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Schaktningsövervakningen berörde lämningar från mesolitikum och äldre medeltid
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Sammanfattning
Totalt grävdes omkring 500 meter schakt fördelat på sex olika sträckor i
anslutning till registrerade stenåldersboplatser och fångstgropssystem inför
kommande kabelplöjning. Äldre lämningar påträffades endast på ett ställe. I
övrigt fanns recenta lämningar i två av schakten, varav en troligen härrörde
från ett tjärkokeri som upphörde i mitten av 1900-talet.
De äldre lämningarna bestod av resterna efter en tidigare okänd järnframställningsplats som framkom i en södersluttning ned mot Djurviken i
sjön Skattungens nordvästra ände. I schaktet fanns bland annat resterna av
en bläst-ugn, tillhörande raseringslager, konstruktionslager och ett mäktigt
kollager. Den är nu införd i KMR, L2021:8358.
Järnframställning har varit vanlig i Dalarna under järnåldern men den aktuella platsen tillhör tidsmässigt en senare fas av blästbruk med kontinuitet från
medeltid och framåt. Denna fas uppträder mestadels i den norra och västra
delen av länet och den aktuella platsen har legat i gränsen för detta område.
Ugnen förefaller dock vara uppbyggd av lera snarare än sten vilket talar för
att den är konstruerad enligt en äldre eller lokal traditionen.
I konstruktionslagret till ugnen framkom mänskliga kvarlevor i form av kremerade kraniefragment från en vuxen, eventuellt äldre vuxen, individ. Själva
blästbrukslämningen daterades till 1200–1300-tal genom två 14C-prov, men
de brända benen visade sig vara betydligt äldre. Ett av benen 14C-daterades
till omkring 7000 f.Kr. vilket markerar slutet av tidigmesolitikum och början
av mellanmesolitikum och är därmed ett av de äldsta fynden av kremerade
människoben som påträffats i Skandinavien.
I sandlagret under järnframställningsplatsen framkom även andra stenåldersfynd i form av ett makrospån och några stenavslag i dalaporfyrtuff, som
typologiskt hör till samma period som benen. Stenföremålen var tillverkade
med så kallad tryckspånsteknik vilket tyder på en östlig teknologisk influens
som troligen kommit via den norska kusten kort efter inlandsisens tillbakadragande.
Platsen ligger i närheten av den registrerade stenåldersboplatsen L2000:2397
som är belägen närmare stranden. Troligtvis hör stenåldersfynden till den
tidigare registrerade boplatsen. Slutsatsen blir att man vid uppförandet eller
raserandet av blästugnen sekundärt använt material från den äldre boplatsen.
Boplatsen är till synes större än vad man tidigare trott och innehåller eventuellt en eller flera mesolitiska gravar. Då gravar och i synnerhet brandgravar
från denna tid är ytterst ovanliga är området arkeologiskt högintressant med
stor potential för ny kunskap inte bara på en lokal eller regional nivå utan
även ur internationell synvinkel. Framtida markarbeten bör därför föregås
av arkeologiska undersökningar.
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Inledning
Med anledning av att Enicon för Ellevio AB:s räkning skulle utföra en plöjning
för elledningar förbi Skattungbyn i Orsa kommun i Dalarnas län (figur 1),
beslutade länsstyrelsen (dnr 431-5516-2019) att Dalarnas museum skulle genomföra en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning.
Schaktningsövervakningen gjordes i början av maj 2020 på sträckan mellan Fredshammar och Torsmo, där ett flertal stenåldersboplatser samt ett
fångstgropssystem direkt berördes av markarbetet (L1998:1652; L1998:6582;
L2000:2367; L2000:2395; L2000:2396; L2000:2397; L2000:2478; L2000:2992). De
sträckor som ledde genom eller förbi de av länsstyrelsen anvisade fornlämningsområdena (figur 2 och 3) grävdes i förväg ned till planerat markdjup
innan det egentliga schaktnings-/plöjningsarbetet började.

Kunskapsläge
Orsasjön–Oreälven–Skattungen hör till Siljans vattensystem och är ett område
rikt på framför allt stenålderslämningar i form av fångstgropsystem och boplatser. Förutom stenålderslämningar karaktäriseras fornlämningsbilden i
området av blästbrukslämningar, där järn framställts av myr- eller sjömalm
från järnålder och medeltid (KMR).
Arkeologiska undersökningar vid Limsjön och Orsandbaden i Leksand
(figur 4) har på senare år visat att människor vistats i Siljansområdet och
tillhörande vattensystem redan för omkring 10 000 år sedan, direkt efter att
6
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Figur 2. Fastighetskartan med schakt 1-5 samt registrerade fornlämningar i närheten. Skala 1:8 000.

