i Skåne har ej genomförts och 

publicerats i någon större omfattning. Ett något större antal studier finns från danska lokaler 

men få analyser har gjorts under de senaste årtiondena. Georg Nyegaard (i Skaarup 1985) 

presenterar i en artikel en jämförande studie av djurbensmaterialet från ett antal 

mellanneolitiska lokaler på öarna söder om Fyn. Jag kommer delvis att använda mig av 

Nyegaards data som jämförelse till mitt material. En tidigneolitisk boplats, med ett 

omfattande djurbensmaterial, är beskriven i Bundsø:en yngre stenalder boplads paa Als och 

kommer att tjäna som ytterligare ett jämförelsematerial (Degerbøl et. al 1939).  

Alvastra pålbyggnad i Östergötland och Logården vid Falbygden i Västra Götaland är två 

mellanneolitiska lokaler i Sverige med omfattande och analyserade djurbensmaterial (Browall 

1986; Sjögren 2003). Macheridis (2011) har skrivit en magisteruppsats kring benmaterialet i 
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de tidigneolitiska pargroparna från skånska Almhov, där artfördelningen från lokalen skiljer 

sig på ett intressant sätt från Rävgrav. 

En intressant analys kring mobilitet har gjorts på både människornas och tamdjurens ben från 

Falbygden, vilka visar på en komplex bytesekonomi (Sjögren, Price & Ahlström 2009; Price 

& Sjögren 2013). Andra intressanta artiklar är bland andra Johannsens (2006), där 

förekomsten av dragdjur under neolitikum diskuteras och Noe-Nygaard et al. (2005) som 

presenterar en jämförande analys av uroxarnas och de tidiga tamkornas kost.  

Sammanställningar av djurbensmaterial från en rad svenska och danska lokaler finns i Karl-

Göran Sjögrens avhandling "Mångfalldige uhrminnes grafvar- ": megalitgravar och samhälle 

i Västsverige från 2003 och Per Perssons avhandling Neolitikums början: undersökningar 

kring jordbrukets introduktion i Nordeuropa från 1999. Tamdjuren i Sverige berörs delvis i 

Stig Welinders Jordbrukets första femtusen år från 2004. Welinders verk diskuterar också den 

ekologiska bakgrunden och förutsättningarna för jordbruket och djurhållningen i Sverige.  

Detaljerade undersökningar av djurhållningens organisation har gjorts mer frekvent för yngre 

djurbensmaterial. Orsaken till detta är sannolikt praktiska skäl då yngre benmaterial ofta är 

bättre bevarade och mer omfattande, se t.ex. Maria Vretemarks avhandling om djurbenen från 

Skara (1997) eller Ylva Telldahls avhandling om boskapen vid Eketorps ringfort (2011). 

Jämförelser med så unga benmaterial är inte relevant i denna uppsats då jag kommer att 

fokusera på neolitisk djurhållning.  

Materialet från Rävgrav (Fig. 1) har till största del redan analyserats av osteolog Leif Jonsson 

men tyvärr finns endast en kortfattad analys publicerad i Lars Larssons artikel Neolithic 

Settlement in the Skateholm Area, Southern Scania från 1992 samt en sammanställning av 

funna arter i Sjögrens avhandling från 2003.  

2.4 ”Beyond calories” – nya perspektiv 

Djurens funktioner, utöver de ekonomiska, har med all sannolikhet varit mycket viktiga. Det 

existerar dock en problematik med denna typ av forskning då människors tankar sällan lämnar 

efter sig tydliga eller lättolkade spår i det osteologiska och arkeologiska materialet. Det finns 

dock möjligheter till reflektion kring dessa teman genom att t.ex. leta efter tecken på vanvård, 

morfologiska förändringar och skillnader i spridningen av benmaterial på en boplats, 

deponeringar, offer och ritualer, avbildningar av djur och människor, genom antropologiska 

jämförelser o.s.v. Frågorna är viktiga att ställa, så länge vi inte förväntar oss allt för konkreta 
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svar. Många av dessa mer abstrakta teman är kanske mer vanlig inom arkeologisk än 

osteologisk forskning. På senare år har det dock skett ett visst trendbrott, se t.ex. Nerissa 

Russels verk Social Zooarchaeology från 2012 och Marciniaks Placing animals in the 

Neolithic: social zooarchaeology of prehistoric farming communities från 2005. Denna typ av 

studier motiveras ofta med frasen “beyond calories” och kan sägas stå för en kritik av att 

tidigare forskning enbart fokuserat på hur mycket djuren bidragit till näringsintaget snarare än 

till djurens sociala och rituella roller (Russel 2012: 7ff). 

Inom den arkeologiska forskningen i Norden har bland andra Kristina Jennbert länge 

behandlat djurens roll i myt och ritual, med ett fokus på järnålder/vikingatid, vilket bland 

annat kan läsas om i hennes bok Animals and humans: recurrent symbiosis in archaeology 

and Old Norse religion från 2011. År 2012 publicerades verket The ritual killing and burial of 

animals: European perspectives, en samling artiklar som alla behandlar djurens roll i 

människans rituella värld. Dessa artiklar har varierande utgångspunkter, från arkeologiska och 

antropologiska teorier och perspektiv till rena osteologiska studier (Pluskowski red. 2012). 

Denna samling ger en god inblick i de olika ingångspunkter som kan användas för att tackla 

temat relationer mellan människa och djur. Utifrån komplexiteten som detta tema medför 

anser jag att tvärvetenskapliga studier är det enda alternativet för att över huvud taget närma 

sig ämnet.  

2.5 Begränsningar 

Jag kommer i denna uppsats att fokusera på ett neolitiskt animalosteologiskt material från den 

skånska lokalen Rävgrav (Östra Vemmenhög 7:20). Genom att analysera djurbensmaterialet 

från Rävgrav ämnar jag beskriva hur djuren (speciellt tamdjuren) nyttjats på platsen och vilka 

roller, utifrån ekonomiska perspektiv, de hade i samhället. Min ambition är inte att enbart göra 

en detaljstudie av Rävgrav utan snarare att sätta in lokalen i en större neolitisk kontext. Dessa 

boplatser som vi, inom arkeologin och osteologin, studerar är inte isolerade öar utan del av 

större processer (kulturella, biologiska och ekologiska) och bör studeras utifrån ett sådant 

perspektiv. 

Jag kommer att begränsa min diskussion till tidig- och mellanneolitikum (med ett större fokus 

kring mellanneolitikum) då detta är av större relevans för materialet från Rävgrav. Till största 

del kommer jag att fokusera diskussionen kring Sydskandinavien, men jag kommer även 

diskutera andra platser från Mellansverige, dels med tanke på uppsatsens begränsade 

omfattning och men även p.g.a. avsaknaden av samtida jämförelsematerial.   
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Trots att fokus för arbetet ligger på ekonomiska perspektiv (t.ex. vilket djur som bidragit med 

mest kött, om mejeriprodukter förekommit eller om dragdjur använts) har djuren självklart 

haft fler funktioner i det mänskliga samhället men dessa mer abstrakta funktioner (t.ex. som 

statussymboler och roll i människans tankevärld) är svårare att komma åt och ryms inte inom 

denna uppsats. 

Jag har i kapitel 2 presenterat animalosteologins och mina egna teoretiska utgångspunkter och 

dessa ligger naturligtvis till grund för min uppsats. Uppsatsens fokus är dock inte att fördjupa 

sig i osteologisk teori och jag kommer därmed inte att beröra detta mer ingående i uppsatsens 

diskussion. 

3. Materialet och dess källkritiska aspekter 

3.1 Rävgrav 

Djurbensmaterialet i denna studie kommer från den skånska lokalen Rävgrav (Östra 

Vemmenhög 7:20), belägen på den skånska sydkusten (se Fig.1 och 2) (Larsson 1992: 5). 

 

Figur 1: Kartan visar placeringen av lokalen Rävgrav (Östra Vemmenhög 7:20). Karta från Google Maps. 
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Figur 2: Karta över området kring Skateholmslokalen där Rävgrav påträffades. Bild från Larsson 1992. 

Lokalen är daterad till övergången mellan tidig- och mellanneolitikum (ca 3500 – 2800 f.v.t.) 

och den materiella kulturen tillhör Trattbägarkultur (Persson 1999:91).  Lokalen upptäcktes i 

samband med utgrävningar vid Skateholm (en stor mesolitisk boplats) och utgrävningar kom 

att genomföras åren 1983-84 och 1989 (Larsson 1992: 6). Boplatsen är placerad utmed den 

södra sidan av en markant sluttning och idag befinner sig lokalen i ett varierat landskap med 

ett lågt liggande sandigt område och moränlera i nordväst och ett platt våtmarksområde i 

sydöst. Under neolitikum har troligen kopplingen till stranden och våtmarkerna varit uppenbar. 

Utbredningen och placeringen av Rävgrav visar på stora liknelser med placeringen av 

mesolitiska boplatser och platsen har sannolikt använts som en semi-permanent bosättning 

under en mycket lång tid (Larsson 1992: 6). 

Ett område på ca 85 m
2
, ca sex till sju meter över dagens havsyta, undersöktes under de tre 

grävperioderna, även om de fyndbärande lagren sträcker sig över ett än vidare område. 

Fynden inkluderade en rad arkeologiska kontexter; bland annat 70 stolphål av vilka ett antal 

kunde kopplas till husstrukturer, ett stort antal keramikskärvor (många av dessa med 
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ornamentik), djurben och horn (även många av dessa bearbetade). Platsen är utgrävd i 

kvadratmeterrutor och sållning genomfördes för alla kontexter (Larsson 1992: 8ff). 

Benmaterialet från Rävgrav är, för att vara ett sent tidigneolitiskt till mellanneolitiskt material, 

omfattande och uppgår till ca 3000 art- och elementbestämda fragment (Larsson 1992). Få 

skånska material från denna period har blivit noga analyserade vilket gör att Rävgrav kan ge 

viktig information kring hur människor i Skåne nyttjade sina djur under neolitikum. 

Djurbensmaterialet från Rävgrav är sedan tidigare genomgånget av osteolog Leif Jonsson 

(Larsson 1992). Av Jonssons analys framkommer att tamdjuren (nötkreatur, tamsvin och 

får/get) utgör 89 % av materialet (Larsson 1992: 20). Förekomsten av vilt är låg och bland de 

vilda djuren utgör kronhjort (Cervus elaphus), rådjur (Capreolus capreolus) och säl 

(Phocidae) majoriteten av benelementen. 6 % av materialet utgörs av fisk, främst torsk 

(Gadus morhua), och gädda (Esox lucius) (Larsson 1992: 20). Fisket kan tyckas borde ha 

spelat en större roll med tanke på lokalens närhet till vattnet, men istället dominerar 

tamdjurshållningen. Den låga frekvensen av fisk kan dock vara en tafonomisk faktor. Ett 

relativt stort antal ben och horn är bearbetade vilket visar på att skelettdelar av djuren tagits 

tillvara på för hantverk (Larsson 1992). Syftet med Jonssons analys var främst att undersöka 

Rävgravs förhållande till Skateholmslokalen (Larsson 1992). Min studie, å andra sidan, har 

sin grund i andra frågeställningar gällande djurhushållningen under neolitikum och därmed 

ser jag en potential i att åter undersöka materialet, med nya ögon, nu över 20 år senare.  

Det existerar en påtagande källkritisk problematik angående dateringen av benmaterialet. Om 

vi återkommer till Lars Larssons tolkning att Rävgrav varit en semi-permanent boplats under 

ett långt tidsintervall (Larsson 1992: 6) så får detta konsekvenser för den osteologiska 

analysen. Resultaten av de 
14

C-dateringar som genomförts visar att platsen nyttjats från 

tidigneolitikum fram till mellanneolitikum (några dateringar är dessutom både yngre och äldre 

än så) men det är endast ett benfragment som blivit daterat och ger en datering på 2800 f.v.t., 

d.v.s. mellanneolitikum (Persson 1999: 91). Övriga dateringar är gjorda på bland annat träkol 

och matskorpor (Larsson 1992: 20). Då grävningen inte gjorts med Single Context-metoden är 

det svårt att veta vilka kontexter som har vilka dateringar. Detta utgör ett problem då 

djurbensmaterialet tolkas som en enhet. Det är inte helt osannolikt att dessa ben har 

ackumulerats under en längre tidsperiod och om så är fallet finns det en risk att en rad olika 

djurhållningsstrategier finns representerade, d.v.s. att människorna kanske över tid har 

förändrat sin djurhållning, vilket inte kommer att framkomma under analysen.  
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På grund av att det inte existerar någon rapport från utgrävningen och att utgrävningen utförts 

i kvadratmeterrutor är det inte möjligt för mig att behandla benmaterialet annat än som en 

enhet. En lösning på problemet med dateringen av djurbensmaterialet är att genomföra en ny 

omfattande datering, där ett antal ben från de olika grävningarna och från olika arter dateras. 

Om ett större antal ben daterades skulle det ge en större möjlighet till att se om boplatsen 

verkligen brukats tillfälligt under flera faser, eller lokalen nyttjats kontinuerligt under en 

längre tid.  

3.2 Jämförelsematerial 

3.2.1 Spodsbjerg 

Djurbensmaterialet från den sena mellanneolitiska lokalen Spodsbjerg, i Danmark söder om 

Fyn, presenteras i detalj av Georg Nyegaard (1985). Det är ett omfattande material med 

sammanlagt strax över 4000 bestämda fragment.  

3.2.2 Troldebjerg 

Troldjebjerg är en dansk lokal daterad till tidig mellanneolitikum. Utgrävningarna vid 

Troldebjerg har frambringat ett oerhört omfattande djurbensmaterial på över 23 000 fragment. 

Djurbensmaterialet har beskrivits av bland andra Higham & Message (1969) och Nyegaard 

(1985).  

3.2.3 Bundsø 

Lokalen Bundsø, daterad till dansk mellanneolitikum III ca 3000-2900 f.v.t., började grävas ut 

redan i början på 1900-talet och ett omfattande djurbensmaterial, på ca 5700 bestämda 

fragment, finns dokumenterat (Degerbøl et al. 1939; Nyegaard 1985; Sjögren 2003).  

3.2.4 Alvastra pålbyggnad  

Alvastra pålbyggnad är en mellanneolitisk lokal, daterad till ca 3100 f.v.t., belägen i 

Östergötland (Browall 1986: 155). Utgrävningarna vid Alvastra pålbyggnad har frambringat 

ca 14 000 djurbensfragment av vilka 5604 har kunnat bestämmas till element och antingen 

djurgrupp eller art (se During 1986; Browall 1986: 176f, Appendix C). 

3.2.5 Logården 

En intressant jämförelselokal bland de många lokalerna vid Falbygden i Västergötland är 

Logården. Lokalen består egentligen av tre bosättningar, separerade med ett par hundra meter. 

Platsen är daterad till tidigneolitikum II till mellanneolitikum A och det har spekulerats kring 

huruvida platsen representerar en lång bosättningsfas eller flera kortare bosättningar (Sjögren 
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& Price 2013). Djurbensmaterialet uppgår till ca 2700 art- och elementbestämda fragment 

(Sjögren 2003: 129). 

4. Metod 

4.1 Osteologisk analys 

Nedan följer en beskrivning av de metoder som använts i denna studie.  

4.1.1 Art- och elementfördelning  

Art-och elementbestämning av benmaterialet har gjorts efter art-och elementspecifika 

karaktärer.  

Jag har personligen art- och elementbestämt benmaterialet från grävningen 1989, då dessa ben 

ännu ej var genomgångna. Jag har inte personligen bestämt fragmenten för åren 1983 till 84 

till art och element, detta är gjort av osteolog Leif Jonsson. Då Jonssons elementfördelning ej 

är publicerad genomförde jag en grov sammanställning av vilka delar av kroppen som fanns 

representerade för respektive art. Detta skall inte ses som exakta siffror utan som en grov 

uppskattning av förekomsten av ben från olika kroppsdelar på platsen. Jag har delat in 

fragmenten i kalvarium (kranium, cornu/horn, hyoideum/tungben och mandibula/underkäke), 

dentes (tänder), thorax (vertebrae/kotor och costae/revben), anterior (scapula/skulderblad, 

humerus/överarmsben, radius/strålben och ulna/armbågsben), posterior (coxae/bäckenben, 

femur/lårben, patella/knäskål, tibia/skenben och fibula/vadben) samt pedis 

(carpalia/handrotsben, tarsalia/fotrotsben, metapodia/mellanhans- och fotben och 

phalanx/finger- och tåben) (för de olika benelementen se Fig.3, för ordlista se Appendix 5). 
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Figur 3: Skelett av kronhjort med benelementen utsatta. Bilden tagen från: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RedDeerSkelLyd2.png?uselang=fr 

Det bör noteras att de minsta kategorierna av naturliga skäl blir anterior och posterior (främre 

delen av kroppen och bakre delen av kroppen) då dessa inkluderar det minsta antalet olika 

element. Dessutom kan fragment av rörben vara svåra att bestämma till exakt element och art 

medan carpalia, tarsalia och phalanx i större utsträckning påträffas hela och dessutom 

bevaras väl till följd av högre bendensitet (Magnell 2001).  