inlandsisen, den så kallade Weichselisen, dragit sig undan (Wehlin 2014; 2015;
2016). Dessa människor använde sig av två olika stenslagningstekniker som
tyder på kontakter österut mot Finland och Ryssland, men även åt sydväst
mot Danmark och Tyskland. Troligen har dessa kontakter gått via den norska
kusten som då var en isfri och öppen farled åt både nord och syd.
Det finns över 400 kända fångstgropar i Orsa kommun och totalt 30 fångstgropsystem, flertalet belägna i ett komplex norr om Oreälven. Under tidigt
1970-tal undersöktes nio av dessa och flera daterades genom 14C-analys. Spannet sträckte sig från tidigneolitisk tid till mitten av järnåldern och visade att de
olika fångstgropssystemen anlagts och brukats över lång tid. 1988 undersöktes
dock en fångstgrop i systemet L2000:2367 som tangerar en av schaktsträckorna nära Ivarsnäs (figur 2). Undersökningen gav två dateringar till 500-talet
e.Kr. men i de undre lagren även en datering till 7130–6606 f.Kr. (kalibrerat 2
sigma) vilket placerar denna i mellanmesolitikum (Lannerbro m.fl. 1992:2229). Dateringarna antyder också att gropar kan ha återanvänts över lång tid
och att fångstkulturen har en lång kontinuitet i regionen.
Omkring 50 boplatslämningar finns registrerade i området. De flesta av
boplatserna påträffades av Ragnar Lannerbro vid dennes inventeringar längs
sjö- och älvstränder. Lannerbro noterade en stor mängd skörbränd/skärvig
sten, men tillvaratog också frameroderade föremål såsom exempelvis yxor,
skrapor och knivar.
Fynden dateras från mesolitikum fram till bronsålder. De flesta föremålen
är av vulkanisk bergart, främst lokalt förekommande, men även en betydande
del av flinta. I detta område är också skifferredskap relativt vanligt, vilket
Arkeologisk förundersökning – Skattungbyn
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skulle kunna tyda på att Oreälven sammanfaller med sydgränsen för den
norrländska skifferkulturens utbredningsområde.
Förekomsten av tresidiga flintspetsar med tånge tyder även på samband
med gropkeramisk kultur under neolitikum (Lannerbro m.fl. 1992:9). Gropkeramiska boplatser har också påträffats på Vindförbergs udde vid Oresjön
och även vid Ore älvs utlopp vid Ön i Orsasjön (Nilsson 1985; Holm & Nilsson
1990; Bennström & Lannerbro Norell 2016:163). Vid dessa bägge boplatser har
det också framkommit gropkeramik.
På sjön Skattungens västra sida, vid Oreälvens utlopp och i direkt anslutning till brinkarna längs älven, finns en serie stenåldersboplatser. Vid dessa
boplatser har påträffats exceptionellt många skrapor. Möjligen finns ett samband mellan mängden skrapor, som kan ha använts vid skinnberedning, och
det stora antalet fångstgropar som finns i omgivningen.
Trots det stora antalet kända stenålderslokaler i närområdet och längs vattensystemet har endast ett fåtal av dessa undersökts. Boplatsen (L2000:2464)
belägen vid Oreälvens norra strand (figur 4), har delundersökts vid två
tillfällen. En frameroderad kokgrop undersöktes 1986 varvid bl.a. skrapor,
spån, kärnor och avslag av lokala bergarter samt flinta hittades. Kol från
kokgropen daterades till omkring 5800–5500 f.Kr. (Lannerbro 1992:30-31).
Elva provgropar grävdes 2004 för att avgränsa boplatslämningen. Brända
ben från en skärvstenshög och från ett boplatslager har 14C-daterats, vilket
visar en nyttjandeperiod 4700–4400 f.Kr. De brända benen av älg och bäver
tillsammans med stenverktygen, mest skrapor, antyder att lokalen nyttjats
säsongsvis, sannolikt för jakt och skinnberedning (Wehlin 2013).
8
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Boplatsen (L2000:2991) belägen strax söder om sjön Gässi (figur 4) undersöktes vid seminariegrävningar 2014 och 2015 (Söderlind 2017). Totalt
dokumenterades sju anläggningar. Fyndmaterialet bestod mestadels av
produktionsavfall av bearbetad sten från spåntillverkning i form av främst
avslag, fragment och kärnor. Råmaterialet var främst lokala bergarter som
asktuff, dalaporfyrtuff och olika typer av porfyrer men även flinta och jaspis
som vittnade om mer långväga kontakter. Likt vid boplatserna vid Limsjön
och Orsandbaden tyder fynden på att kunskap har funnits om i huvudsak
två stenteknologier med olika kulturellt och geografiskt ursprung som tyder
på långväga kontakter och rörelsemönster åt öster och söder. 14C-dateringar
från undersökningen spänner från mellanmesolitikum till senneolitikum.
Vid uppförande av en sportstuga i norra delen av Djurviken i Skattungen,
där ett av de aktuella schakten planerats, hittades 1996 en ca 7 meter lång
skärvstensförekomst (KMR). Denna låg intill stenåldersboplatsen L2000:2397.
Skärvstensförekomsten var delvis påverkad av tidigare markarbete och
utskottad ur strandbrinken. Ingen regelrätt undersökning gjordes dock av
lämningarna. Den aktuella boplatsen har tidigare inventerats av Ragnar Lannerbro varvid det upphittades ett flertal skrapor, ett spetsfragment, två kärnor
samt avslag. Dessa var av lokala bergarter och skiffer (Lannerbro 1992:153).
Arkeologisk förundersökning – Skattungbyn
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Noteringar finns i KMR att enstaka slaggbitar hittats i boplatsområdet.
Det finns en uppgift i ATA (dnr 1714/39) att det vid bygget av landsvägen
mellan Skattungbyn och Torsmo på 1890-talet vid Djurviken upphittades bl.a
en spjutspets och en yxa av sten. Föremålen hittades längs en sträcka av 16 fot
med bläcksvart sand och knytnävsstora stenar. Detta fynd nämns också i Öfre
Dalarna förr och nu, men också en spånkärna av flinta (Ihrmark 1903:211). Fynden ska ha gjorts inom en 13,5x2,5 fot stor ram av stenar. Det har spekulerats
över om denna lämning eventuellt kan vara en stenåldersgrav (Bennström &
Lannerbro Norell 2016:167).
Vid inventeringar och undersökningar av järnframställningsplatser under
1960- och 70-talen gjordes dateringar med konventionell 14C-analys som tydde
på att järnhanteringen introducerades i Dalarna runt Kristi födelse (Serning
1973). Detta stöds även av senare undersökningar som i några fall gett dateringar till just romersk järnålder (Wehlin m.fl. 2020). I Orsa kommun finns
järnframställningsplatser som daterats till folkvandringstid (ca 400-550 e.Kr.).
Även om exempel på tidiga järnframställningsplatser finns i Dalarna så
ökade antalet markant under 600-talet och framåt, vilket tyder på en intensifiering av järnproduktionen vid den tiden. Den yngre järnålderns efterfrågan
10
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på järn tycks ha varit betydande och järnframställningen spelade därför en
betydelsefull roll i det dåtida samhället (Hyenstrand 1974; Carlsson 2016).
Blästbruket fortsatte i Dalarna även över hela medeltiden och i vissa delar
ända fram i 1800-talet. Blästugnarna övergick under 1300-talet från att som
tidigare vara uppförda i lera med underliggande slagguppsamlingsgrop till
att bli mer av stenkonstruktioner med slaggtappning. Exempel finns dock
från bland annat Lima på lerugnar med slaggtappning under tidig medeltid
(Carlsson m.fl 1998; Carlsson 2016: 330-331).
Från att tidigare ha varit koncentrerat till den södra delen av landskapet,
ofta vid vattendrag och odlingsmark, verkar blästbruket främst ha blivit en
företeelse i norra Dalarna från tidig medeltid och framåt och förlades mer till
skogsmarken (figur 5). Det aktuella området är intressant då det verkar vara
en del av ett skärningsområde med en eventuell kontinuitet av blästbruk från
folkvandringstid till medeltid (a.a 330-332).
Om ovan nämnda övergripande mönster för Dalarna gäller här verkar
det finnas ett stråk av förhistoriska järnframställningsplatser kopplade till
Ore älv, Skattungen och anknytande vattendrag. Det finns också ett stråk av
medeltida blästplatser i skogsmarken i huvudsak söder om Skattungbyn. I
det aktuella närområdet har endast en järnframställningsplats på Ivarsnäs
vid Skattungen hittills 14C-daterats och hör till yngre järnålder (Hyenstrand
1974). Men det behövs flera undersökningar och dateringar från området för
att kunna styrka eventuella spridningsmönster.