Utifrån de bestämda elementen valde jag ut tänder och ben som ansågs relevanta för att 

besvara syfte och frågeställningar för denna uppsats. Leif Jonsson har sedan tidigare 

genomfört en del analyser på benen (t.ex. artfördelning och åldersbedömning) men då 

metodutvecklingen har gått framåt (och hans metoder ej är publicerade) har jag analyserat 

elementfördelning, åldersstruktur, könsfördelning, förekomst av dragdjur och 

emaljhypoplasier m.m. i materialet från 1983-84 samt lagt till de ben som jag själv kunnat 

artbestämma från grävningen 1989. Därmed har analysen av alla benen från Rävgrav gjorts på 
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ett enhetligt sätt, utifrån samma metoder och bedömningskriterier. En beskrivning av metoder 

följer nedan. 

4.1.2 Kvantifiering 

Presentation av artsammansättning har gjorts efter NISP (Number of Identified Specimens), 

det vill säga antalet artbestämda fragment, och MNI (Minimum Number of Individuals), det 

lägsta antalet individer av en viss art som förekommer i en viss kontext. Det finns en rad olika 

metoder för sammanställning av osteologisk data men NISP och MNI är de två mest 

välanvända vilket innebär att det blir enklare att göra jämförelser mellan olika material 

(Vretemark 1997:32ff). Naturligtvis existerar det även med dessa metoder källkritiska 

aspekter. Det vanligaste problemet med presentation utifrån MNI är att metoden tenderar att 

underskatta det faktiska antalet individer. NISP å andra sidan tenderar att överskatta 

frekvensen av djur med fler lättidentifierbara element, eller, som t.ex. i svinens fall, arter med 

totalt fler benelement i sina skelett. Denna skevhet kan i vissa fall vägas upp i kombination 

med MNI.  (Vretemark 1997: 32ff; Nyegaard 1985: 427). Jag har även presenterat den totala 

benvikten för varje art. Att enbart presentera artfördelning i elementvikt är problematiskt då 

större och tyngre djur av förklarliga skäl blir mer framträdande (Se Vretemark 1997 för 

diskussion).   

NISP är baserad på Leif Jonssons analys av benmaterialet (i Sjögren 2003: 131) med tillägg 

av benmaterialet som jag själv analyserat från 1989-års grävning. 

MNI för nötboskap är baserad på M3:an (tredje molaren) i underkäken. MNI för får/get kan 

vara för högt då den är baserad på första molaren, M1, i underkäken. Beroende på slitage kan 

M1 och M2 (andra molaren) misstas för varandra då dessa är mycket lika. MNI för tamsvinen 

är baserat på förekomsten av dP4 (fjärde mjölkpremolaren) och frambrutna P4 (fjärde 

premolaren) i underkäken, då dessa tänder inte förekommer tillsammans hos en och samma 

individ (förutom då P4 håller på att bildas).  

4.1.3 Får eller get? Tamsvin eller vildsvin? 

Ett välkänt problem inom osteologin är differentieringen mellan får och get. Många artiklar 

har publicerats för att göra bot på detta problem men karaktärerna som presenterats för att 

särskilja dessa två arter har i vissa fall visat sig vara osäkra (Pilaar & Zeder 2010). Tydliga 

karaktärer hos både vuxna och unga individer finns på kraniet, men tyvärr hittas sällan hela 

kranie- eller hornfragment stora nog för att med stor säkerhet kunna artbestämma. Hos vuxna 



   

[21] 

 

individer finns en tydlig skillnad mellan får och getters metacarpaler (mellanhandsben) då 

fårens är längre och slankare i formen (Vretemark 1997:77).  

Artbestämning utifrån tänder kan vara svår men det finns särskiljande karaktärer. Generellt 

kan sägas att getter ofta uppvisar ett grövre tandslitage än får, vilket visar sig redan i unga år. 

Fåren tenderar att ha mer avrundade linguala kuspar men dessa observationer har stora 

felkällor (Jones 2002; Pilaar & Zeder 2010). I materialet från Rävgrav är hela underkäkar i 

minoritet, de flesta tänder förekommer lösa, vilket problematiserar bedömningen då denna blir 

säkrare ju fler karaktärer som kan studeras för varje individ. 

Hos ungdjur av får och get sades länge att den tydligaste skillnaden fanns på dP4, det vill säga 

den sista mjölktanden. Här skulle getter ha tydliga extra emaljfragment, vilka fåret saknar 

(Vretemark 1997:78). Detta har dock visat sig felaktigt i många fall då dessa extra 

emaljfragment inte alltid uppkommer hos getter (Pilaar & Zeder 2010). Enligt en ny 

undersökning av karaktärerna hos tänderna för får och get, gjord av Pilaar & Zeder, kan de 

tydligaste skillnaderna mellan arterna ses på dP3 (tredje mjölkpremolaren), P3 (tredje 

premolaren) och P4:ans form (Pilaar & Zeder 2010). Jag har undersökt formskillnader på 

P4:orna, då samtliga av dessa registrerades för tandslitage, och alla uppvisade kännetecken 

som tydde på får. Dock är P4:orna så pass få (majoriteten av tänderna är M1 och dP4) att detta 

inte kan anses vara ett säkert tecken på att get inte förekommer. Jag kommer därför även 

fortsättningsvis att använda benämningen får/get eller Ovis/Capra, även om det sannolikt 

handlar om får.  

Förutom att får och get kan vara svåra att särskilja från varandra så kan även rådjur ibland 

förväxlas med dessa arter. Skillnaderna mellan får/get och rådjur är dock större än de mellan 

får och get och är därför inte ett lika stort problem. För analysen som presenteras i denna 

uppsats har Lunds universitets osteologiska referenssamling använts för art- och 

elementbestämning av benmaterialet från 1989.  

En annan problematik rörande artbestämning är eventuell förekomst av vildsvin (Sus scrofa). 

Att särskilja tamsvin från vildsvin i tidigneolitiska material kan vara ett problem då de tidiga 

tamformerna var mer lika viltformerna än nutida grisar. Förekomsten av hybrider var troligen 

inte heller ovanlig (Welinder 2004: 82f). Den vanligaste metoden för att särskilja dessa två 

arter är genom att studera ben- och tandelementens mått då vildsvin tenderade att vara större 

än tamsvin under neolitikum (Persson 1999: 46).  Jag har i denna analys tagit längdmått (L) 
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enligt von den Driesch (1976) på ett antal M3:or från underkäken, både för analys av 

förekomsten av vildsvin samt för könsbedömning.  

4.1.4 Åldersbedömning 

Åldersbedömning av djuren har gjorts efter graden av epifyssammanväxning, tandutveckling, 

tandframbrott och tandslitage. Tandutveckling och tandframbrott är de säkraste metoderna för 

åldersbedömning, då tillväxten hos tänder är konsekvent och till största del oberoende av 

miljö, individuella särdrag och näringstillgång (Vretemark 1997: 37f) Tandutveckling och 

tandframbrott är endast användbara metoder fram tills dess att sista permanenta tanden har 

bildats och blivit gingivalt frambruten. Data gällande tandframbrott och tandutveckling för 

nöt är tagna från Brown et al. (1960), för får/get enligt Jones (2002) och för svin enligt Carter 

& Magnell (2005) och Carter & Magnell (2007).  

Åldersbedömning efter tandslitage grundar sig i att tänder slits i en viss takt, d.v.s. ju äldre en 

individ blir desto grövre blir tandslitaget. Likt tandbildning och tandframbrott är tandslitage 

en säkrare metod för de yngre individerna (dock inte bland de allra yngsta då variation i tiden 

för avvänjning från modersmjölken och övergången till fast föda påverkar när slitaget inleds, 

se Jones 2002). Graden av tandslitage kan vara högst individuellt och detta blir mer 

framträdande med åren. Forskning har även visat att det finns stora skillnader i tandslitage 

både inom och mellan populationer (Vretemark 1997:35ff; Magnell 2005a: 37f). De 

åldersbedömningar för Rävgrav, som gjorts utifrån tandslitage, bör därför ses som grova 

uppskattningar av ålder hos individerna. Det skall också noteras att denna metod endast utgår 

från underkäkar vilket innebär att inga överkäkar har åldersbedömts. 

För åldersbedömning av individer där åtminstone en permanent tand brutit fram, samt för lösa 

tänder, har även Grants (1982) schema för tandslitage använts. Grants schema delar in 

tänderna dP4-M3 i stadier från C till n efter graden av slitage. Beroende på vilket stadie en 

tand befinner sig i erhåller den en viss poäng (Tooth Wear Score eller TWS). När alla tänder i 

en underkäke har bedömts läggs dessa poäng ihop till ett sammanlagt värde (Mandibular 

Wear Score eller MWS) enligt Grant (1982). MWS ger en säkrare och snävare 

åldersbedömning än TWS då fler tänder från en individ kan bedömmas tillsammans. Enskilda 

tänders stadier överlappar delvis varandra, då olika stadier är olika långa, och därmed 

existerar det en viss överlappning i de bestämda ålderskategorierna (Jones 2002; Vretemark 

1997: 38f). Då endast enskilda tänder bedöms innebär detta att en och samma individ skulle 

kunna vara representerad flera gånger i åldersbedömningen och att det exakta antalet individer 
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i varje åldersklass inte kan utläsas. Detta är ett källkritiskt problem för Rävgrav men då 

materialet är så pass fragmenterat anser jag att bedömning av enskilda tänder är det bästa 

alternativet.  

Grants TWS och MWS har omvandlats till åldersintervall för de olika arterna. För nötboskap 

har Vretemarks (1997) åldersattribueringar av Grants slitagepoäng använts. För nötboskapen 

har inga hela tandrader kunnat tillskrivas en MWS utan endast enskilda tänder (i vissa fall har 

tänderna dock härstammat från samma individ) har istället givits en TWS. Samma 

problematik existerar för får/get och svin i materialet. För får/get och svin finns dock tabeller 

för åldersattribueringar av enskilda tänder tillgängliga (se Jones 2002 och Magnell 2005b). 

För nötboskapen har jag, i avsaknad av detta, ställt upp hypotetiska MWS för varje tand 

utifrån kända MWS (beräknade av Sten 2004 och från Lunds Universitets osteologiska 

referenssamling) för att sedan uppskatta en ungefärlig åldersklass utifrån data sammanställd 

av Vretemark (1997: 39). Dessa kategorier bör därmed ses som en grov uppskattning av ålder.  

För tamsvin är åldersattribuering gjord enligt Magnell (2005b). Åldrarna för får/get är 

baserade på frambrotts- och slitagedata efter Jones (2002). Jones använder sig dock av en 

utvecklad version av Paynes slitagestadier medan jag först och främst har använt mig av 

Grants indelningar. Detta innebär inget större problem då Grants stadier relativt lätt kan 

överföras till Paynes system (se Arnold & Greenfield 2007 för diskussion).  

Epifyssammanväxning, eller fusering, är en metod för grov uppskattning av ålder. Benen hos 

unga djur består av aktiva tillväxtzoner och vanligen sägs det att det är först när förbeningen 

är avslutad som benet inte längre kan växa, vilket inte riktigt stämmer. Studier har visat att 

tillväxten på längden ofta avstannar innan förbeningen är fullkomlig och speciellt hos 

handjuren kan bredden på benen öka markant efter avslutad fusering, även om de inte längre 

kan växa på längden. Hos fårtackor har även en storleksminskning observerats men orsaken 

till denna är oklar (Popkin et al. 2012). Tiden för epifyssammanväxningen kan variera stort 

mellan individer från samma art beroende på näringstillgång, miljö och individuella 

karaktärsdrag. Även tidig kastrering påverkar epifyssammanväxningen då tillväxten sker 

långsammare om kastreringen görs i unga år (Vretemark 1997:40ff, Popkin et al. 2012). 

Epifyssammanväxning har i materialet från 1989 graderats efter fyra faser: unfused (u), fusing 

(fg), fusion line open (fo) och fused (fu) enligt Popkin et al. (2012). 
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4.1.5 Könsbedömning 

Könsbedömning kan göras efter olika karaktärer hos skelettet beroende på art. Karaktärer hos 

bäcken, horn och tänder samt storleksvariation kan alla indikera han-eller hondjur bland olika 

arter men könsindikerande karaktärer är oftast som tydligast hos fullvuxna individer.  

Osteometri är studiet av skelettets mått och proportioner och är en beprövad metod för 

könsbedömning. Könsbedömning utifrån mått tagna på metacarpaler av nötboskap har visat 

sig vara en säker metod. Till följd av att metacarpalerna bär upp en stor del av djurets vikt kan 

tydliga skillnader ses mellan de tyngre tjurarna och de något lättare korna. Även oxar uppvisar 

urskiljande karaktärsdrag då deras metapoder är långa och slanka (Vretemark 1997:40ff, 

Popkin et al. 2012). Denna metod har nyligen testats gentemot könsbedömning utifrån aDNA. 

Resultatet visade en fullständig överrensstämmelse mellan den osteologiska 

könsbedömningen och bedömningen gjord utifrån aDNA (Telldahl et al. 2012). Intressant var 

att även metatarsaler (mellanfotsben) inkluderades i en av studierna och att även dessa visade 

en fullständig överrensstämmelse mellan osteometri och aDNA (Svensson et al. 2008; 

Telldahl et al. 2012). 

Enligt Telldahl et al. (2012) finns en hög korrelation mellan kön och storlek för alla mått på 

metapoder utom den största längden på benet (mått Greatest Leanght, GL, Fig. 12). Proximal 

bredd (Bp) är ett mindre användbart mått då en stor överlappning i storlek existerar för 

metapoderna hos honor och hanar samt att det är svårt att skilja subadulta från adulta om den 

distala delen (bort från kroppen) av benet saknas (Telldahl et al. 2012). Måtten GL och Bp har 

dock inte tagits på metapoderna från Rävgrav på grund av fragmentering. Telldahl et al. 

(2012) kunde se den tydligaste skillnaden mellan könen genom att plotta Mennerichs 

Slenderness Index 1 och 3 mot varandra. Detta har dock inte varit möjligt för mig då detta 

kräver att GL kan mätas. Eftersom majoriteten av metapoderna är fragmenterade har följande 

mått tagits distalt på benen och plottats mot varandra: Bcr (största inre bredd mellan laterala 

och mediala trochlean, ledytan) mot Bfdl (största bredd laterala trochlean) och Bfdm (största 

bredd mediala trochlean) samt Ddm (största djup mediala trochlean) och Ddl (största bredd 

laterala trochlean) mot Bcr (Fig. 4). 
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Figur 4: Mått tagna på metapoder. Bild tagen från Telldahl et al. 2011. 

Exostoser, lipping och breddning av den mediala trochlean (dessa förändringar förklaras i 

kapitel 4.1.6) kan försvåra en könsbedömning då dessa förändringar kan påverka måtten 

(Telldahl et al. 2012). Ingen av dessa förändringar har noterats i någon större omfattning på 

metapoderna från Rävgrav och bör därmed inte vara ett problem för denna analys. 

Ovan nämnda metoder fungerar även för får och get vilket bland annat demonstreras av 

Popkin et al. (2012). Dock är det endast vuxna individer som säkert kan könsbedömmas 

utifrån osteometri. För boviderna kan bäckenben med relativ säkerhet användas för 

könsbedömning av yngre individer då könsindikerande karaktärer uppträder redan tidigt under 

utvecklingen (Vretemark 1997: 43). 

Tamsvinen har könsbedömts utifrån caninernas (hörntändernas) form i både överkäken och 

underkäken samt alveolernas (tandhålens) utformning då dessa direkt speglar tändernas form. 

Galtarnas caniner i underkäken är triangulära till formen medan honornas är mer ovala och 

galtarnas caniner i både över- och underkäken har öppna rötter livet ut medan honornas rötter 

stängs då tanden är färdigbildad (Vretemark 1997: 48; Magnell 2005a: 31f). Könsbedömning 

kan även göras utifrån mått på scapula, humerus, tibia och astragalus (språngben) (Magnell 

2005a). Från Rävgravhar ett antal astragali kunnat mätas. Majoriteten av astragali var så pass 
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små att det med största sannolikhet rör sig om icke fullvuxna djur och av den anledningen har 

de inte tagits med i bedömningen. En adult tibia har kunnat mätas.  

Storleken på svinens M3:or i underkäken kan användas för könsbedömning. Magnell har visat 

att det finns en betydande överlappning, hela 74 %, för längden på tanden. Denna 

överlappning i mått är för moderna vildsvin men en överlappning har säkerligen förekommit 

även i förhistoriska populationer (Magnell 2004: tabell 2). Med anledning av överlappningen i 

längdmått är caninernas utformning en säkrare könsindikator. 

Kastrater utgör ett tredje kön och dessa undersöks också genom osteometrisk analys. 

Kastrering, om den görs tidigt, påverkar djurets biologiska utveckling genom att tillväxtfasen 

blir längre vilket oftast resulterar i individer med en större kroppshydda och ett lugnare 

temperament. Det sägs även köttet bli godare då könshormonerna påverkar smaken (Hatting 

1993: 60f; Vretemark 1997:40ff, Popkin et al. 2012). Hanar som kastrerats kan hållas 

tillsammans med varandra (till skillnad från okastrerade hanar som vill konkurera om 

honorna) och har även den fördelen att de kan hållas tillsammans med honor utan risk för 

okontrollerad befruktning (Hatting 1993: 60f; Vretemark 1997: 42). Morfologiska skillnader 

kan bland annat ses tydligt i bovidernas metapoder där kastraternas är längre och slankare än 

de okastrerade hanarnas (Vretemark 1997:40ff, Popkin et al. 2012). För boviderna påverkas 

även hornens utformning men är, likt metapoderna, starkt beroende av vid vilken ålder 

kastreringen genomförs (Hatting 1993: 60f). Karaktärer hos baggar som tyder på kastrering 

innefattar bland annat avsaknad av horn hos handjuren, horn som är rundade i tvärsnitt och 

mer lika honornas, kraftiga brott i hornet där tillväxten avstannat och tunnare hornkärnor med 

större håligheter (Hatting 1993: 60f). 

Kastrering av tamsvin är ett relativt obeforskat område och fler analyser krävs för att reda ut 

hur kastrering påverkar svinens kroppar. Leif Jonsson har tyckt sig se tecken på kastrering på 

svinens caniner i överkäken. Han menar att kastrerade galtars caniner har en klar oval form i 

genomskärning medan okastrerade hanars hörntänder har en rundare form. Han menar även 

att galtar som kastrerats efter att de blivit könsmogna kan få avsmalnande rötter på caninerna, 

då dessa normalt hos galtarna har öppen rot livet ut (Leif Jonsson, mailkontakt). Ola Magnell 

har inte observerat just dessa förändringar men har tolkat förändringar av rotens form, på 

överkäkens caniner, hos tamsvinen i Uppåkra som ett resultat av kastrering (Ola Magnell, 

muntligen). 
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4.1.6 Förekomst av dragdjur 

Förekomst av dragdjur har studerats av metapoder och phalanx. Den ökade ansträngningen 

som dragning medför kan lämna spår i dessa delar av skelettet i form av bland annat lipping, 

breddande av ledytorna, exostoser och artros (Bartosiewicz et al. 1997; Johannsen 2006, 

Telldahl 2012). Ovan nämnda förändringar har bedömts efter en fyrgradig skala enligt 

Bartosiewicz et al. (1997), där stadie 1 syftar till en normal icke förändrad led medan stadie 4 

hänvisar till grova förändringar. 

Dragning innebär en ökad belastning av både de främre och de bakre extremiteterna hos 

djuret vilket innebär att både metacarpaler och metatarsaler samt tillhörande phalanx är 

viktiga att studera (Johannsen 2006). Exostoser och artros, på metapoder och phalanx, har 

visat sig vara förändringar som i första hand är relaterade till ålder och sjukdom och i andra 

hand relaterade till ökad belastning. (Johannsen 2006). Distal breddning av metapoderna och 

lipping har däremot inte visat sig vara åldersfaktorer utan har en hög korrelation till dragning 

(Johannsen 2006). Det skall noteras att breddning och lipping till följd av dragning kräver ett 

kontinuerligt utnyttjande av ett djur som dragdjur. De djur som kanske endast vid enstaka 

tillfällen använts som dragdjur kommer sannolikt inte att uppvisa tydliga förändringar 

(Johannsen 2006).  

Ylva Telldahl (2012) har skrivit en avhandling kring dragdjur vid Eketorp på Öland och hur 

detta har påverkat djurens extremiteter. Bilden nedan (Fig. 5) visar de vanligast 

förekommande förändringarna. Dessa inkluderar, likt Bartosiewiczs studie, exostoser, lipping, 

och breddning av den distala trochlean på metapoderna men också depressioner på ledytor 

samt sammanväxning av ben (Telldahl 2012). Hon har även noterat benpålagring på 

calcaneus (hälbenet) som hon också har tolkat som ett tecken på ansträngning i den bakre 

extremiteten (Telldahl, muntligen). 
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Figur 5: (A) Proximal and distal exostosis (stage 3) on the first phalanx, (B): lipping (stage 4) on Phalanx 1, (C) 

asymmetry (stage 3) in metatarsal bone, (D) distal depression (type 4 in site C) in Phalanx 1, (E) distal depression 

(type 5 in site A and B) in centrotarsal bone and (F): fused centrotarsal and second and third tarsal bone (Bild och 

bildtext från Telldahl 2012).  

4.1.7 Emaljhypoplasier 

Emaljhypoplasier (Linear Enamel Hypoplasia, LEH) är ett resultat av störningar i 

emaljbildningen och ses som längsgående linjer eller band i tändernas emalj. Denna störning 

kan ses hos både människor och djur och kopplas oftast samman med näringsbrist, avvänjning 

från modersmjölken eller infektionssjukdomar (Dobney & Ervynck 2000).  

En tolkning av förekomsten av emaljhypoplasier hos svin är att emaljhypoplasier på M1:an 

uppkommit i samband med födsel eller avvänjning från bröstmjölk medan emaljhypoplasier 

på M2 och M3 har uppkommit under vintermånaderna, då tillgången på föda varit begränsad 

(Dobney 2000). Utifrån detta antagande kan man undersöka om vissa svin fötts utanför den 

normala säsongen på våren (Carter & Magnell 2007; Dobney 2000). Frekvensen av 

emaljhypoplasier hos svin har visat sig högre bland tamsvin än vildsvin, både i moderna och 

förhistoriska populationer. Därmed har förekomsten av emaljhypoplasier tolkats som en 

karaktär kopplad till domesticering och djurhållning (Carter & Magnell 2007). 

Dobney (2000) har undersökt frekvensen av emaljhypoplasier i samband med olika årstider 

(se Fig. 6). Dock har Dobney baserat tandbildningen på moderna undernärda tamsvin, och 

inte på vildsvin, vilka troligen har varit mer lika förhistoriska svin i tandbildningen (Carter & 

Magnell 2007). Carter & Magnell har studerat tandutvecklingen för polska och svenska 

vildsvin (Fig. 7) och visar att M1:an har ett liknande intervall i tandbildningen hos vildsvin, 

normala moderna svin och undernärda svin. 



   

[29] 

 

 

Figur 6: Förekomst av emaljhypoplasier i samband med säsong enligt Dobney 2000. 

 

Figur 7: Tandbildningen hos svin enligt Magnell & Carter 2007. 

M2 och M3 bildas dock tidigare hos normala moderna tamsvin än hos vildsvin och 

undernärda moderna svin har en än senare tandbildning för dessa tänder (Carter & Magnell 

2007). Utifrån detta bör Dobneys schema revideras något då han har antagit en senare 

tandbildning för M2 och M3 (jmf Fig. 6 och Fig. 7) (Carter & Magnell 2007; Dobney 2002).  

4.1.8 Mått  

Alla mått är tagna enligt von den Driesch (1976), förutom Ddm, Ddl, Bfdm, Bfdl samt Bcr (se 

Fig. 4) vilka mättes enligt Duerst (1926). Alla mått är tagna med ett digitalt skjutmått. 

4.1.9 Tafonomi och övriga observationer 

Tafonomi kan beskrivas som studiet av hur ett benmaterial skapas, förändras och med tiden, 

genom en rad olika processer, förstörs, d.v.s. hur ett osteologiskt material byggs upp och 

reduceras (O’Connor 2000: 19ff). Till följd av detta arbetes omfattning, och de 

frågeställningar som presenterats, har en omfattande tafonomisk analys och diskussion inte 
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varit möjlig att genomföra. Tafonomiska faktorer som slaktspår, gnag, bränning o.s.v. 

noterades i den mån de förekom för benmaterialet från 1989 (se Appendix 1). Grad av vädring 

(d.v.s. hur länge benen har varit exponerade för väder och vind) har bestämts enligt 

Behrensmeyer (1978) utifrån en skala från 0-5, där 0 innebär att benet inte är vädrat. Ju högre 

på skalan desto längre tid har benet legat ovan mark och blivit allt mer poröst och sprucket, 

tills det till slut fragmenterats.   

4.2 Ett vidare neolitiskt perspektiv  

I syfte att urskilja generella trender rörande den neolitiska djurhållningen kommer resultaten 

från denna uppsats att jämföras med resultat från andra neolitiska lokaler från Danmark och 

Sverige. Jämförelserna kommer huvudsakligen göras utifrån art- och elementsammansättning, 

slaktåldrar och könsfördelning samt relationen mellan vilt och tamt (se kapitel 6). Notera att 

många av jämförelsematerialen är gamla och att osteologerna som analyserat materialen 

delvis använt sig av andra metoder och referensmaterial (för åldersbedömning o.s.v.) än de 

jag presenterat för min analys av Rävgrav. 

5. Resultat - Vad säger benen?  

5.1 Art och element 

I detta kapitel presenteras sammansättningen av nötkreatur (Bos taurus), får/get (Ovis/Capra) 

och tamsvin (Sus domesticus) samt resultaten från min osteologiska analys.  

5.1.1 Materialet från grävningen 1989 

Materialet från grävningen 1989 har en sammanlagd vikt på ca 3,2 kg. Den totala benvikten 

för art- och elementbestämda fragment är ca 1,8 kg (motsvarande 56 % av den totala vikten) 

vilket får anses vara ett gott resultat med tanke på att materialet är relativt fragmenterat. 

Nötkreatur, får/get och svin dominerar materialet. Totalt består det art- och elementbestämda 

materialet från 1989 av 117 fragment. Det är främst tänder som har kunnat bestämmas till 

element och art. Fragment av horn har enbart bedömts till bovidae (slidhornsdjur) då 

fragmenten oftast varit för små för att med säkerhet kunna bestämmas till art. Vissa fragment 

av phalanx har lagts i kategorin artiodactyla (partåiga hovdjur) då kronhjort inte har kunnat 

uteslutas. 

Av ben från får/get tillhör troligen majoriteten av elementen får. Ett hornfragment kan 

möjligen tillskrivas get och detta diskuteras under avsnittet om könsfördelning i kapitel 6.  
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Nötkreatur, får/get och svin dominerar på platsen men även andra arter förekommer. Två 

tänder, och möjligen en phalanx, har bestämts till hund (Canis familiaris). Några ben, bland 

annat ett carpalben från svin, uppvisar gnagspår som med stor sannolikhet kan knytas till hund. 

Fisk och fågel förekommer också, samt ett fragment av en mänsklig ulna (armbågsben).   

Den kompletta listan över artbestämda element från grävningen 1989 finns bifogad i 

Appendix 1. Hädanefter kommer benmaterialet från 1989 att behandlas tillsammans med 

materialet från 1983-84.    

5.1.2 Materialet från 1983, 1984 och 1989 

Den totala art och elementfördelningen från samtliga grävningar presenteras nedan.  

Som kan utläsas av Fig. 8 dominerar tänder följt av hand- och fotben materialet från Rävgrav. 

Alla element finns dock representerade i materialet. 

Majoriteten av benen är obrända men det förekommer ett mindre antal brända ben och tänder, 

från svarta förkolnade till vitbrända. De flesta benen är inte särskilt vädrade även om det 

förekommer vissa mycket vädrade fragment och dessutom spår av att hundar gnagt på benen.  

Figur 8: Den totala fördelningen av element från lokalen Rävgrav. 
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Nedan presenteras artfördelningen bland tamdjuren utifrån vikt, NISP och MNI. Som kan 

utläsas av Fig. 9-11 skiljer sig artfördelningen åt mellan de olika metoderna. 
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Figur 9: Total artfördelning i kg. Bos taurus 19,6 kg, Ovis/Capra 1,5 

kg och Sus domesticus 4,3 kg 

Figur 10: Total artfördelning utifrån fragment. Bos taurus 989, 

Ovis/Capra 496 och Sus domesticus 1208 fragment. 

Figur 11: Total artfördelning utifrån minsta individantal. Bos taurus 

10, Ovis/Capra 19 och Sus domesticus 15 individer. 
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Enligt Fig. 9, som visar total benvikt, dominerar nötboskap materialet medan i Fig. 10, som 

visar NISP, dominerar istället tamsvinen. Om vi istället ser till artfördelningen i Fig. 11, som 

visar MNI, blir bilden något annorlunda. Här är istället får/get det vanligast förekommande 

djuret.  

5.2 Ålderssammansättning på lokalen Rävgrav 

Nedan presenteras, art för art, resultatet av min analys av utslaktningen vid Rävgrav.  

5.2.1 Kornas ålder 

Majoriteten av nötboskapen har, utifrån epifyssammanväxning, slaktats mellan åldrarna 1-3 år. 

Relativt många individer har dock uppnått en ålder över 3 samt 4 år vilket kan beläggas 

genom förekomsten av ett antal fuserade metapoder och calcanii (Vretemark 1997: 41 efter 

Silver 1969 och O’Connor 1982). Metapoderna kommer att diskuteras mer ingående i nästa 

avsnitt om könsfördelning.  

Tandutvecklingen och tandslitage ger en något mer nyanserad bild av nötboskapens 

åldersfördelning än vad epifyssammanväxningen gör. Endast en tand har observerats tillhöra 

en individ yngre än 1 år. Ett litet kluster av tänder (fyra stycken) är mellan 1-2,5 år. Fem 

tänder bedömdes vara yngre än 3 år medan 12 tänder bedömdes tillhöra individer mellan 2,5-4 

år, vilket utgör den största enskilda ålderskategorin. Den näst största ålderskategorin är tänder 

mellan 4-8 års ålder med totalt 10 element. Ett litet antal tänder uppvisar en ålder på över 8 år. 

Sammanställd data (se Appendix 2) visar att de flesta nötdjur har slaktats relativt unga, nästan 

alla yngre än 8 år och majoriteten yngre än 4 år.  

5.2.2 Ålder hos får/get 

Småboviderna uppvisar, likt nötkreaturen, en åldersstruktur av slakt i unga år. Spridningen 

kan sägas ligga mellan 0-2,5 år med ett stort antal individer som är yngre än 1 år. I materialet 

finns ett stort antal ofuserade phalanx vilka normalt fuserar under individens första levnadsår 

(Popkin et al. 2012). I materialet finns ett mindre antal individer som, utifrån 

epifyssammanväxning, nått vuxen ålder. Majoriteten av elementen är phalanx och tänder, 

dock förekommer en nästan komplett individ i materialet och visas i Fig. 12 och Fig. 13.  
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Figur 12: Element från en ca 3-7 månader gammal fårtacka. 

I Fig. 12 kan bland annat ses att humerus är fuserad distalt (1), radius är fuserad proximalt (2) 

men ej distalt (3), tibia är varken fuserad distalt (4) eller proximalt (5) medan metacarpalerna 

är fuserade proximalt (6) men ej distalt (7) och phalanx I och II är ofuserade (8). Detta vittnar 

om en ålder yngre än 1 år då bland annat phalanx I och II, scapula (9) och radius proximalt 

tenderar att fuserar under första levnadsåret. Utifrån utformningen på rectusgropens mediala 

kant har individen bedömts till en hona. 

Utifrån tandframbrott och slitage för individen i Fig. 12-13 framkommer ett åldersintervall 

som överensstämmer med epifyssammanväxningen. Tanden dP4 är närvarande i den vänstra 

underkäken medan M1 håller på att bryta fram och ett visst tandslitage kan redan skönjas på 

molaren (Fig. 13). Jag har bedömt individen till en MWS av 11 poäng (dP4 till fas f och M1 

till fas a motsvarande stadie B/C hos Payne 1973) vilket ger en ålder på 3-7 månader enligt 

Jones (2002).  
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Figur 13: Får med MWS 11 enligt Grant 1982. 

Ovan beskrivna individ kan sägas tillhöra en av de största ålderskategorierna i materialet från 

Rävgrav då individen är mellan 3-7 månader gammal. Majoriteten av djuren (28 bedömda 

tänder) har slaktats i åldrarna 3-14 månader, d.v.s. under första levnadsåret. En mindre grupp 

har slaktats mellan 12-24 månader (fem tänder) medan något fler (tio tänder) har slaktats 

mellan 24-48 och 24-84 månaders ålder. Sex tänder härrör från individer äldre än 48 månader.  

Gruppen av individer som slaktats mellan 3-14 månader kan delas in ytterligare. Fem stycken 

M1:or ger åldrar på 5-8 månader medan sju stycken M1:or ger åldrar på 6-11 månader. 

Majoriteten av alla dP4:or ger åldrar på 6-14 månader. Ett mindre antal tänder uppvisar åldrar 

på yngre än 5 månader (se Appendix 3).  

5.2.3 Tamsvinens ålder 

Generellt kan sägas att majoriteten av benen uppvisar en slaktålder på yngre än 2,5 år. 

Förekomsten av ofuserade phalanx tyder på att många individer redan slaktats under sitt första 

levnadsår. Även bland svinbenen finns element från fullvuxna individer, d.v.s. äldre än 2,5–

3,5 år.  

Åldersstrukturen som kan urskiljas från tandutveckling, frambrott och slitage bekräftar de 

observationer som gjorts av epifyssammanväxning. I Tabell 1 nedan visas observerade dP4, 

M1, M2 och M3:or, deras tandslitage och relativa ålder i månader enligt Magnell (2005b).  
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Tabell 1: Ålderssammansättning för tamsvinen vid Rävgrav efter Magnell 2005b, Tabell 4. Notera att detta är för 

samtliga tänder och inte för individer. Åldern är presenterad i månader.  