Syfte
Syftet med undersökningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera fornlämningarna, inför kommande plöjning av elkabeln.

Metod och genomförande
De schaktsträckor som skulle övervakas kunde grävas och undersökas arkeologiskt innan det egentliga arbetet med kabelplöjningen skulle ske. Det gjorde
att det arkeologiska arbetet kunde göras i egen takt utan att hindras av eller
hindra själva arbetsföretaget.
Schakten maskingrävdes med kabelskopa ned till strax under planerat
plöjdjup. Lämningar handrensades med hacka, spade och skärslev. Schakt
och anläggningar beskrevs skriftligt, provtogs, fotograferades och mättes in
med RTK. Anläggningar och lager registrerades som A respektive SL (stratigrafiskt lager) och löpande nummer. Fynd handplockades.

Resultat
Schaktningen bestod av sex schakt med en total sträcka av ca 500 meter (figur
2–3). Schakten var genomgående ca 0,6-0,65 meter breda och mellan ca 0,5-0,7
meter djupa, med undantag för schakt 3 där naturlig mark framkom nästan
direkt under vegetationsskiktet och därför till största delen endast grävdes
till 0,35 meters djup.
Lämningar efter mänsklig aktivitet framkom i schakt 1, 3 och 5, men endast
de i schakt 5 bedömdes som fornlämningar. För en närmare beskrivning av
schakten, se bilaga 1.
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Schakt
Schakt 1 var ca 43 meter långt beläget i huvudsak NÖ-SV riktning i en
äldre igenväxt väg med
intilliggande tätbevuxen skog (figur 2). Schaktet låg mellan boplatslämningen L2000:2992 i
strandplanet till Oreälv i
söder och fångstgropssystemet L2000:2942, omkring
90 meter längre norrut.
Längst i norr invid schaktet fanns en äldre förfallen
byggnad med lastkaj som
enligt uppgift på plats ska
ha varit en lagerbyggnad
för ett tjärbränneri som
varit i bruk fram till mitten
av 1900-talet (figur 6).
I stora delar av schaktet
fanns ett tjockt utfyllnadslager av sand med sot och
kol och bitvis tegelbrockor,
troligtvis härrörande från
tjärtillverkningen.
Schakt 2 var ca 77 me-

Figur 6. Schakt 1 samt äldre lagerbyggnad från sydväst. I
schaktkanterna syns spår efter tjärframställning. Foto: David
Fahlberg.

Figur 7. Schakt 2 grävdes på en uppbyggd och avplanad terrass intill Ore älv (till höger om bilden).
Schaktet rundade pumphuset mitt i bild. Foto från V, David Fahlberg.
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ter långt, generellt i Ö-V riktning, beläget på en gräsbevuxen terrass intill
Oreälvens norra strand (figur 7). Schaktet tangerade delvis den NÖ delen av
boplatsen L2000:2395.
I schaktet fanns ett heterogent och omrört utfyllnadslager ovan en äldre
markhorisont. Lagerföljden berodde tydligt på uppbyggnaden av terrassen
och ett pumphus på platsen.
Schakt 3 var ca 96 meter långt i SÖ-NV riktning och låg i skogsmarken
delvis inom den norra delen av boplatsen L2000:2396 och strax NV om
fångstgropssystemet L2000:2367 (figur 8). Under grästorven fanns nästan
uteslutande naturligt förekommande sand och stenar varför schaktet endast
grävdes till 0,35 meters djup över den största delen av sträckan. I schaktet
framkom endast A1 som tolkas som ett recent dike.
Schakt 4 var ca 145 meter långt i Ö-V riktning förlagt till den norra dikesrenen av Ivarsnäsvägen (figur 9). Det skar fångstgropssystemet L2000:2367 och
tangerade boplatslämningen L1998:6582. På motsatta sidan fanns även den
mesolitiska boplatsen L2000:2478. Bitvis var den sluttande topografin tydligt
genomskuren och bortgrävd vid det tidigare bygget av vägen. Inga lämningar
fanns i schaktet då det också till stor del gick i dikesbotten.
Schakt 5 förlades till en slänt i tomtmark på den norra sidan av Djurviken
i Skattungen (figur 10). Schaktet flyttades till en annan sträcka än den ursprungliga planen, något längre ifrån den registrerade stenåldersboplatsen
L2000:2397 i strandkanten. Slänten var till stor del synbart urgrävd vid tidigare
uppförande av fritidshus. Vid ett orört ställe fanns i markytan blästslagg och
bränd lera tillhörande en tidigare okänd blästbrukslämning, A2. En sträcka
av ca 16 meter, delvis genom en infartsväg till tomten, undersöktes och lämningens utbredning kunde på så vis avgränsas.
Schakt 6 låg intill en skogsväg och var omkring 120 meter långt i NÖSV riktning (figur 3 och 11). Schaktet gick rakt genom boplatslämningen
L1998:1652, men inga spår av äldre lämningar fanns i schaktet.

Figur 8 Schakt 3 under schaktning, till vänster finns boplatsen L2000:2396 intill Ore älv. Foto från
Ö, David Fahlberg.
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Figur 9. Schakt 4 till vänster, norr om vägen. Vägen skar av den naturliga topografin och eventuella
fornlämningar intill Skattungen. I strandplanet till höger om vägen finns den mesolitiska boplatsen
L2000:2478. Från väster. Foto: David Fahlberg.

Figur 10. Boplatsen L2000:2397 vid Djurviken, Skattungen. Det aktuella schaktet (5) låg bakom huset
mitt i bild och det grävdes delvis genom nedfarten till tomten. Foto från SV, David Fahlberg.
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Anläggningar
Två anläggningar dokumeterades, se vidare bilaga 1.
I schakt 3 framkom en 0,45
meter djup och 1,6 meter bred
nedgrävning A1 fylld med omrört material, troligen ett recent
dike (figur 12).
I schakt 5 framkom en blästbrukslämning A2, ca 9 meter
lång Ö-V och bestod förutom av
spridd och sandomrörd slagg,
även rester av ugnsvägg och ett
mäktigt kollager som sträckte
sig väster om ugnsresterna (figur 13). I konstruktionslagret
till ugnen fanns förutom sand,
kol och enstaka skörbränd sten
även små fragment av brända
ben.
Under A2 fanns ett sandlager
med enstaka rullsten som föreföll vara naturligt, men ytligt i
lagret hittades stenåldersfynd
i form av avslag och spån av
bergart.