TWS dP4 Ålder M1 Ålder M2 Ålder M3 Ålder 

C 
 

- 
 

0-1 
 

5-11 
 

7-13 

V 
 

- 
 

0-5 
 

7-12 
 

9-24 

E 
 

0-1 
 

5-6 1 12-13 
 

19-24 

- 
 

0-1 
 

(5-6) 
 

12-13 
 

19-24 

U 
 

(2-6) 2 5-8 2 12-18 
 

(24-36) 

a 
 

(2-6) 4 7-13 2 14-24 1 24-36 

b 
 

(2-6) 2 7-13 1 14-24 1 25-48 

c 
 

2-6 1 7-13 1 14-36 3 >36 

d 
 

5-11 1 9-24 1 >14 2 >36 

e 4 7-14 1 9-36 2 >36 
 

>36 

f 3 7-14 2 >14 2 >36 
 

>36 

g 
 

7-14 3 >14 
 

>36 
 

(>36) 

h 
 

7-14 
 

>14 
 

>36 
 

(>36) 

j 
 

7-14 
 

>19 1 >36 
 

>36 

k 
 

7-14 1 >36 
 

>36 
 

(>36) 

l 
 

7-14 
 

(>36) 
 

(>36) 
 

- 

m 
 

7-14 
 

>36 1 >36 
 

- 

n 
 

- 
 

>36 
 

(>36) 
 

- 

 

Från Tabell 1 kan utläsas ett antal kluster i ålderssammansättningen vilka delvis överlappar 

varandra. Två tänder har bedömts till åldern 5-8 månader medan ett stort antal (14 stycken 

samt sju dP4:or) tillhör gruppen 7-13/14 månader. Femton stycken P4:or som nyss börjat 

slitas finns också i materialet och denna tand bryter fram mellan 14-18 månader (Magnell 

2005b). Enstaka tänder har slitage i åldrarna 9-24/36 och 14-24/36 medan några av tänderna 

(nio stycken) kan sägas tillhöra individer äldre än 36 månader (se Fig. 14).  
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Figur 14: En av få bevarade underkäkar från svin vid Rävgrav.  

Individen är, utifrån tandslitage, äldre än 3 år.  

Notera den udda formen på dexter M3. 

Till de tänder som finns representerade i Tabell 1, samt ovan nämnda P4:or, kan läggas fem 

stycken M3 från underkäken och som ännu ej är färdigbildade. Dessa tänder befinner sig i 

tandutvecklingsstadie 4 enligt Carter & Magnell (2005) vilket spänner mellan 12-18 månader 

(för utförlig beskrivning av alla tandutvecklingsstadier se Carter & Magnell 2005).   

Utifrån presenterad data kan två kluster bland de unga individerna urskiljas, 7-14 månader 

och 12-18 månader, tillsammans med ett stort antal P4:or som visar på en ålder äldre än 14 

månader. Tre hela underkäkar har observerats och erhållit en MWS. En individ har bedömts 

till en ålder av 14-36 månader, en individ till 14-24 månader samt en individ till 7-13 månader.  

5.3 Könsfördelning 

Nedan presenteras könsfördelningen för respektive art.  

5.3.1 Nötkreaturens könsfördelning 

Det existerar en tydlig sexuell dimorfism hos metapoderna från fullvuxna nötkreatur i 

materialet från Rävgrav. De mått som har tagits på benen från Rävgrav visas i Fig. 4 i 

metodkapitlet. 

Nedan presenteras könsfördelningen i tabellform. De röda cirklarna i diagrammen (Fig. 15-

20) representerar kor medan de blå fyrkanterna representerar tjurar.  
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Figur 15: Könsfördelning på metatarsaler där Bcr plottats mot Bfdm. Röda cirklar är kor medan blå fyrkanter är 

tjurar. Notera att könsfördelningen är jämn. 

 

Figur 16: Könsfördelning på metatarsaler där Bcr plottats mot Bfdl. Röda cirklar är kor medan blå fyrkanter är 

tjurar. Notera att könsfördelningen är jämn. 
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Figur 17: Könsfördelning på metatarsaler där Bcr plottats mot Ddm. Röda cirklar är kor medan blå fyrkanter är 

tjurar. Notera att en av metatarsalerna som tidigare bedömts till tjur inte kunnat mätas här. 

 

Figur 18: Könsfördelning på metatarsaler där Bcr plottats mot Ddl. Röda cirklar är kor medan blå fyrkanter är 

tjurar. Notera att en av metatarsalerna som tidigare bedömts till tjur inte kunnat mätas här. 
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Figur 19: Könsfördelning efter metacarpaler där Bcr plottats mot Bfdm. Röda cirklar är kor medan blå fyrkanter är 

tjurar. De två metacarpalerna som är nära varandra i storlek härrör sannolikt från samma individ. 

 

Figur 20: Könsfördelning efter metacarpaler där Bcr plottats mot Bfdl. Röda cirklar är kor medan blå fyrkanter är 

tjurar. De två metacarpalerna som är nära varandra i storlek härrör sannolikt från samma individ. 

I diagrammen ovan visar metatarsalerna en jämn könsfördelning (tre honor och tre hanar) för 

nötkreaturen medan metacarpalerna visar två hanar (två av metacarpalerna, en höger och en 

vänster, har räknats som en tjur då dessa uppvisar liknande mått, se Fig. 17-18) och en hona. 

Tre metatarsaler från kroppens högersida tillhör honor medan tre från vänstersidan tillhör 

tjurar. Bcr mot Ddl och Ddm för metacarpaler har inte tagits med då för få individer kunde 

mätas.  
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Könsfördelningen utifrån möjliga observationer är jämn mellan antalet kor och tjurar äldre än 

2,5 år. Åtminstone tre kor och tre tjurar kan skönjas i materialet. Förekomsten av oxar har inte 

varit möjlig att studera på ett tillfredställande sätt då längdmått ej kunnat tas. 

5.3.2 Könsfördelning hos får/get 

Endast ett fåtal fragment har varit möjliga att könsbedöma från får/get. Två fragment från 

pelvis (bäcken) har bedömts tillhöra hondjur utifrån rectusgropens utformning (se Fig. 12 för 

en av individerna).  

Leif Jonsson har i sin analys bedömt ett hornfragment till en kastrerad bagge (Larsson 1992: 

21). En andra bedömning, utförd av mig och Ola Magnell, indikerar att hornfragmentet 

möjligen tillhör en ung get och inte ett får (se diskussion kapitel 6.1.2).  

5.3.3 Tamsvinens könsfördelning 

Åtminstone fyra honor har identifierats med hjälp av överkäkens caniner och åtminstone två 

hanar med hjälp av underkäkens caniner. Ett antal ben och tänder har kunnat mätas för 

könsbedömning. En adult tibia har kunnat mätas distalt (Bd) och visar en bredd av 35 mm. 

Detta mått ligger mellan Magnells medelvärden för honor och hanar bland moderna vildsvin 

(2004: tabell 2).   

Längdmått (L) har kunnat tas på sju M3:or från underkäken och visas i Fig. 21.  

 

Figur 21: Längdmått på M3 inferior hos tamsvinen från Rävgrav. Notera att både tänder från höger och vänster 

käkhalva finns representerade. 
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Av måtten att döma (Fig. 21) tillhör fyra tänder honor medan de tre största troligen härrör från 

galtar. Detta ger totalt fyra suggor och tre galtar i materialet. 

5.4 Förekomst av dragdjur 

39 phalanx och 14 metapoder från nötkreatur undersöktes. Vad gäller distal breddning av 

metapoderna uppvisar inget ben förändring nog att nå Bartosiewiczs Stadie 2 eller högre. Ett 

antal phalanx uppvisar svaga ansatser till lipping och exostosbildning dock inte kraftiga nog 

att nå Stadie 2. Den tydligaste exostosen kan ses på phalanx III och förekommer på två av 

dessa ben (Fig. 22). 

 

 

Figur 22: Exostos proximalt på phalanx III till höger. 

 

Figur 23: Depressioner i ledytorna på phalanx I (till vänster) och phalanx II (till höger). 
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Phalanx och metapoder samt fyra centrotarsale undersöktes för depressioner i ledytorna 

enligt Telldahl (2011). Denna typ av förändring har endast noterats på två phalanx (se Fig. 23).   

 

 

Figur 24: Benpålagring på en calcaneus från en juvenil tamko. 

Exostosbildning finns även tydligt närvarande på två undersökta calcanii och ytterligare två 

visar en svag ansats till förändring. Denna typ av exostosbildning kan ses som tydligast på en 

calcaneus från en ung individ (Fig. 24). 

5.5 Emaljhypoplasier hos svin 

Emaljhypoplasier är frekvent förekommande i materialet från Rävgrav. Åtminstone tio tänder 

uppvisar denna typ av störning i emaljen varav tre (med mycket tydliga emaljhypoplasier) 

kommer från en och samma individ (Fig. 25). Förändringen syns tydligast på M2:an i 

överkäken men är tydlig även på M1och P4 (någon M3:a har inte kunnat kopplas till denna 

individ). Utifrån frambrott och slitage är denna individ mellan 1-2 år gammal. Då 

emaljhypoplasier förekommer på alla dessa tänder, och tänderna bildas under olika intervall, 

är det troligt att individen har upplevt flera perioder av stress (se diskussion kapitel 6.1.3).  
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Figur 25: Kraftiga emaljhypoplasier hos en och samma individ. 

Utöver dessa tre tänder har emaljhypoplasier observerats på en M3:a i överkäken (Fig. 26), en 

M3:a i underkäken (Fig. 27) en canin från överkäken från en sugga, tre stycken M2:or i 

överkäken och en M1:a i överkäken. 

 

Figur 26: Två linjer av emaljhypoplasi på en M3:a i överkäke från svin. 
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Figur 27: Emaljhypoplasi på en M3:a , i underkäken, som just börjat slitas. Detta tyder på en ålder på mellan 2-3 år 

enligt Magnell 2005b. 

På M3:an från underkäken kan emaljhypoplasin ses nära kronans bas på den bakersta kuspen 

(Fig. 25). Slitaget (stadie a) på den främre kuspen tyder på en ålder av 2-3 år (enligt Magnell 

2005b) och utifrån emaljhypoplasins läge på tanden har denna uppstått vid 18-24 månaders 

ålder (se kapitel 6.1.3 för en grundligare diskussion).  

6. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion kring de enskilda arternas roll i ekonomin vid lokalen 

Rävgrav. Därefter diskuteras djurhållningen i sin helhet och jämförs med andra, någorlunda, 

samtida material, både från Danmark och från Sverige. De ekologiska förutsättningarna för 

jordbruk och djurhållning diskuteras också tillsammans med idén att både människa och djur 

har gynnats av en nära relation. 

6.1 Diskussion av den osteologiska analysen 

Nedan presenteras, art för art, en diskussion kring resultaten från min osteologiska analys. 

6.1.1 Nötkreaturen 

Utifrån data presenterad i kapitel 5 tolkar jag hållningen av nötdjur, vid lokalen Rävgrav, som 

främst inriktad på köttproduktion. Detta utifrån både ålders- och könssammansättningen.  
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Majoriteten av de slaktade djuren är relativt unga och materialet uppvisar, utifrån tandslitage, 

två ålderskategorier. Den första ålderskategorin är djur med en ålder på 2,5-4 år (tolv 

bedömda tänder) och den andra ålderskategorin är djur med en ålder på 4-8 år (tio bedömda 

tänder). Ett mindre antal djur vilka är både yngre och äldre än ovan nämnda åldrar, har 

påträffats (se kapitel 5). En vanlig ålder- och könsfördelning i en ekonomi som har ett fokus 

på mejeriprodukter är att hanarna slaktats mellan 2,5-4 års ålder medan individer äldre än 4 år 

till största del är honor (Vretemark 1997: 111ff). Könsfördelningen vid Rävgrav är jämn 

mellan kor och tjurar för individer äldre än 2,5 år. Könsfördelning utifrån flera 

ålderskategorier har inte kunnat studeras vilket innebär att det inte går att sluta sig till om 

korna i materialet är äldre än tjurarna. Det är heller inte möjligt att säga något om slaktsäsong 

då åldersintervallen är för breda.  

Trots att det inte går att avgöra könsfördelningen mellan åldrarna så vill jag ändå argumentera 

för att köttproduktionen varit den viktigaste funktionen för nötkreaturen vid Rävgrav. Vid 4 

års ålder har nötkreatur uppnått 90 % av potentiell kroppsvikt och många av djuren har 

troligen slaktats då de uppnått optimal köttvikt (Higham & Message 1969: 328). Föregående 

argument utesluter naturligtvis inte att det existerar en åldersrelaterad könsfördelning och att 

människorna vid Rävgrav också, till viss del, tagit vara på mejeriprodukter från tamkorna, 

men utifrån mina resultat (art-, köns och åldersfördelningen) tycks inte detta ha varit fokus för 

djurhållningen. Troligt är att de fullvuxna djuren (äldre än 4 år) snarast hållits i reproduktivt 

syfte. De djur som slaktats efter 8 års ålder är troligen de djur som redan tjänat sitt syfte för 

reproduktion, vilket andra studier visar (Vretemark 1997: 112f). Det skall noteras att 

materialet är relativt litet vilket kan påverka resultatet. Metapoder från nötkreatur är långa och 

raka och används gärna för att tillverka olika typer av verktyg och hantverk. Dessutom är det 

inte ovanligt att dessa ben märgspaltats, vilket reducerar antalet möjliga element att studera 

(Nyegaard 1985: 430; Vretemark 1997: 107f).   

Förekomsten av kastrater kan inte påvisas i denna analys utifrån påträffade metapoder då 

materialet är alldeles för litet och för fragmenterat. Det skall dock sägas att kastrering har 

påvisats under neolitikum i Skandinavien (Johannsen 2006; Welinder 2004: 81). Då det finns 

belägg för kastrering vid andra lokaler är det inte osannolikt att man även vid Rävgrav känt 

till och utfört denna praktik. Hållandet av kastrater är praktiskt av flera orsaker. Om 

kastreringen görs tidigt förlängs djurets tillväxtfas vilket resulterar i ett lugnare djur med en 

större kroppshydda, d.v.s. en större mängd kött. Köttet blir dessutom godare till följd av att 

könshormonerna inte förändrar dess smak. Genom att kastrera djur tar människorna kontroll 
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över djurens reproduktion och utför därmed en selektiv avel där oönskad betäckning undviks 

(Hatting 1993: 60f; Vretemark 1997: 42). Johannsen menar att förekomsten av många vuxna 

hanar tyder på att kastrering har skett, då behovet av reproduktiva honor är större än behovet 

av hanar (Johannsen 2006). Då fördelningen mellan honor och hanar är jämn vid Rävgrav 

skulle detta kunna användas som ett argument för att oxar förekommer. Jag anser inte denna 

tolkning orimlig, samtidigt kan den inte bekräftas utifrån det osteologiska materialet. 

Tolkningen blir också osäker till följd av att en mer detaljerad åldersrelaterad könsfördelning 

ej har kunnat genomföras.  

Kontinuerligt utnyttjande av dragdjur kan inte påvisas vid Rävgrav. Förändringar i falanger 

och hand- och fotben som påträffats skulle kunna indikera att vissa djur använts som dragdjur 

men förändringarna på dessa ben är inte tillräckligt markanta för att göra en säker tolkning. 

Johannsen (2006) ser lipping i stadie 3-4 på falanger som ett säkert tecken på dragning då 

hans studie visar att denna förändring inte förekommer hos uroxar och inte heller tycks vara 

åldersrelaterad, vilket förekomsten av exostoser kan vara. De ben med lipping som 

förekommer i materialet från Rävgrav uppvisar endast svaga tecken på denna förändring. 

Rimligen används endast fullvuxna nötkreatur som dragdjur då kraftig belastning av skelettet, 

speciellt innan det är färdigbildat, kan vara skadligt (Telldahl 2012: 8f). Benpålagringarna på 

studerade hälben från Rävgrav är därför intressanta, då den tydligaste exostosen förekommer 

på ett ungdjur. Kanske tyder detta på någon annan form av stress i den bakre extremiteten. 

Två falanger uppvisar två olika former av depressioner (Fig. 23) och denna typ av 

benförändringar har kopplats till osteokondros, ledsjukdomar, så som Osteochondritis 

dissecans (Thomas & Johannsen 2011; Telldahl 2012: 11). De bakomliggande orsakerna till 

depressionerna är ännu inte klarlagda men genetiska och miljömässiga förhållanden, snabb 

tillväxt och viktökning kan troligen påverka bildande av dessa depressioner, snarare än en 

direkt konsekvens av dragning (Thomas & Johannsen 2011), därmed är förändringarna i 

materialet från Rävgrav inte nödvändigtvis en indikation på dragdjursnyttjande.  

Johannsen menar att de neolitiska nötkreaturen var starka och friska. I hans analys av 933 

extremitetsben från nötboskap påträffade han endast fem fall av sjukliga förändringar 

(Johannsen 2006). Kronologiskt har han kunnat se att de tidigneolitiska djuren inte använts 

som dragdjur i särskilt stor omfattning (eller kanske inte alls) medan frekvensen av icke-

sjukliga förändringar, speciellt lipping och breddning, blir allt vanligare under 

mellanneolitikum. Han kopplar samman detta med en intensifiering av jordbruket, som 
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troligen skedde omkring 3500 f.v.t. (Johannsen 2006). Jag kommer att återkomma till detta 

längre fram.    

6.1.2 Småboviderna 

Kategorin får/get innehåller till största delen individer som slaktats mellan 0-2,5 års ålder och 

en majoritet av dessa har slaktats under sitt första levnadsår. I kapitel 5 presenterades ett antal 

kluster bland de åldersbedömda tänderna, där det största klustret var tänder bedömda till 3-14 

månader. Detta kluster kunde delas in ytterligare till 5-8 månader och 6-11 månader samt ett 

fåtal tänder yngre än 5 månader. Anledningen till denna överlappning är att det till största 

delen är individuella tänder som bedömts och inte hela underkäkar. Olika tänders 

slitagestadier överlappar varandra och dessutom är inte alla stadier lika långa (Jones 2002). På 

grund av att stadierna för enskilda tänder överlappar varandra kan inte en lika snäv 

åldersbedömning göras av individuella tänder som för en hel underkäke från en och samma 

individ, där stadiernas intervall kan kombineras.  

Till följd av slitagestadiernas överlappningar vill jag argumentera för att majoriteten av 

tänderna tillhör en åldergrupp av individer på 6-11 månader. Lamningen infaller normalt 

mellan slutet på mars och slutet på maj (beroende på underart, miljö o.s.v.) (Jones 2002). 

Beroende på om de yngre åldersgrupperna tolkas som ett eller flera kluster representerar 

åldergrupperna antingen en eller flera slaktsäsonger. Om majoriteten av lammen föds i april 

och endast en slaktsäsong förekommit skulle denna i sådana fall infallit mellan oktober och 

mars. Utifrån detta verkar det vara rimligt att anta att det snarare är en och samma åldersgrupp 

med djur som slaktats under sitt första levnadsår (och att de troligen slaktats under senhösten) 

då överlappningen i åldrar är stor. Förmodligen kan man ha slaktat djuren innan vintern då 

tillgången på foder under vintermånaderna sannolikt var sämre och att djuren vanligen 

tenderar att vara som fetast innan vintern (Vretemark 1997: 88). Det är inte säkert att alla 

djuren slaktats vid samma tillfälle, behovet av kött och tillgången på foder har naturligtvis 

också påverkat när slakten skett, men majoriteten av djuren kan med största sannolikhet sägas 

ha slaktats från senhösten fram till tiden för nästa lamning. 

Att få individer har blivit riktigt gamla tyder på ett fokus kring köttproduktion och inte kring 

sekundära produkter. Fårmjölk kan ha varit en sekundär produkt redan under tidigneolitikum 

medan ullframställning inte kunnat påvisas i Nordeuropa före 2000 f.v.t, då de tidigaste fåren 

inte bar ull utan istället var mer pälsaktiga (Welinder 2004: 81).  



   

[49] 

 

Tyvärr kan inte särskilt mycket sägas kring könsfördelningen bland småboviderna vid 

Rävgrav. Endast två bäcken, från ungdjur, har kunnat könsbedömmas och dessa var båda 

honor (se kapitel 5). Kastrering av baggar förekom under neolitikum (Hatting 1993: 20f) och 

tydliga spår av kastrater har hittats i andra neolitiska material (se Degerbøl et al. 1939; 

Nyegaard 1985; samt föregående diskussion kring kastrerade nötdjur) och jag skulle tro att 

man sannolikt kände till denna praktik även vid Rävgrav. Ett hornfragment har påträffats 

vilket skulle kunna härröra från en kastrerad bagge, men hornet skulle också kunna tillhöra en 

ung get. Förekomsten av både kastrerade får och getter vid lokalen Rävgrav får därmed 

fortfarande ses som osäker.   

6.1.3 Tamsvinen 

Under neolitikum, då svinen troligen strövade relativt fritt var risken för att vildsvin förökade 

sig med tamsvin sannolikt hög, då dessa rörde sig inom samma områden (Carter & Magnell 

2007). Storlek har oftast använts som den främsta indikatorn på domesticerade former av svin, 

då dessa vanligen är mindre än vildsvinen, men det finns problem med att särskilja tamsvin 

från vildsvin utifrån storlek. Det existerar en uttalad sexuell dimorfism i förhistoriska 

svinpopulationer vilket innebär att vildsvinssuggor skulle kunna tas för tamsvinsgaltar och 

tvärtom (Persson 1999: 46). Storlek samt slaktålder hos svinen samt de spår av 

emaljhypoplasier som noterats (se nedan) indikerar att svinen vid Rävgrav var tamsvin. Detta 

betyder inte att enstaka vildsvin inte kan ha förekommit på platsen och i det undersökta 

materialet. 

Majoriteten av tamsvinen slaktades då de var yngre än 2,5 år medan ett mindre antal djur 

nådde en högre ålder. Bland de unga individerna ses två kluster. Det första klustret är 

individer med en slaktålder på 7-14 månader medan det andra klustret är individer med en 

slaktålder på 12-18 månader. Utöver ovan nämnda slaktåldrar förekommer ett stort antal 

fjärde premolarer från underkäken vilka endast kunnat ges en åldersattribuering på äldre än 14 

månader.  Överlappningarna för det två klustren, 7-14 månader och 12-18 månader, följer 

samma principer som de som diskuterats för får/get. Enskilda tänder befinner sig i olika faser 

under olika långa perioder, från några veckor till år, vilket medför att åldersbedömning utifrån 

enskilda tänders tandslitage ger överlappande åldersintervall (Jones 2002; Vretemark 1997: 

39). 

För får/get argumenterade jag för att de överlappande åldersintervallen för de unga 

individerna egentligen tillhörde en och samma ålderskategori. Detta anser jag inte i fallet med 
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tamsvinen. Om alla dessa individer tillhör samma åldersklass innebär det att alla slaktats vid 

12-14 månaders ålder, d.v.s. under våren, vilket inte är troligt med tanke på antalet påträffade 

premolarer. Ett stort antal fjärde mjölkpremolarer återfinns i det yngre klustret, dessa tänder 

förekommer inte tillsammans med den permanenta fjärde premolaren (åtminstone inte efter att 

P4 är färdigbildad och frambruten). Utifrån detta ser jag ålderskategorierna 7-14 månader och 

12-18 månader som separata kluster.  

Det finns en möjlighet, trots att åldrarna skiljer sig något åt, att djuren kan ha slaktats under 

samma säsong. Svin kan nämligen, beroende på födotillgång o.s.v., föda en andra kull under 

hösten. Vanligtvis sker födslarna under våren med en koncentration av födslar i mars men 

födslar utanför säsongen är inte ovanligt (Carter & Magnell 2005), vilket innebär att djuren 

från Rävgrav kan ha fötts under olika säsonger men slaktats under samma period.  

Svin kan uppnå könsmogen ålder från 7-10 månader (dessa data gäller för vildsvin men de 

tidiga tamsvinen var troligen mer lika vildsvin än dagens tamsvin) och slaktas traditionellt sett 

omkring 18-24 månaders ålder då de näst intill nått full vikt (Magnell 2005b). Svinen vid 

Rävgrav tycks till största del ha slaktats något tidigare. Om födslar skett under våren (och 

eventuellt några födslar utanför den normala säsongen) torde slaktsäsongen ha infallit under 

hösten. Att slakt skett under denna säsong kan ha sin förklaring i att djuren normalt är som 

fetast innan vinterns intåg (Carter & Magnell 2005).  De få tänder som visar en ålder på 5-8 

månader talar tydligt för en höstslakt, förutsatt att dessa är födda under den normala säsongen 

på våren.  

Hur många individer som återfinns i respektive ålderskategori kan inte avgöras. Många av 

tänderna kan komma från ett litet antal individer vilket skulle kunna innebära en 

snedfördelning vad det gäller åldersbedömningen. Trots det verkar det som att många av 

individerna slaktats unga, även om det verkar finnas en variation i slaktåldrarna.  

Könsfördelningen visar förekomsten av något fler vuxna honor än hanar i materialet, vilket är 

rimligt då det är nödvändigt att hålla fler honor i reproduktiv ålder än hanar. Galtar är 

dessutom solitära djur och strövar i det vilda vanligen ensamma, tills det är dags för 

parningssäsongen på hösten, medan honorna lever i grupp tillsammans med ungdjuren 

(Magnell 2005b).  

Leif Jonsson menar att det existerar kastrerade galtar i materialet från Rävgrav. Detta baserar 

han på egna observationer där han kunnat se att kastrerade hanars hörntänder i överkäken 
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erhållit en tydligt oval form (Jonsson, mailkontakt). Jag har enbart registrerat två bevarade 

hörntänder från överkäken i materialet från Rävgrav och dessa uppvisade inte de karaktärer 

som Jonsson har beskrivit. Till följd av detta är förekomsten av kastrerade svin vid Rävgrav 

osäker.  

Det förekommer ett antal tänder med emaljhypoplasier i materialet. Dessa störningar i 

emaljbildningen kan ha sin grund i ett antal faktorer som alla för en period orsakat stress hos 

djuret. Att djuren vid Rävgrav har upplevt perioder av stress och näringsbrist betyder inte 

nödvändigtvis att människorna inte tog hand om sina djur då emaljhypoplasiernas existens 

visar att djuren överlevt dessa perioder av stress (Dobney 2000). 

I kapitel 5 presenterades en tredjemolar, från underkäken, med en emaljhypoplasi nära 

kronans bas på den bakre kuspen (Fig. 27), vilken torde ha uppstått i en ålder av 18-24 

månaders (se Fig. 7). Under förutsättning att födsel skett under den normala säsongen, d.v.s. 

på våren, har emaljhypoplasin troligen bildats under vintermånaderna under svinets andra 

levnadsår. Detta skulle därmed sammanfalla med Dobneys tolkning att emaljhypoplasier på 

de bakersta molarerna bildas under vintermånaderna, då tillgången på foder är sämre (Dobney 

2000). 

Det är olyckligt att majoriteten av emaljhypoplasierna förekommer på tänder i överkäken i 

materialet från Rävgrav. Överkäkens tänder, deras utveckling och frambrott, har inte studerats 

i samma utsträckning som underkäkens tänder. Det är därför svårt att säga något absolut om 

ålder och säsong då emaljhypoplasin bildats i överkäkens tänder. Om vi antar att molarerna 

bildats på samma sätt (fast med en viss fördröjning) skulle emaljhypoplasiernas bildande, på 

dessa tänder, kunna sammanfalla med stress relaterad till avvänjning från modersmjölken för 

första molaren, första vintern för andra molaren och tredje vintern för tredje molaren (se Fig. 

6).  

6.2 Ett neolitiskt landskap  

De neolitiska bosättningarna i Sydskandinavien ingår i en gemensam kulturtradition benämnd 

Trattbägarkultur. Denna kulturtradition karaktäriseras oftast av en viss typ av keramik, 

jordbruk och djurhållning samt imponerande gravmonument (Persson 1999: 79f). Neolitiska 

boplatser var inte isolerade i landskapet utan människorna under denna tidsperiod ingick i 

olika former av utbyten (Sjögren & Price 2013). Men det var inte bara människor som hade 

utbyten med varandra utan även människa och djur drog nytta av en nära relation, där 

människan såg till att djuren fick bete medan djuren omvandlade (för människorna oätlig) 
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biomassa till kött och sekundära produkter (Reitz & Wing 2008: 295). I detta kapitel kommer 

Rävgravs plats i den neolitiska kulturtraditionen att diskuteras.  

6.2.1 De ekologiska förutsättningarna 

För att förstå djurhållningen under neolitikum, och de jordbrukande ekonomier som höll 

djuren, är det viktigt att diskutera grundläggande geologiska och ekologiska faktorer.  

Det skånska landskapet hade under neolitikum, och även idag, mycket goda geologiska 

förutsättningar för jordbruk och tamdjurshållning. Landskapet ligger på kalkberggrund och 

jordarna var därmed kalkrika, samtidigt som näringsrika brunjordar dominerade. Dessa 

faktorer, tillsammans med klimatet, utgjorde optimala förutsättningar för introduktionen av 

betande djur och åkerbruk (Welinder 2004: 21ff). Vid introduktionen av jordbruket och 

tamdjuren i Sydskandinavien var årsmedeltemperaturen som högst efter den senaste årstidens 

slut, men började snart åter att sjunka. Höjningen av havsnivån saktades ned samtidigt som 

den isostatiska landhöjningen var påtaglig (Noe-Nygaard et al. 2005). Detta, tillsammans med 

ett kraftigt utbrott av almsjukan, innebar en ny utbredning av öppna marker, med gräs och 

örter lämpade för bete, som en kontrast till den täta och mörka ädellövskogen med dess fattiga 

undervegetation (Noe-Nygaard et al. 2005; Welinder 2004: 29). Landskapet kom med tiden 

att bli allt mer öppet, både till följd av ekologiska faktorer och till följd av mänsklig påverkan. 

De tidigaste jordbruksekonomierna i Sydskandinavien karaktäriserades av svedjebruk, för 

odling av grödor, och röjning av lindblandskogarna för bete, där man drog nytta av de 

näringsrika brunjordarna (Noe-Nygaard et al. 2005; Welinder 2004: 32). Landskapet har 

troligen format ett lappverk av små röjda områden med odlade åkrar, trädesåkrar och 

betesmark inom den subboreala skogsmarken (Noe-Nygaard et al. 2005). 

En rad olika sädesslag kom att odlas under neolitikum i Sydskandinavien. För Rävgrav är 

odling av tre olika sädesslag belagd utifrån intryck i keramik och visar förekomsten av naket 

korn (Hordeum nudum), emmer (Triticum dicoccon) och enkornsvete (Triticum monococcum) 

(Larsson 1992: 22). Noe-Nygaard et al. (2005) menar att det fanns en tydlig trend inom den 

neolitiska djurhållningen, åtminstone för dess inledande faser, då isotopanalyser visar att de 

tidiga domesticerade korna i Sydskandinavien betade av gräs och örter på de nya öppna 

ytorna i landskapet. Detta motsäger tidigare teorier om att tamkorna skulle ha betat av löv i 

skottskogar (Noe-Nygaard et al. 2005; Welinder 2004: 32f). Nötkreaturen vid Rävgrav har 

sannolikt betat på liknande marker som de nötkreatur som presenterats av Noe Nygaard et al. 
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(2005) och troligen har även får och getter (även om getter har en mindre specialiserad kost 

än nöt och får) i Sydskandinavien betat på samma ytor.    

Tamsvinen har en annan ekologisk nisch i förhållande till nötkreatur och får/get vilka Reitz & 

Wing (2008) kallar ”herd animals” d.v.s. djur som tas till skiftande betesmarker av herdar för 

att undvika överbete. Tamsvinen definieras istället av Reitz & Wing (2008) till att 

tillhöra ”barnyard animals” och denna grupp av domesticerade djur kan delvis äta mänsklig 

föda, hushållsavfall o.s.v. Dessa djur hålls vanligen närmare gården eller bosättningen och 

köttet är för människan deras viktigaste produkt (Hamilton et al. 2009; Reitz & Wing 2008: 

295ff). De neolitiska tamsvinen har troligen strövat och bökat i skogarna i anslutning till de 

röjda betesmarkerna och sannolikt även ätit mänskligt avfall på boplatsen (Hamilton et al. 

2009). Hamilton et al. (2009) har i en artikel presenterat en analys av brittiska tamsvin från 

neolitikum och järnåldern och deras diet (Hamilton et al. 2009).  I artikeln argumenteras det, 

utifrån isotopanalys, för att tamsvinen under neolitikum (i Storbritannien) främst vuxit sig feta 

av att böka bland skogsmarkens undervegetation och haft en varierad diet vilken inkluderat 

allt från växtlighet, frukter, frön, bär, nötter, och svampar till smådjur och mänskligt avfall 

(Hamilton et al. 2009). Det är inte osannolikt att även de Sydskandinaviska tamsvinen hållits 

på ett liknande sätt och dragit nytta av skogens resurser. 

Almfallet skapade nya öppna ytor vilka människorna troligen fortsatte att hålla öppna, för att 

djuren skulle kunna få beta, och nötkreaturens och får/getters betande hjälpte i sin tur till att 

hålla landskapet öppet (Noe-Nygaard et al. 2005). Nötkreatur och småbovider tillsammans 

med svinen omvandlade, för människorna ej ätbar, biomassa till kött och sekundära produkter 

som människan sedan kunde dra nytta av. Denna process har benämnts ”The Walking Larder” 

(Hamilton et al. 2009; Reitz & Wing 2008: 295, 301; Russel 2012: 219ff). Denna nära 

relation mellan människa och djur torde ses som mutualistiskt gynnsam. Nötkreatur, får, 

getter och svin finns idag över nästan hela världen och vår ekonomi är till stor del beroende av 

deras produkter. Det kan naturligtvis argumenteras för att den selektiva aveln och 

köttindustrin inte ökat djurens livskvalitet, vilket i många fall är en tragisk verklighet för 

dessa djur, men evolutionen ser snarare till populationstillväxten, och ur ett sådant perspektiv 

har domesticeringen gjort dessa arter, och även människan, till ytterst framgångsrika (Reitz & 

Wing 2008: 287; Russel 2012: 216).  
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6.2.2 Jägare och bönder under neolitikums början 

De ekologiska förutsättningarna som existerade i Skandinavien omkring 4000 f.v.t. gynnade 

både jordbruk och djurhållning, men själva introduktionen av dessa praktiker var naturligtvis 

mer komplicerade än så. Resultaten i denna uppsats visar en dominans av tamdjur från 

Rävgrav. Fördelningen mellan vilt och tamt har länge diskuterats som en del i debatten kring 

neolitiseringsprocessen. Ett litet inslag av vilt på tidigneolitiska lokaler skulle tyda på en 

snabb övergång till en jordbrukande och tamdjurshållande ekonomi (se t.ex. Persson 1999).  

I Per Perssons avhandling från 1999 sammanställer han data från en rad olika tidigneolitiska 

lokaler (Rävgrav ingår i denna undersökning). Han placerar jordbrukets introduktion i Sverige 

till 4000-3900 f.v.t. Han menar att förekomsten av vilt ändå är relativt omfattande i dessa 

tidiga material och att en intensifiering först sker ca 3500 f.v.t. då tamdjuren definitivt 

dominerar (se Fig. 28).  