Figur 11. Schakt 6 bestod till största delen av homogen
sand. Foto från öster, David Fahlberg.

Figur 12. Diket A1 i schakt 3, från norr. Foto: David Fahlberg.
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Figur 13. Blästbrukslämningen A2 i schakt 5, panorama från söder. Foto: David Fahlberg.

Fynd
Vid undersökningen framkom avslag, spån, brända ben och slagg. Avslag,
spån och brända ben togs tillvara (figur 14).
Nr Sakord

Material

Vikt g Antal Frag. Kontext

Beskrivning

1 Avslag
Dalaporfyr 5,8
1
1
Under A2
2 Makrospån Dalaporfyr 10,8 2
2
Under A2
3 Bränt ben Ben
4,2
5
5
A2, L2
Bränt ben av människa.
							
Kraniefragment.
Figur 14. Fyndtabell.

Stenmaterial
I sanden under järnframställningsanläggningen fanns två avslag (F1) och ett
makrospån (F2) av dalaporfyrtuff (figur 15). Makrospånet var av en typ som
tidigare har hittats även vid de undersökta boplatserna vid Orsandbaden,
Limsjön och Ore älv (Wehlin 2014; Wehlin 2015; Söderlind 2017). Denna typ
av spån tillverkades med så kallad tryckteknik eller ”pressure point”-teknik
och dateras till tidigmesolitikum–mellanmesolitikum. Tekniken bygger på att
man med hjälp av en puns av ben eller horn trycker ut spån från en preparerad
kärna (Wehlin 2016:100–102).
Denna teknik innebar en högre nivå av teknologisk komplexitet jämfört
med den senare och mer vanligt förekommande handtagskärnetraditionen
som fanns i hela Skandinavien under mellan- och senmesolitikum. Denna
teknik innebär att man har knackat ut spån från en kärna med knacksten (a.a).
Restprodukterna från de olika teknikerna är relativt lätta att skilja åt, varför
spridningen av den aktuella tekniken har kunnat spåras (Sørensen et al. 2013;
Wehlin 2016). Teknologin har sitt ursprung hos människor som migrerat från
västra Ryssland till kustområdet i norra Finland och Norge. Denna inflyttning
förefaller ha gått snabbt, eventuellt inom en generation. Därifrån spreds den
troligen söderut längs kusten runt den krympande Weichselisen och in i det
som i dag är centrala Sverige (t.ex. Sørensen et al. 2013; Damlien 2014; 2016;
Knutsson m.fl. 2016).
Hur kontakterna och kunskapsspridningen in i Dalaområdet har sett ut är
inte klarlagt men den östliga tryckspånsteknologin fanns redan hos de första
16
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pionjärbosättarna som följde
istäcket då det drog sig undan
inåt land (se Wehlin 2014; Wehlin
2015).

Ben
Fem stycken brända benfragment (F3) med en sammantagen
vikt på 4,1 gram påträffades
(figur 16). Benen har analyserats
osteologiskt och alla utom ett
har med säkerhet identifierats
som mänskliga kvarlevor, men
sannolikt är även det ej identifierFigur 15. Ett spån samt ett avslag av dalaporfyrtuff.
bara benet från samma individ. Spånet tillverkat med mesolitisk tryckspånsteknik. Foto:
Samtliga ben var kraniefragment Joakim Wehlin.
och de bedöms komma från en
vuxen, möjligen äldre vuxen
individ. Förbränningstemperaturen är
bedömd till 900–1 000°C, med en jämn förbränning vilket visar att det rör sig om en
avsiktlig handling, det vill säga en kremering. Se vidare osteologisk rapport, bilaga 3.