 

Figur 28: Fördelningen mellan köttproducerande vilt och tamdjur vid ett antal neolitiska lokaler.  

Från Persson 1999: 90. 

Noe-Nygaard ser också att en intensifiering, eller åtminstone en förändring, sker ca 3500 f.v.t. 

Omkring denna tid börjar hela kroppar av nötkreatur förekomma som offer i mossar och de 
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första långdösarna byggs i Skandinavien (Noe-Nygaard et al. 2005). Det är även från och med 

denna tid som dragdjur börjar användas i allt större utsträckning (Johannsen 2006).  

Ett intressant exempel på att de tidigneolitiska boplatserna kunde variera stort i fördelningen 

mellan tamt och vilt är den skånska lokalen Almhov. Lokalen har använts under större delen 

av neolitikum men speciellt intressanta är de många kontexterna med djurbensmaterial från 

tidigneolitikum (Macheridis 2011: 6f; Skoglund red. 2008). Artsammansättningen i 

benmaterialet visar att kronhjorten är det vanligaste djuret efter nötboskapen , följt av svin och 

får/get (Macheridis 2011: 17). Att kronhjorten, som är ett jaktbart vilt, är så vanligt 

förekommande i materialet är ytterst intressant och visar på att jakten inte omedelbart 

förlorade sin viktiga roll i de nya bondeekonomierna. Kronhjorten finns representerad även 

vid Rävgrav, men inte alls i samma omfattning (se kapitel 5). Almhov tycks dock ha varit en 

plats av speciell betydelse, kanske en samlingsplats för ritualer och fester (se t.ex. Macheridis 

uppsats från 2011 om pargroparna vid Almhov eller Rudebeck 2010), till skillnad från 

Rävgrav. 

Beroende på benmaterialets datering på lokalen Rävgrav så hör materialet hemma i olika 

neolitiska trender. Larsson (1992) vill placera Rävgrav i övergången mellan tidigneolitikum 

och mellanneolitikum (benmaterialet har enbart daterats till mellanneolitikum) vilket innebär 

att lokalen tillhör en fullneolitisk kulturtradition (Larsson 1992; Persson 1999). Sjögren 

(2003) har jämfört fördelningen mellan vilt och tamt på ett antal trattbägarplatser från 

mellanneolitikum och Rävgrav passar väl in i detta mönster (se Fig.29).  

 

Figur 29: Fördelning mellan tamdjur och vilt vid ett antal mellanneolitiska boplatser. Från Sjögren 2003. 
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Som kan ses i Fig. 29 följer materialen en tydlig fullneolitisk trend där inslaget av vilt är 

ytterst begränsat, med undantag för Alvastra. Den största skillnaden mellan dessa lokaler 

ligger i fördelningen mellan nötboskap och tamsvin vilket skulle kunna ses som att 

köttproduktion varit viktigare än sekundära produkter och vice versa på dessa lokaler (Sjögren 

2003). I nästa delkapitel kommer art-, köns- och åldersfördelningen vid Rävgrav att jämföras 

med ett antal andra, först danska och sedan svenska, mellanneolitiska lokaler.   

6.2.3 Rävgrav i jämförelse med danska material 

I detta delkapitel kommer benmaterialet från Rävgrav att jämföras med tre danska 

mellanneolitiska lokaler; Spodsbjerg, Troldbjerg och Bundsø. Dessa danska material uppvisar 

en art- och elementsammansättning som delvis liknar den vid Rävgrav.  

Vid Spodsbjerg består benmaterialet till ca hälften av ben från nötboskap, följt av ben från 

tamsvin och får/get och tamdjursbenen utgör ca 89 % av materialet. Även vid Rävgrav utgör 

ben från tamdjur 89 % av benmaterialet, dock är fördelningen mellan tamdjuren något 

annorlunda. Vid Rävgrav dominerar (utifrån NISP) istället tamsvinen, följt av nötkreatur och 

får/get (se Fig. 29). Detta reflekterar sannolikt djurens olika betydelse på de båda lokalerna. 

Nyegaard (1985: 426) har även sett en skillnad i spridningen av djurbenen på boplatsen och 

tolkar detta som ett resultat av antingen förekomst av olika aktivitetsytor, kronologiska 

skillnader eller utgrävningsförhållanden. En liknande analys har inte gjorts för Rävgrav.  

I materialet från lokalen Troldebjerg dominerar ben från tamsvin och nötkreatur. Svin är det 

vanligast förekommande tamdjuret med nära hälften av det totala antalet fragment, följt av 

ben från nötkreatur som nära utgör den andra hälften av det totala antalet fragment.  Ben från 

får/get utgör endast en mindre del av materialet och förekomsten av jaktbart vilt är i det 

närmsta obetydlig (Nyegaard 1985: 446; Sjögren 2003: 131). Benmaterialet från Bundsø 

domineras av ben från nötboskap, nära följt av ben från tamsvin medan ben från får/get utgör 

en mindre del. Ett antal ben från getter återfinns i materialet (Degerbøl 1939: 86; Nyegaard 

1985: 451). 

Det skall nämnas att material från Spodsbjerg inte genomgått systematisk sållning, vilket syns 

tydligt i antalet fragment från fisk. Endast tre fragment av fisk har påträffats vilket är ytterst 

lite för en kustnära boplats (Nyegaard 1985: 426). I materialet från Rävgrav har sållning 

(åtminstone torrsållning) skett för alla kontexter och här utgör fiskbenen ca 6 % av materialet, 

vilket inte heller är en hög procentdel med tanke på att boplatsen ligger i nära anslutning till 

kusten. Bortsett från tafonomiska förklaringar kan detta ses som ett tecken på ett starkt fokus 
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kring tamdjurshållningen och jordbruk, där övriga resurser har varit av marginell betydelse. 

Denna trend tycks även stämma in på Troldebjerg och Bundsø (Degerbøl et al. 1939; 

Nyegaard 1985; Sjögren 2003).  

Elementfördelningen för de fyra lokalerna liknar varandra då ben från hela kroppen finns 

representerade. Tänder, extremitetsben och delar av kranier är mest frekvent förekommande. 

Både Spodsbjerg och Troldebjerg uppvisar dock ett större antal överarmsben, lårben och 

skenben vilket säkerligen har sin grund i, speciellt för Troldebjerg, goda 

bevaringsförhållanden för dessa element (se Fig. 8 i denna uppsats; Nyegaard 1985: Tabell 2, 

5 & 9). 

Hållningen av nötboskapen vid Spodsbjerg har, utifrån köns- och åldersbedömning, tolkats 

som främst inriktad på köttproduktion, då majoriteten av djuren har slaktats som ungdjur, 

vilket även stämmer med resultaten från Rävgrav (Nyegaard 1985: 432). Denna tolkning har 

även gjorts för Troldebjerg där ca hälften av djuren slaktats mellan 3-4 års ålder (Nyegaard 

1985: 432f; Higham & Message 1969). Higham & Message (1969) har för Troldebjerg 

dokumenterat en selektiv utslaktning där tjurar främst slaktats mellan 2,5-4 års ålder. Av de 

äldre djuren vid Troldebjerg utgjorde korna ca 80 %.  Det skall dock noteras att 

åldersbedömning främst utgått från epifyssammanväxning och inte tandslitage eller 

tandframbrott (Higham & Message 1969). Också vid Bundsø har tamkorna slaktats i unga 

åldrar vilket ett stort antal mjölktänder vittnar om (Degerbøl et al. 1939: 111). Tyvärr har, mig 

veterligen, inga detaljerade studier av åldersfördelningen publicerats för nötboskapen vid 

denna lokal.  

Nyegaard vill mena att oxar förekommer i materialet från Spodsbjerg (Nyegaard 1985: 432).  

Higham & Message (1969) tolkar materialet från Troldebjerg som att även det innehåller 

kastrater och troligen även dragdjur (Higham & Message 1969: 325). Kastrater och dragdjur 

har däremot inte kunnat bekräftas i min analys av Rävgrav. Johannsen har i en artikel från 

2006, bland andra lokaler, undersökt nötkreaturen från Spodsbjerg, Bundsø, och Troldebjerg 

för att studera frekvensen av icke-sjukliga förändringar kopplade till dragdjur. Han menar att 

användandet av dragdjur kan kopplas till alla dessa tre lokaler och att de faller in i en generell 

trend av ökat dragsdjursnyttjande under mellanneolitikum (Johannsen 2006). Utifrån min 

analys tycks Rävgrav inte passa in i denna trend. Detta kan eventuellt förklaras utifrån 

boplatsen datering. Lokalen är daterad till övergången mellan tidig- och mellanneolitikum 

(Larsson 1992) och, som nämnts ovan, börjar en intensifiering av jordbruket ske omkring 
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3500 f.v.t (Noe-Nygaard et al. 2006; Persson 1999: 90). Kanske är det så att denna 

intensifiering av brukandet av jorden, där användandet av dragdjur var en nödvändighet, inte 

nått Rävgrav vid tiden då lokalen användes. En annan förklaring skulle kunna vara att 

människorna vid lokalen helt enkelt inte haft något behov av ett intensivt nyttjande av 

dragdjur. 

Det finns inga tydliga belägg för att det förekommer getter i materialet från Spodsbjerg. 

Däremot förekommer kastrerade får i materialet vilket kan ses på ett antal välbevarade kranier 

med hornförändringar. Även näringsbrist har kunnat påvisas bland dessa djur (Nyegaard 

1985: 433ff). Förekomsten av kastrerade djur vid Rävgrav är, som tidigare påpekats, osäker 

utifrån de osteologiska fynden. Åldersfördelningen för fåren vid Spodsbjerg visar en relativt 

jämn fördelning mellan ungdjur och vuxna individer. Två kluster kan tydligt urskiljas; ett med 

individer med en ålder på 3-9 månader och ett större kluster med individer som har nått en 

ålder av mer än 3 år (Nyegaard 1985: 435). Utifrån det yngre klustret kan de tänkas att många 

av individerna slaktats under hösten. 

Nyegaard tolkar åldersfördelningen vid Spodsbjerg som att både kött och sekundära produkter, 

så som ull, har varit viktiga på platsen. Han menar dock att tafonomiska faktorer kan ha 

påverkat denna fördelning till de vuxna djurens fördel, då vuxna individer oftast bevaras 

bättre än unga, men vill trots detta mena att sekundära produkter haft en viss betydelse 

(Nyegaard 1985). Detta kan kontrasteras till fördelningen av unga och gamla djur vid 

Troldebjerg och Rävgrav, där ungdjuren kraftigt dominerar materialet och fokus på 

köttproduktion är tydlig (se kapitel 5, denna uppsats; Higham och Message 1969; Nyegaard 

1985). Dock har, vid Rävgrav, får/get bidragit mer till NISP än vid Troldebjerg där 

småboviderna endast utgör en ytterst liten del av det totala materialet (Nyegaard 1985: 448). 

Tjugofyra underkäkar av får har åldersbedömts från lokalen Bundsø. Av dessa tillhör 20 

stycken käkar djur mellan 3-9 månader medan övriga är omkring 2 år eller äldre (Degerbøl et 

al. 1939: 161f). Även vid Bundsø kan en koncentration till slakt av unga får ses. På Bundsø 

förekommer också ett mindre antal fragment (tre metapoder) som bekräftar förekomsten av 

get (Degerbøl et al. 1939: 166f).  

Tamsvinen har vid Spodsbjerg till största del slaktats unga, majoriteten innan två års ålder. Ett 

antal äldre individer (nio stycken) finns representerade. Tre av dessa kunde könsbedömas 

utifrån hörntänder och var alla suggor (Nyegaard 1985: 435). Denna ålders- och 

könsfördelning kan liknas vid den vid Rävgrav där majoriteten av djuren slaktats under sitt 
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andra levnadsår och suggorna dominerar bland de äldre individerna. Slaktmönstret bland 

svinen på Troldebjerg skiljer sig tydligt från Rävgrav och Spodsbjerg då hela 90 % av 

tamsvinen slaktas under sitt första levnadsår, d.v.s. långt innan de uppnått full vikt (Nyegaard 

1985: 435). Från Bundsø har 40 underkäkar från den högra kroppshalvan åldersbedömts. Nära 

hälften av dessa tillhör individer mellan 1-2 år och 14 av underkäkarna tillhör individer under 

året. Fem underkäkar uppvisar en ålder på ca 2 år medan endast två underkäkar tillhör 

individer äldre än 4 år (Degerbøl et al. 1939: 134f). Underkäkarna visar tydligt att de härrör 

från tamsvin då många av käkarna har kulisställda tänder (det finns även vildsvin i materialet) 

(Degerbøl et al. 1939: 135).   

Alla fyra material uppvisar en stark dominans för tamdjuren, där jakt och fiske endast tycks 

ha haft en marginell betydelse, trots boplatsernas kustnära lägen. Den låga förekomsten av 

fisk kan ha tafonomiska orsaker relaterade till utgrävningsmetodik då få av dessa material 

blivit systematiskt vattensållade (Larsson 1992; Nyegaard 1985: 455). Den största skillnaden 

mellan materialen är frekvensen mellan tamsvin och nötkreatur, och till viss del 

utslaktningsåldrarna. Vid Spodsbjerg och Bundsø är nötkreaturen vanligast medan tamsvinen 

är den vanligast förekommande arten vid Troldebjerg och Rävgrav. Detta speglar sannolikt 

djurens olika roller i ekonomin på respektive lokal.  

Det är svårt att säga om människorna vid Rävgrav medvetet valt bort sekundära produkter 

eller om kunskapen om deras tillvaratagande och användande inte fanns där. Det hade funnits 

en större möjlighet till att reflektera kring detta om en mer omfattande datering av 

benmaterialet hade gjorts. Om majoriteten av benen härrör från den senare delen av 

tidigneolitikum är det inte omrimligt att tänka sig att kunskapen kring och bruket av 

sekundära produkter inte var särskilt omfattande i Sydskandinavien. Om benen däremot till 

större del härrör från mellanneolitikum så torde denna kunskap, åtminstone delvis, finnas i 

området. Utifrån detta skulle det kunna argumenteras för att människorna vid Rävgrav 

medvetet valt bort sekundära produkter till fördel för köttet.     

6.2.4 Rävgrav i jämförelse med svenska material 

Två omfattande svenska material som kan omnämnas är Alvastra pålbyggnad och lokalerna 

belägna på Falbygden (Sjögren 2003:130ff). Dessa må vara geografiska mer avlägsna än de 

danska men djurhållningen på de två lokalerna är ändå intressanta att jämföra med Rävgrav. 

Alvastra pålbyggnad skiljer sig från övriga lokaler då platsen snarast har tolkats som en 

mötesplats, av social och religiös betydelse, och endast delvis som en boplats (Browall 1986: 
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157f).  Av de artbestämda benen utgör nötkreatur den största delen av materialet, följt av 

svinen. Browall (1986: 111f, efter analys gjord av During 1986) menar dock att många av 

dessa är vildsvin vilket kan tyckas underligt i ett mellanneolitiskt material. Sjögren (2003) har 

i sin sammanställning räknat svinen vid Alvastra till tamdjuren (se Fig. 29). Ett mycket litet 

antal fragment av får/get har påträffats vid Alvastra. Vid en sammanställning av NISP utgör 

tamdjuren endast 75 % av det totala benmaterialet (förutsatt att svinen räknas till tamdjuren, 

se Fig.29). Vilt utgör 14 % av materialet medan fisk utgör ca 10 %. Utöver det har ett mindre 

antal ben från fågel påträffats (Browall 1986:176f, Appendix C, efter analys gjord av During 

1986; Sjögren 2003: 131).   

Den vanligast förekommande arten bland det jaktbara viltet är kronhjorten och förvånande är 

att ben från kronhjort är vanligare i materialet än ben från får/get (Browall 1986:176f, 

Appendix C, efter analys gjord av During 1986). Denna fördelning är något atypisk i 

jämförelse med de andra material som presenterats i denna uppsats. Frågan är om inte 

Alvastra pålbyggnads speciella funktioner kan ha resulterat i en annorlunda 

artsammansättning. Den höga andelen fisk kan dock förklaras med att materialet vattensållats, 

till skillnad från övriga presenterade material. Browall vill mena, trots en relativt hög frekvens 

av fisk och vilt, att dessa arter endast hade en marginell betydelse för ekonomin vid Alvastra 

(Browall 1986: 112, efter analys gjord av During 1986). 

Nötkreaturen har, utifrån Durings data (i Browall 1986), slaktats i varierande åldrar, dock 

tycks majoriteten ha, likt vid Rävgrav, slaktats som ungdjur. (Browall 1986:176f, Appendix C, 

efter analys gjord av During 1986).  Bland får/get har endast fyra individer åldersbedömts. 

Två av dessa bedömdes till äldre än 2,5 år medan två av individerna bedömdes vara yngre än 

2 år (Browall 1986:176f, Appendix C, efter analys gjord av During 1986). Av tamsvinen har 

majoriteten slaktats unga. Nio individer har åldersbedömts varav två blev bedömda till äldre 

än 3,5 år. (Browall 1986:176f, Appendix C, efter analys gjord av During 1986). Denna 

åldersfördelning kan mer liknas vid Troldebjerg där majoriteten av tamsvinen slaktats under 

sitt första levnadsår (se föregående kapitel). Utifrån denna åldersindelning torde även Alvastra 

pålbyggnad, likt Rävgrav, haft en djurhållning inriktad på köttproduktion. Återigen skall dock 

påpekas att Alvastra pålbyggnad kan ha varit en plats som, under neolitikum, haft en speciell 

funktion, kanske som en samlingsplats, vilket skulle kunna resultera i en något speciell 

sammansättning hos benmaterialet (jämför Almhov kapitel 6.2.3).  
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Fördelningen av tamt respektive vilt vid lokalen Logården uppvisar en stark dominans för ben 

från domesticerade djuren som utgör 96 % av det genomgångna materialet (se Fig.29, notera 

att fågel och fisk inte finns representerade här). Utifrån NISP dominerar tamsvinen materialet, 

följt av nötkreatur och får/get vilket liknar fördelningen vid Rävgrav.   

Slaktmönstret för tamdjuren vid Logården skiljer sig från Rävgrav, speciellt för tamkorna 

(Fig.30). Tyvärr har ingen åldersbedömning i månader eller år gjorts för materialet från 

Logården, istället har djuren delats in i fem kategorier: foster, ung, yngre, vuxen och äldre 

(Fig.30). Detta gör det problematiskt att jämföra med andra material och att diskutera säsong. 

Dock kan en generell struktur utläsas. Majoriteten av nötkreaturen och även över hälften av 

får/getter har slaktats i vuxen ålder medan flertalet svin slaktats unga. Sjögren (efter Leif 

Johnssons analys som ej publicerats) tolkar detta som att tamsvinen hållits för köttets skull 

medan hållningen av nötkreatur fokuserats kring mejeriprodukter och eventuellt dragdjur. Han 

menar även att får/getter skulle kunna ha använts för sekundära produkter (Sjögren 2003: 

132f). Denna fördelning skiljer sig från Rävgrav där ett större fokus tycks ha legat på 

köttproduktion. 

 

Figur 30: Utslaktiningsmönster för tamdjuren vi d Logården enligt Sjögren 2003: 133. 

Djurbensmaterialet från Falbygden är intressanta även ur en annan aspekt, även om det inte 

finns utrymme att här gå in i detalj i denna. Sjögren & Price presenterade 2013 en artikel som 

diskuterar tamdjurens mobilitet. Strontium-, syre- och kolisotoper analyserades och resultatet 

visade att tamkorna var högst mobila under neolitikum på Falbygden, då åtminstone hälften 

av de analyserade korna med säkerhet fötts upp utanför området. Även fåren och getterna har 
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varit mobila, dock inte i samma utsträckning, medan tamsvinen till största del uppvisade 

lokala signaturer. Detta har sannolikt att göra med djurens olika biologi och ekologi (det är 

lättare att vandra långväga med kor än med t.ex. svin) men kan också vara ett resultat av 

sociala praktiker där nötdjuren haft en speciell funktion (Sjögren & Price 2013). En tidigare 

studie har även visat på mänsklig mobilitet i samma område (Sjögren, Price & Ahlström 

2009). 

Att speciellt nötkreaturen rört sig i landskapet under denna period tyder på en komplex 

neolitisk ekonomi, där både människor och djur varit i omlopp. Sjögren & Price (2013) vill 

koppla denna mobilitet till olika former av herdeverksamhet, betesgång och utbyten i form av 

tribut, giftemålsgåvor, fester och handel och förespråkar en regional, snarare än lokal, 

ekonomi. Sjögren & Price (2013) pekar på en annan intressant observation, nämligen att 

nötkreaturens och människornas mobilitet endast delvis överlappar varandra. Detta tyder på 

att olika samhällsmekanismer har legat till grund för människornas och djurens förflyttningar 

i landskapet (Sjögren & Price 2013). En liknande studie har gjorts på ett brittiskt neolitisk 

material och denna studie uppvisar liknande resultat, dock tycks dessa djur ha förflyttats från 

än mer långväga lokaler än de vid Falbygden (Viner et al. 2010). Falbygden är ett speciellt 

geografiskt område, platsen är lokaliserad i ett område av yngre berggrund vilket ger en 

tydligt kontrasterande isotopsignatur mot den omringande äldre berggrunden (Sjögren & Price 

2013). Därmed är Falbygden en optimal lokal för denna typ av studie. Jag skulle dock finna 

det ytterst intressant att genomföra en liknande studie för Rävgrav och andra neolitiska 

djurbensmaterial. Denna typ av studie skulle kunna avslöja mycket ny fakta gällande 

utbytessystem och mobilitet och ytterligare framhäva ett mångfacetterat neolitiskt landskap 

och en komplex kultur.    

Nötkreaturen har ofta ansetts vara det viktigaste djuret under neolitikum då, förutom köttet, 

djuret ger sekundära produkter, användes som dragdjur och att de dessutom offrades. Andra 

menar att tamsvinet var det viktigaste djuret under tidigneolitikum medan nötkreatur blev det 

först senare, i och med ”the secondary products revolution” (Noe-Nygaard et al. 2005; 

Sjögren 2003: 132; Welinder 2004:80, 96).  Det är svårt att säga vilket som var det viktigaste 

tamdjuret vid Rävgrav då alla arter främst tycks ha hållits för köttets skull. Svinen dominerar i 

materialet från Rävgrav men nötkreaturen har definitivt bidragit med mer kött per individ.  

Det skall dock sägas att det djur som varit viktigast för ekonomin vid en viss lokal inte 

nödvändigtvis måste ha varit det viktigaste djuret i människornas tankevärld. Tamdjurens 

ekonomiska roll har varit fokus för denna uppsats. Dock har djuren spelat långt fler roller än 
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så på den neolitiska scenen, detta skvallrar inte minst de mobila nötkreaturen från Falbygden 

om.  Dessa roller är sannerligen värda att undersöka, vilket bör göras utifrån en mängd 

ämnesövergripande perspektiv, för att öka förståelsen kring neolitisk djurhållning och 

människans och djurens komplexa relation.  

7. Slutsats 

Det är sannerligen ingen överdrift att kalla relationen mellan människa och tamdjur under 

neolitikum för komplex. Människa och djur ingick i ett mutualistiskt förhållande där båda 

drog nytta av varandra. Det neolitiska landskapet speglar en dynamisk och föränderlig tid då 

både djur och människor tycks ha varit högst mobila. Dessa neolitiska bosättningar som denna 

uppsats behandlar var inte isolerade öar, utan del av en komplex neolitisk kulturtradition. 

Rävgrav kan med andra ord ses som en typisk sen tidig- till mellanneolitisk boplats, samtidigt 

som den på många sätt är unik.  

Utifrån mina frågeställningar har jag kommit fram till följande slutsatser angående materialet 

från Rävgrav: 

- Majoriteten av tamdjuren vid lokalen Rävgrav har slaktats i unga år. Denna 

utslaktningsstrategi tyder på ett fokus kring köttproduktion där sekundära produkter 

troligen endast haft en marginell roll i ekonomin. 

- Könsfördelningen för nötboskapen visar en jämn fördelning mellan vuxna tjurar och 

kor medan suggor är något fler än galtar bland de vuxna svinen.  

- Förekomsten av kastrater har inte med säkerhet kunnat fastställas vid Rävgrav. Denna 

praktik finns dock belagd, för åtminstone får/get och nötkreatur, från andra neolitiska 

lokaler vilket kan innebära att man även känt till och nyttjat denna praktik vid Rävgrav.  

- Emaljhypoplasier är frekvent förekommande bland tamsvinen vid Rävgrav. Dessa kan 

eventuellt kopplas till perioder av stress i samband med vintermånaderna och unga 

individers avvänjning från modersmjölken.   

- Systematiskt utnyttjande av dragdjur kan inte påvisas vid Rävgrav. 

- Djurhållningen vid Rävgrav uppvisar likheter med en rad andra, både danska och 

svenska, neolitiska material. Utifrån artsammansättningen kan Rävgrav sägas tillhöra 

en fullneolitisk kulturtradition där de största likheterna kan ses med mellanneolitiska 

material där förekomsten av vilt är låg. Alla jämförda material uppvisar dock specifika 

karaktärer i fråga om förekomsten av tamsvin respektive nötkreatur, utslaktningsåldrar 
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och könsfördelning. En enhetlig neolitisk trend kan därför inte ses utan varje lokal har, 

till viss del, anpassat sin djurhållning efter egna behov.    

8. Summary 

The purpose of this thesis was to investigate animal husbandry practices at the Neolithic site 

of Rävgrav in Scania, southern Sweden. The site of Rävgrav has been dated to the transition 

between the Early and Middle Neolithic, but the site has probably been used occasionally over 

a long period of time (Larsson 1992). The aim is to, through investigation of the animal bones 

from Rävgrav and comparing the results with other contemporary sites and give a broad 

picture of animal husbandry practices in southern Scandinavia in the Early and Middle 

Neolithic. The animal bones from Rävgrav were analysed in order to answer the following 

questions: 

– How was animal husbandry practiced at Rävgrav, and has meat production or secondary 

products been the most important component for the economy at the site? 

- What is the species and bone element composition at the site? 

- What is the sex composition for the slaughtered animals and at what ages have the domestic animals at 

Rävgrav been slaughtered? 

- Have the people at Rävgrav castrated any of the male animals? 

- Is Linear Enamel Hypoplasia present in the teeth of the pigs? 

- Have the people at Rävgrav used draught animals?  

– Are the animal husbandry strategies practiced at Rävgrav similar to those practiced at other 

contemporary sites? 

From the osteological analysis I conclude that the main reason the people at Rävgrav kept 

domestic animals was to use them as meat producers. This is concluded from analysis of 

species, age and sex compositions for cattle (Bos taurus), sheep/goat (Ovis/Capra) and 

domestic pig (Sus domesticus). Bones and teeth from pigs are most common in the material, 

followed by cattle and sheep/goat whilst bones from wild animals, fish and birds are rare. 

Almost all cattle have been slaughtered younger than eight years and a majority before the age 

of four. The sex distribution shows an equal amount of cows and bulls, however, the presence 

of oxen cannot be determined. The practice of using draught animals for plowing seems to not 

have been practiced at Rävgrav. 
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A majority of sheep/goats were slaughtered during their first year, probably before winter. 

Pigs were mostly slaughtered during their second year, and probably also before winter. The 

sex distribution shows slightly more females than males in the material. The presence of 

castrates cannot be determined. Many of the adult pigs at Rävgrav show Linear Enamel 

Hypoplasia.  

The environment of the Early Neolithic favoured the introduction of farming and domestic 

animals. In the first 500 years, hunting still played a part in the Neolithic economies, but 

around 3,500 B.C.E. farming was intensified, and draught animals and secondary products 

became more commonly used. In comparison to other Early and Middle Neolithic economies 

Rävgrav fits well into this transitional period. Hunting and fishing was only of marginal 

importance at Rävgrav, but secondary products, like milk or wool, or draught animals were 

probably not yet used at the site.  
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Appendix 

Appendix 1: Art- och elementbestämning för 1989-års grävning 

ID Enhet Art Element Del Sida Kön Ålder Slakt/gnag/brä
nd osv 

Vikt Kommentar 

2 x117 y101 Bos taurus 
(?) 

Femur Caput 
femoris 
epifys 

Sin  u  26,8  

3 x117 y101 Bos taurus Metatarsus Diafys 2 
frag 

Dex  u  35,1  

4 x117 y101 Bos taurus M1 sup krona Dex    7,9  

5 x117 y101 Bos taurus M1 inf krona + del 
av rot 

Sin    15,2  

6 x117 y101 Bos taurus P4 inf Krona Sin   bränd 4,2  

7 x117 y101 O/C M1 inf Krona Sin    4  

8 x117 y101 Sus Phalanx Epifys   u  0,5  

9 x117 y101 obes. Vertebrae Corpus   fo  0,9  

10 x117 y101 Artiodactyl
a (Bos?) 

Scapula Frag. 
Corpus 

Dex    31,1 Bos, Alces, 
Cervus? 

11 x117 y101 Artiodactyl
a (Bos?) 

Costae Frag. 
Corpus 

Sin    17,6 Bos, Alces, 
Cervus? 

12 x117 y101 obes. Pelvis Pubissymfy
sen 

Sin  u  1,9 Sus? 

13 x117 y101 Sus Carpi 
intermediale 

Nästan 
komp. 

Dex   Gnag 2,7  

14 x118 y103 Sus Mandibula Fragment 
ant. 

    43,8  

15 x117 y104 Bovidae Cornu 17 frag.     43,2  

16 x117 y104 Bos taurus Metacarpus Dist. Sin  u Grunda 
skärspår 

34,1  

17 x117 y104 Bos taurus Metatarsus Dist. Dex  fu  34,7  

18 x117 y104 Bos taurus Mandibula 6 frag.     24,8  

19 x117 y104 Ovis/Capra Phalanx III Prox. Ant  fu  0,7  

20 x117 y104 Canidae Phalanx I Komp.   fu  0,4 Canis, 
Vulpes? 

21 x117 y104 Bos taurus Carpi 2+3 Nästan 
komp. 

Dex    9  

22 x117 y104 Bos (?) Vertebrae Frag.     9,8 Cervical? 

23 x117 y104 Sus (?) Radius (?) Frag. 
Foramen 

nut. 

Dex 
(?) 

   3,6 Eller 
metapod? 

(Art.) 

24 x117 y104 Bos taurus M3 inf Nästan 
komp. 

Dex    39,4 Samma ind. 

25 x117 y104 Bos taurus M2 inf Komp. Dex    35 Samma ind. 

26 x117 y104 Bos taurus M1 inf Komp. Dex    19,8 Samma ind. 

27 x117 y104 O/C M1 sup Krona Dex    3,1  

28 x117 y104 O/C M1 sup Krona Dex    4,7  

29 x118 y104 Bos taurus Humerus trochlea/ca
pitulum 

Dex  fu  58,1  

30 x118 y104 Bos taurus Vertebrae 
cerv. 

corpus   u  78  

31 x118 y104 Bos (?) Vertebrae Epifys   u  3,1 Tillhör vert? 

32 x118 y103 Bos taurus Phalanx I Komp. Men 
skadad 

Ant. 
(?) 

 fu  20,3  

33 x117 y103 Sus Humerus Dist. Sin  fu dist.  51  

34 x117 y103 O/C M1 sup Krona Sin    3,6  
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35 x117 y103 Bos taurus Phalanx II Komp. Men 
skadad 

  fu  8,2  

36 x117 y103 Bos taurus Sesamoid Komp.     3,3  

37 x117 y103 Sus M1 inf Krona Dex    2  

38 x117 y103 Bos taurus Dpm2 Krona Sin    0,7  

39 x118 y103 Bos taurus M2 inf Krona Sin    17,9  

40 x118 y103 Bos taurus Phalanx I 2 frag.   fu  14,8  

41 x118 y103 Bos taurus M2 inf frag. Krona Dex    5  

42 x118 y103 Bos taurus Radius Prox. Sin  fu  33,4  

43 x118 y103 Bos taurus Atlas Frag.     21,8  

44 x118 y103 Bos (?) Axis (?) Frag. Proc. 
Spin. 

    9,4  

45 x118 y103 O/C M3 sup Krona Sin    5,8  

46 x118 y103 Bos (?) Cornu Frag.     15,6  

47 x118 y104 Bovidae Cornu 5 frag.     28,7  

48 x118 y104 Bos taurus M2 inf 2 frag. Sin    10,6  

49 x118 y104 Sus Tibia 2. frag dist. Dex  u  19  

50 x118 y104 Obes. Costae 2 frag.    Skärmärken 14,6  

51 x118 y104 Obes. Vertebrae 2 frag. 
Epifys 

  u  2,8  

53 x117 y103 Bos taurus Metatarsus Dist. Dex  fu  102,
2 

 

54 x117 y103 Bos taurus Carpi 
intermedium 

Komp. Men 
skadad 

Dex    9,4  

55 x117 y103 Bos taurus Phalanx II Komp.   fu  8,9  

56 x117 y103 Bos (?) Axis Dens axis     5,1  

57 x117 y103 Sus Dentes 3 frag.     2,4  

58 x117 y103 O/C Dentes 5 frag.     5  

59 x117 y102 Bos taurus Tarsi centrale Komp. Dex    48,4  

60 x117 y102 Obes. Ilium Frag. 
Acetabelum 

Sin   Skärmärken? 29 Bos? Sus? 

61 x117 y102 Obes. Vertebrae Frag. 
Corpus 

    0,5  

62 x117 y102 O/C Humerus Trochlea Sin  fu  4,8  

63 x117 y102 Bos taurus M2 sup (M1?) Krona Sin    19,8  

64 x117 y102 O/C M1 inf Komp. Sin    1,4 Mycket sliten, 
patologi? 

65 x117 y102 O/C M1 inf Krona Dex    2,7  

66 x118 y104 Bos taurus Vertebrae 
cervical 

Corpus + 
lös epifys 

  fg  51,5  

67 x118 y104 Bos taurus Vertebrae 
thoracal 

Processus 
articularis 

    18,5  

68 x118 y104 Bos taurus Vertebrae Processus 
spinalis 

    8,9  

69 x118 y104 Bos taurus Carpi radiale Komp. Dex    13,3  

70 x118 y104 O/C Mandubula Corpus + 
M3 + M2 

Dex    16,6  

71 x116 y101 Bos taurus Ulna Prox. Dex  u  46,8  

72 x116 y101 Bos (?) Scapula Corpus 3 
frag. 

Dex  fu  75,7  

73 x116 y101 Bovidae Cornu Frag.     2,3  

74 x116 y101 Sus Tibia Dist. Sin  fu  15,2  

75 x116 y101 Bos taurus M2 inf Nästan 
komp. 