Datering
Brända ben är användbara för datering då
de ofta kan knytas till en specifik handling
eller händelse. Det som dateras är inte själva
benmaterialet utan material som tillförts Figur 16. Brända kraniefragment från en
vid förbränningstillfället då det inneboende vuxen människa daterade till omkring
kolet i benet avgår vid temperaturer över 7000 f.Kr. Foto: Astrid Lennblad.
600°C och byts ut mot kol från bränslet och
atmosfären (se t.ex. Hallgren 2014:37; Ekholm 2015 och där angivna källor). Dateringen påverkas då något beroende
på bränslets egenålder, men innebär i gengäld att man med säkerhet kan säga
att förbränningen av benen inte kan ha skett sekundärt vid järnframställningen
eftersom det i sin tur hade påverkat analysresultatet. Bränslet var troligen
insamlad död ved (Lagerås m.fl. 2021) och bör därför av praktiska skäl ha
bestått till största delen av mindre delar som grenar och kvistar som haft en
relativt låg egenålder.
Samtliga ben skickades efter den osteologiska bedömningen till Tandemlaboratoriet på Uppsala universitet där lämpligt material valdes ut för 14C-analys.
Två kolprover togs också ifrån lager (SL) hörande till själva blästbruksanläggningen. Dessa skickades för vedartsanalys innan 14C-datering för att
om möjligt sortera ut material med låg egenålder. Proverna kunde dock bara
bestämmas till tall med okänd egenålder (figur 17).
Anl. nr

Kontext

Tall

Gran

Björk

A2
A2

SL2b
SL4

X			
X			

Till 14C-analys
X<400 år
X<400 år

Figur 17. Vedartsanalys.
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Anl. nr

Kontext

14C BP

A2
A2
A2

SL2b
797 ± 29 BP
SL4
765 ± 27 BP
SL2b (Br. ben) 8 072 ± 33 BP

Kalibrerat 2 σ

analysnummer

1183-1278 AD
1225-1280 AD
7171-6829 BC

Ua-69512
Ua-69513
Ua-67480

Figur 18. 14C-datering.

Kolproverna bestod av tallved av osäker egenålder. Den maximala åldern
för tall beräknas till omkring 400 år vilket dock är en osannolik ålder i detta
sammanhang då träd av sådan ålder uppnår en avsevärd storlek som blir
ohanterlig vid gropkolning. Historiskt har man använt sig av klenare ved till
kolning (se t.ex. Danielsson 2007; Rolöf & Österström 2007:9). Eftersom två
prover ur skilda lager daterats inom samma dateringsspann talar det också
för att yngre ved har använts (figur 18).

Tolkningar och slutsatser
Recenta lämningar
I schakt 1 fanns ett tjockt utfyllnadslager av sand med sot och kol och bitvis
tegelbrockor. Intill den norra delen av schaktet fanns en äldre förfallen byggnad med lastkaj som enligt uppgift på plats ska ha varit en lagerbyggnad för
ett tjärbränneri som var i bruk fram till mitten av 1900-talet. Troligtvis härrör
sot- och kollagret från den verksamheten och tolkas som tillkomna efter 1850
och är således inte en fornlämning.
Nedgrävning A1 som framkom i schakt 3 kunde inte säkert tidsställas då
fyllningen bestod av omrört material, men anläggningen liknade mycket ett
dike och har sannolikt tillkommit under senare tid.

Järnframställning
Järnframställningsplatsen daterades genom två olika prover och är troligen
från högmedeltid, 1200–1300-tal. Lämningen är sannolikt till största delen
orörd norr och söder om det aktuella schaktet.
Eftersom endast en liten del av lämningen framkom är det svårt att uttala
sig med säkerhet vilken typ av ugn det rörde sig om, men den förefaller ha
en nedgrävd slaggrop, vanligen förekommande i blästugnar från järnåldern.
Vid undersökningen fanns förutom enstaka eldpåverkade stenar inget som
indikerade en stenkonstruktion, vilket är det vanligaste för den sena fasen
av blästbruk i Dalarna som anläggningen tidsmässigt tillhör. Däremot fanns
gott om sintrad och förslaggad lera från ugnsväggarna vilket talar för en
äldre datering. Typologiska dateringar av ugnar är dock vanskliga då lokala
variationer finns och kan ha styrts av de förutsättningar som fanns på platsen
(se Carlsson m.fl. 1998; Carlsson 2016:330-336).
Sammantaget talar lämningarna och dateringarna för att ugnen har uppförts innan 1300-talet.
Troligtvis har byggnadsmaterialet till anläggningen till stor del inhämtats
i det omedelbara närområdet och även innehållit material från stenåldersboplatsen L2000:2397. Eventuellt kommer materialet från samma plats där
konstruktionen uppfördes då denna delvis grävts ned/in i den underliggande
marken.
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Mesolitiska fynd
Vad gäller de fysiska lämningarna var stenåldersmaterialet litet, men fynden
under järnframställningsplatsen antyder att stenåldersboplatsen varit mer
vidsträckt än tidigare känt. Troligtvis har delar av boplatsen förstörts då material har använts vid uppförande av blästugnen under medeltiden.
De brända ben som fanns i ett av lagren vid järnframställningsplatsen
bestod av kraniefragment från en vuxen, eller äldre vuxen människa. De
daterades till omkring 7000 f.Kr. och var betydligt äldre än den kontext de
hittades i. Det daterande kolet i de brända benen kommer från själva förbränningstillfället vilket betyder att de inte kan ha bränts sekundärt vid den
senare järnframställningen då detta i så fall hade påverkat analysresultaten.
Benen är därmed bland de äldre fynden av mänskliga kvarlevor som hittats
i Skandinavien.
Dateringen av benen är samstämmig med tidsställningen av makrospånet
som hittades tillsammans med andra avslag i sanden under järnframställningsplatsen och hör till tidig- eller mellanmesolitikum. Stenteknologin visar
en koppling till en specifik hantverkstradition med östligt ursprung vilken
har uppvisats på flera boplatser i Siljansområdet. Människorna kan ha hört
till samma kontaktsfär som verkat över stora områden.
Fynden på den aktuella lokalen representerar dock bara enskilda tidsavsnitt. Huruvida benen och stenmaterialet härrör ur samma kontext eller kronologiska skede går dock inte att utröna då materialet kan ha avsatts under
närmare 2000 år. Från andra undersökta boplatser i Dalarna har dateringar
visat att stenålderslokaler nyttjats i flera perioder under större delen av stenåldern, kanske på grund av sina kommunikationsmässigt gynnsamma lägen.
Den aktuella lokalen kan återkommande ha besökts säsongsvis över lång tid,
och därmed ackumulerat material som representerar ett mycket större tidsspann än den enda dateringen ger vid handen.
Den höga och jämna temperaturen som benen bränts vid antyder en
utvecklad kunskap om eld och förbränning även om endast en liten del av
benen framkommit. I ett öppet bål är det svårt att komma upp i temperaturer
över 800°C och elden har behövt manipuleras på något sätt för att komma
upp i de omkring 1000°C som benen bränts vid. Det rör sig sålunda om en
kremerad individ. Detta har krävt ett vant förfarande varför krematörens
roll i brons -och järnåldersforskning ofta har tillskrivits smeder med vana av
metallframställningoch höga temperaturer (Goldhahn & Østigaard 2007:225).
Även om kremation vanligen förknippas med senare tidsperioder så verkar en sådan tradition finnas i Skandinavien redan under tidigmesolitikum
(Wehlin m.fl. 2021). Människoben kan förekomma i många olika kontexter,
även brända, och ha en mängd kosmologiska eller praktiska betydelser och
orsaker. Kremering är en avsiktlig handling vilket i sig talar för att någon
form av begravning har skett.
Eftersom bara fragment från kraniet påträffades vid den aktuella undersökningen väcker det frågan var resten av individen finns? Huruvida hela
individen bränts vid ett och samma tillfälle eller om kraniet har behandlats
separat (Schulting 2015). Sannolikt finns den primära kontexten för benen
nära fyndplatsen, då materialet troligen hämtats i den omedelbara närheten
av järnframställningsplatsen. Den kontextuella kopplingen till de aktuella
benen saknas ännu och materialet är för litet och för att kunna dra några
vidare tafonomiska slutsatser.
Flera olika likbegängelsemetoder kan ha varit brukliga i olika kontexter
och behöver inte ha varit formaliserade i strikta ritualer, men helt klart är att
kremation varit vanligare under jägarstenåldern än vad som tidigare varit
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känt och har förekommit i stora delar av Europa. Troligtvis är gravskicket
frånvarande i det arkeologiska materialet från äldre perioder mycket på
grund av att dess lämningar är svåra att upptäcka och oftast saknar gravgods
och andra distinkta kännetecken som kan särskilja dem från senare perioder
(Küßner & Schunke 2016).
I Skandinavien finns ett tjugotal kända mesolitiska lokaler med brända
människoben, varav de två äldsta, Dammen (L1970:8743) i Bohuslän (Sjögren
& Ahlström 2016) och Hammelev på Jylland i Danmark (Eriksen, & Andersen
2016) är närmast i tid med de aktuella benen. Dessa tolkas som gravar och är
båda likt de aktuella benen kopplade till boplatskontexter.
Värt att notera är en uppgift från 1890-talet om stenåldersfynd som gjordes
inom en ”stenram” i ett område av svart sand vid framdragningen av landsvägen som går strax norr om det aktuella schaktet (ATA dnr 1714/39). Fynden
går dock inte att placera närmare utmed vägsträckan runt Djurviken, men det
svarta lagret påminner om det kollager som hör till den aktuella järnframställningsplatsen. Det har tidigare spekulerats i huruvida det har rört sig om
en neolitisk grav tillhörande stridsyxekultur (Bennström & Lannerbro Norell
2016:167) men bland fynden fanns bland annat en konisk plattformskärna av
lokal bergart som typologiskt dateras till mesolitikum.