Sin    26,1  

76 x116 y101 Bos taurus M2 inf Skadad Dex    13,4 Starkt slitage 
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77 x116 y101 Bos taurus P4 sup Nästan 
komp. 

Dex    5,4  

78 x116 y101 Bos (?) dI Nästan 
komp. 

    0,5  

79 x116 y103 Bos taurus M2 inf Krona Dex    26  

80 x116 y103 Bos taurus M1 inf Krona Sin    11,8  

81 x116 y103 Bos taurus M3 inf Krona Sin    28,9  

82 x116 y103 Bos taurus Mandibula 2. frag     21,9  

83 x116 y103 Bos taurus P3 inf Krona Dex    4,4 ej slitage 

84 x116 y102 Bos taurus Metatarsus Prox. Dex  fu  130  

85 x116 y102 Bos taurus M3 inf Krona Dex    28,6  

86 x116 y102 Bos taurus P2 sup Nästan 
komp. 

Sin    4,2 medelstarkt 
slitage 

87 x116 y102 Bos taurus P2 sup Krona Dex    5,5 knappt sliten 

88 x116 y102 Artiodactyl
a 

Metapod Epifys   u  1  

89 x116 y102 Artiodactyl
a 

Metapod Frag. Epifys   fu (?)  8,8  

90 x116 y102 Sus Phalanx III Komp.   fu  0,8  

91 x116 y102 Sus dI3 inf Komp. Dex    0,6  

92 x116 y102 Sus C inf (?) Frag.     0,4 Samma ind? 

93 x116 y102 Sus M2 inf 2 frag. Sin    1,5  

94 x116 y102 Bos (?) Scapula 2. frag. 
Cavitas 

glen. 

Sin  fu  17,4  

95 x116 y102 Sus P4 inf Komp. Sin    2,5  

96 x116 y102 Sus Ulna Prox. Frag. Sin    1,6  

97 x116 y102 O/C Carpi radiale Komp. Sin    0,5  

98 x116 y102 O/C Dentes 4 frag.     3,2  

99 x116 y103 O/C M3 sup Krona Dex    5,3  

100 x116 y103 O/C P4 inf Nästan 
komp. 

Dex    0,8  

101 x116 y103 Bos (?) Phalanx I Frag.     9,9  

102 x116 y103 Sus I1 inf Frag.     1  

103 x116 y103 Sus I3 inf (?) Frag.     0,4  

104 x116 y103 Bos taurus Metatarsus Prox. Frag. Sin  fu  11,8  

105 x116 y103 O/C Astragalus Frag. Sin   Bränd vit/grå 1,2  

106 x118 y104 Bos (?) Scapula Frag. 
Corpus 

Sin 
(?) 

   26,7  

107 x117 y102 Canis fam. P4 sup Komp. Sin    1,4 Knappt sliten 

108 x117 y102 Bos taurus P2 inf Komp. Sin    1,3  

109 x117 y102 Canis fam. Canin (sup?) Rot + emalj 
frag. 

Dex    1,4  

110 x117 y102 Canidae (?) Phalanx I Dist.     0,2  

111 x116 y101 Sus M1 inf Krona 
skadad 

Dex    1,6 Sammanväxt 
rot? 

112 x116 y101 Bos taurus dP2 Komp. Dex    0,9  

113 x118 y104 Bos (?) Calcaneus Sustentacul
um tali 

Dex    11,5  

114 x118 y104 Bos (?) Carpi radiale Frag. Sin    3,6  

115 x118 y104 Sus Canin (inf?) Rot Dex 
(?) 

Hona   2,9 3-4 år? Rot 
stängd. 

116 x118 y103 Pisces Vertebrae Corpus     0,3  

117 x118 y103 Aves?         

118 x116 y101 Homo Ulna Diafys Sin    26,4  
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Appendix 2: Bedömda tänder från nötboskap 

Utg.år Koordinater dP4 P4 M1 M2 M3 TWS Grupp (Vretemark) Ålder (Vretemark) Bredd Längd Sida 

1989 x117 y101   x   g  1,5 till 2,5 11,2 28,3 Sin 

1989 x117 y101  x    a  >2,5   Sin 

1989 x117 y104   x   k 37 2,5 till 4 13,7 26,1 Dex 

1989 x117 y104    x  h 37 2,5 till 4 12,9 30,2 Dex 

1989 x117 y104     x d 37 2,5 till 4 12,9 31,6* Dex 

1989 x118 y103    x  j  >4   Sin 

1989 x118 y104    x  a  1 till 1,5   Sin 

1989 x116 y101    x  g  2 till 3 12 29 Sin 

1989 x116 y101    x  k  >4   Dex 

1989 x116 y102     x b 30 till 38 2,5 till 4 11,5 33,4 Dex 

1989 x116 y103     x k >45 >8 16,8 41,1 Sin 

1989 x116y 103    x  e 26 till 29 2 till 2,5 11,7 29,9 Dex 

1989 x116 y103   x   f  1,5 till 2,5 10,8 28,1 Sin 

1984 x98 y110  x    f 39 till 45 4/ 7 till 8   Dex 

1984 x98 y110   x   k  >3 13,3 26,6 Sin 

1984 x100 y109    x  j  >4 13 31,5 Dex 

1984 x100 y109   x   k  >3 13,4 24,2 Sin 

1984 x98 y109     x g 39 till 45 4/ 7 till 8 11,8 35,6 Sin 

1984 x98 y109 x     k  <3 12,5 30,5 Dex 

1984 x97 y111    x  g 35 till 37 3 till 3,5 12,9 30,2 Sin 

1984 x97 y111  x    c  >2,5   Sin 

1984 x104 y105    x  g 35 till 37 3 till 3,5 12,9 30,5 Dex 

1984 x97 y110     x j 39 till 45 4/ 7 till 8 15,4 43,1 Sin 

1984 x97 y106 x     l  <3 12,8 27,2* Sin 

1984 x99 y109     x g 39 till 45 4/ 7 till 8 11,8 36,1 Dex 

1984 x99 y109    x  f  2 till 2,5 11,9 31,7 Dex 

1984 x99 y109     x g 39 till 45 4/ 7 till 8   Sin 

1984 x99 y109   x   b  0,5 till 1   Dex 

1984 x97 y107     x U  <2,5   Sin 

1984 x99 y110  x    e 39 till 45 4/ 7 till 8   Sin 

1984 x99 y110    x  k  >4 12,9 28,7 Dex 

1984 x99 y110   x   k  >3   Dex 

1984 x97 y108    x  g  2 till 3 11,7 28,5 Sin 

1984 x97 y108     x f? 39 till 45 4/ 7 till 8   Sin 

1984 x99 y108     x k >45 >8 15,2 36,7 Sin 

1984 x99 y108     x E?  2 till 2,5   Dex 

1984 x98 y107 x?     j  <3   Dex 

1984 x99 y106   x   j  >3 13,9 28,9 Sin 

1984 x99 y106    x  f  2 till 2,5 12,1 31,6 Sin 

1984 x99 y109   x   k  >3 12,9 26,3 Sin 

1983 x89 y110 x     n  <3   Dex 
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1983 x89 y110     x j 39 till 45 4/ 7 till 8   Sin 

1983 x89 y110     x b 30 till 38 2,5 till 4   Sin 

1983 x101 y107  x    inget  2,5 till 3   Sin 

1983 x104 y111   x   o >45 >8   Sin 

1983 x105 y111     x m >45 >8 14,8 35,6 Dex 

1983 x105 y108   x   k  >3 15 27,4 Dex 

 x89 y112    x  j  4/ 7 till 8 13,5 28,3 Sin 

 x103 y109     x j 39 till 45 4/ 7 till 8 15,3 40,4 Sin 

 x97 y108    x  c  1 till 2 11,1 30,4 Sin 

 x103 y108 x     h  <3 11,2 32,7 Dex 

 

Appendix 3: Bedömda tänder från får/get 

Utg.år Koordinater dP4 P4 M1 M2 M3 TWS Ålder (Jones) Bredd Längd Sida 

1989 x117 y101   x   d 6 till 11 7,36 16,7 Sin 

1989 x118 y104    x x h/ g 48 till 84/ 4 till 6 7,2/ 7,7 12,4/ 21,3 Dex 

1989 x117 y102   x   j 48 till 84 7 11 Sin 

1989 x117 y102   x   f 24 till 48 6,8 15,6 Dex 

1989 x116 y103  x    j >48   Dex 

1984 x100 y110    x  g 24 till 84 7,6 16 Sin 

1984 x100 y110   x   d 6 till 11 7 15,2 Sin 

1984 x100 y110   x   g >12 7 12,8 Sin 

1984 x100 y110  x    f 36 till 48   Sin 

1984 x98 y110    x  d 14 till 36 7,2 16,2 Dex 

1984 x98 y110  x    h >48   Dex 

1984 x100 y109   x   c 5 till 8 6,2 14,8 Dex 

1984 x100 y107   x   g >12 8,3 13,4 Sin 

1984 x101 y105   x   d 6 till 11 6,5 14,7 Sin 

1984 x115 y105   x   h >12 7,7 11,5 Dex 

1984 x98 y109 x     g 6 till 14/ 5-12 6 16,7 Sin 

1984 x98 y109   x   g >12 7,7 14,4 Sin 

1984 x98 y109   x   e 6 till 11 6,3 13,7 Sin 

1984 x104 y105 x     g 6 till 14/ 5-12 6,8 18,2 Sin 

1984 x103 y106   x   d 6 till 11 6,4 15,3 Sin 

1984 x100 y108   x   j 48 till 84 6,9 12,1 Dex 

1984 x100 y106    x  f 24 till 48 7,9 17,2 Sin 

1984 x99 y109    x  c 12 till 22/ 16 till 22 7,6 16,3 Sin 

1984 x99 y109 x  x   g/ d 6 till 14/ 5-12 6,5/ 6,7 17,3/ 15,3 Dex 

1984 x106 y106   x   c 5 till 8 6,8 16,5 Dex 

1984 x99 y105   x   b 3 till 7 6,4 16 Sin 

1984 x99 y110 x     g 6 till 14/ 5-12 6,1 15,5 Dex 

1984 x99 y110   x   c 5 till 8 5,7 14,4 Sin 

1984 x97 y105   x   d 6 till 11 6,6 15,7 Sin 
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1984 x105 y105    x  h 24 till 84 8 12,7 Sin 

1984 x99 y108 x     g 6 till 14/ 5-12 6,5 18,4 Dex 

1984 x99 y110   x   d 6 till 11 5,9 14,8 Sin 

1984 x99 y110   x   k 48 till 84 13,1 26 Dex 

1984 x99 y111 x  x   j? / g 12 till 24   Dex 

1984 x99 y106   x   k 48 till 84   Sin 

1984 x99 y109 x     g 6 till 14/ 5-12   Dex 

1983 x89 y111 x     g 6 till 14/ 5-12   Dex 

1983 x104 y110 x     g 6 till 14/ 5-12   Sin 

1983 x104 y110     x c 22 till 42 / 2 till 3   Sin 

1983 x64 y107 x     g 6 till 14/ 5-12   Dex 

1983 x64 y107   x   g >12 7 13,7 Sin 

1983 x102 y110 x  x x  g/ h/ g ???   Dex 

1983 x103 y110   x   c 5 till 8 6,6 15,8 Sin 

1983 x64 y108    x  e 12 till 22/ 16 till 22 7,3 17,9 Sin 

1983 x101 y110    x  c 12 till 22/ 16 till 22 6,9 16,4 Sin 

1983 x101 y107     x c 22 till 42/ 2 till 3 7,5 20,3 Sin 

1983 x101 y107     x c? 22 till 42/ 2 till 3   Dex 

1983 x89 y112   x   c 5 till 8 6,5 16,9 Sin 

1983 x106 y109    x  g 24 till 84 7,3 15,5 Sin 

1983 x105 y107 x     h 6 till 14/ 5-12 6,7 16,1 Dex 

1983 x103 y109 x     g 6 till 14/ 5-12 6,3 16,7 Sin 

1983 x102 y109     x a 12 till 24 7,1 20,6 Dex 

1983 x105 y108   x   c 5 till 8 6 15 Dex 

1983 x105 y108   x   f 24 till 48 7 15,5 Sin 

1983 x64 y104    x  g 24 till 84 7,3 15 Sin 

1984 x98 y108 x     f 3 till 9 5,5 16,6 Dex 

1984 x98 y108 x     m 12 till 24/ 16 till 22   Dex 

1984 x98 y108 x     c? 1 till 4   Sin 

 

Appendix 4: Bedömda svintänder 

Utg.år Koordinater dP4 P4 M1 M2 M3 TWS Ålder (Carter & Magnell) Bredd Längd Sida 

1989 x116 y102  x    b >14   Sin 

1989 x116 y102    x  f (?) >36   Sin 

1989 x118 y103   x   b 7 till13 12 17,4 Dex 

1984 x100 y110     x d >36 16,9 38,9 Dex 

1984 x100 y110     x b 25 till 48 17,1 37,2 Dex 

1984 x98 y110  x x x  b/ f/ c 14 till 36   Sin 

1984 x98 y110  x    b >14   Sin 

1984 x98 y111    x  d >14 15,2 21,9 Sin 

1984 x98 y111   x   g >14 12,2 16,8 Dex 

1984 x98 y111   x   k >36   Sin 
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1984 x100 y107    x  U 5 till 14 15,1 22,5 Dex 

1984 x100 y107  x    a >14   Dex 

1984 x100 y112  x    a >14   Dex 

1984 x97 y112    x  e >36   Dex 

1984 x100 y109  x    a >14   Dex 

1984 x100 y109     x U 12 till 18   Dex 

1984 x98 y109 x     e 7 till 14   Dex 

1984 x98 y109    x  m >36   Sin 

1984 x104 y105   x   a 7 till 13 11,7 19,4 Dex 

1984 x97 y111 x     e 7 till 14 9,4 20,7 Dex 

1984 x100 y111   x   U 5 till 8 10,5 18,2 Sin 

1984 x97 y110    x  f >36   Dex 

1984 x100 y108 x     f 7 till 14   Sin 

1984 x100 y106 x     e 7 till 14 9,3 20,5 Dex 

1984 x100 y106  x    a >14   Sin 

1984 x104 y106     x c >36   Dex 

1984 x106 y105     x c >36 17,1 40,9 Sin 

1984 x106 y106   x   a 7 till 13 11,4 18 Sin 

1984 x99 y105   x   e 9 till 36   Sin 

1984 x99 y110 x     f 7 till 14 8,6 19,1 Dex 

1984 x97 y109   x   a 7 till 13   Sin 

1984 x105 y106  x    a >14   Sin 

1984 x99 y111   x   c 7 till 13   Sin 

1984 x98 y107   x   U 5 till 8   Dex 

1983 x89 y111  x x   a/ g >14   Dex 

1983 x103 y111   x   b 7 till 13   Dex 

1983 x103 y111  x    a >14   Dex 

1983 x104 y110  x    a >14   Dex 

1983 x102 y108  x    a >14   Dex 

1983 x102 y108    x  U 12 till 18   Dex 

1983 x105 y110  x    a >14   Dex 

1983 x104 y108     x / 12 till 18 17,2 36,1* Sin 

1983 x102 y110  x    d >14   Dex 

1983 x104 y109    x  a 14 till 18   Sin 

1983 x104 y109     x / 14 till 18 17,3 39,5 Sin 

1983 x104 y107 x     e 7 till 14   Dex 

1983 x102 y111   x   g 18 till >36 (78) 12,4 17,6 Dex 

1983 x102 y111    x  e >36 14,9 22,4 Dex 

1983 x101 y108     x / 12 till 18 17,1 36,6* Dex 

1983 x103 y108  x x x  a/ f/ a 14 till 24   Dex 

1983 x101 y109 x  x x  f/ a/ E 7 till 13   Sin 

1984 x98 y108    x  b 14 till 24 15,8 24,9 Dex 

1984 x98 y108     x c >36   Dex 
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1984 x99 y109     x a  16,5 36 Dex 

1984 x99 y109     x stadie 
4 

12 till 18   Dex 

 

Appendix 5: Nomenklatur 

Latin Svenska Latin Svenska 

    Astragalus Språngben Incisiv Framtand 

Calcaneus Hälben Canin Hörntand 

Carpalia Handrotsben dP3 Tredje premolarsmjölktanden 

Clavicula Nyckelben dP4 Fjärde premolarsmjölktanden 

Cornu Horn P3 Tredje premolaren/falska kindtanden 

Costae Revben P4 Fjärde premolaren/falska kindtanden 

Coxae/pelvis Bäcken M1 Första molaren/kindtanden 

Dentes Tänder M2 Andra molaren/kindtanden 

Femur Lårben M3 Tredje molaren/kindtanden 

Fibula Vadben 

  Humerus Överarmsben Anterior Fram 

Hyoideum Tungben Posterior Bak 

Kalvarium Skalle Distal Bort från kroppen 

Mandibula Underkäke Proximal Mot kroppen 

Metacarpalia Mellanhandsben 

  Metapodia Mellanhand/fotben 

  Metatarsalia Mellanfotsben 

  Patella Knäskål 

  Phalanx Finger/tåben/falang 

  Radius Strålben 

  Sacrum Korsben 

  Scapula Skulderblad 

  Sternum Bröstben 

  Tarsalia Fotrotsben 

  Thorax Bröstkorg 

  Tibia Skenben 

  Ulna Armbågsben 

  Vertebrae 
 

Ryggrad/kotor 
 

   

 