Utvärdering
Schaktningsövervakningen hade enligt länsstyrelsens beslut till syfte att med
ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera fornlämningarna, inför kommande
plöjning av elkabel, vilket har uppfyllts. Arbetssättet att föregå kabelplöjningen
får anses vara rationell gentemot alla parter då arbetsföretagen påverkar varandra i minsta möjliga grad. Det finns dock ingen kontroll över att den senare
plöjningen faktiskt sker i det undersökta schaktet. Ett alternativ skulle vara
att inte tillåta kabelplöjning över känsliga sträckor utan endast schaktning.
Totalt kunde en ny fornlämning konstateras, registreras och dateras samt
ett fornlämningsområde utökas till följd av schaktningsövervakningen.
Blästbrukslämningen har fått nummer L2021:8358. Även om huvuddelen av
de övriga schakten var fyndtomma bör markarbeten i och intill de berörda
lämningarna fortsatt dokumenteras arkeologiskt då lämningar troligen finns
utanför de aktuella schaktytorna.
Omkring schakt 5 vid Djurviken i Skattungen är chansen att stöta på fornlämningar stor. Dels finns den kvarvarande järnframställningslämningen som
endast delundersökts, dels stenålderslämningar över ett större område. Området kring stenåldersboplatsen L2000:2397 är känsligt för vidare exploateringar
och markarbeten då det förutom rena boplatslämningar troligen innehåller
ursprungskontexten till de brända människobenen om den finns bevarad. Då
gravar och i synnerhet brandgravar från mesolitikum är ytterst ovanliga har
området en hög potential och för ny kunskap om denna del av förhistorien
inte bara lokalt eller regionalt utan även internationellt.
Benfynden var uppseendeväckande sett till undersökningens ringa omfattning. Resultaten har förmedlats via Dalarnas museums hemsida, sociala
media och i Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbunds medlemsskrift
Dagsverket, samt i intervjuer. Nyheten fick nationell uppmärksamhet och
nådde allmänheten genom ett flertal artiklar och inslag i olika medier samt
resulterade även i en vetenskaplig artikel (Wehlin et al. 2020).
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KMR- Kulturmiljöregistret fornsök: https://app.raa.se/open/fornsok
Dalarnas museum arkiv
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Bilaga 1

Schakt och anläggningsbeskrivningar

Schakt
Schakt 1

Schakt 2

Beläget i huvudsak i en äldre
igenväxt väg med tätbevuxen
intilliggande skog ned mot
Oreälv i S (figur 1). Längst i N
fanns en äldre förfallen byggnad med lastkaj som enligt
uppgift på plats ska ha varit en
lagerbyggnad för ett tjärbränneri som varit i bruk fram till
mitten av 1900-talet.
Höjd: 201,70-203,20 m.ö.h
Längd: 43 m
Riktning: NÖ-SV.
Djup: 0,70 m
Bredd: 0,50-0,60 m

Fornlämning

3
4

C

L2000:2395

0

25

Utfyllnaden (2) tunnar ut till ca 0,20 meter
tjocklek vid (B) ca 14 m från SV, men tilltar därefter mer och mer mot N till omkring 0,30-0,40
meter tjockt och består till större del av svart kol
och sot. Därunder försvann den äldre markhorisonten och den naturliga silten övergick i ett
orange sandlager med rötter.

±

Schakt 1
Fornlämning

Beläget på en gräsbevuxen terrass intill Oreälvens N strand (figur 2). Schaktet grävdes intill
S om vägen fram till och rundade ett pumphus
för vatten på dess S sida för att sedan fortsätta
längs vägen.
Höjd: 205,00-205,25 m.ö.h
Längd: ca 65 m
Riktning: Generellt i Ö-V riktning oregelbundet S-format.
Bredd: 0,60-0,65 m
Djup: 0,65-0,70 m
Lagerföljd i V (A):
1
2
3
4
5
6

Torv 0,05 m
Sandigt rotlager skiftande. 0,10 m
Flammigt gråbrun till orange sand.0,3
Äldre marknivå med rotgångar 0,1
Urlakningsjord ljusgul fin sand 0,05
Orangefärgad sand

Lagerföljd 30 m från V (B):

4

Torv och bitvis sand och väggrus 0,05 m
Sandigt rotlager skiftande. 0,3
Svagt orange sand med enstaka uppemot 0,05
m stora stenar. 0,10 m
Homogen beige sand.

Lagerföljd 70 m från V (C):

n
ve
äl
re
O

A
25

Oreälven

Schakt 2

1
2
3

B

0

50 Meter

Figur 2. Schakt 2, lagerföljder angivna vid A, B och C,
skala 1:1 000.

Vegetationsskikt 0,05 m
Utfyllnad av sand med sot och kol, bitvis tegelbrockor och kross. 0,20-0,40 m
Markhorisont med förna och mylla. 0,05 m
Naturligt förekommande grå sandig silt. 0,25 m

Teckenförklaring

B

A

Lagerföljd från SV (A):
1
2

±

Teckenförklaring

50 Meter

1
2
3

Torv 0,05
Gråbrun sand med enstaka rötter 0,1
Orange sand övergående till beige finare sand
nedåt

Figur 1. Schakt 1, lagerföljd angiven vid A, skala 1:1 000.
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±

A1

Teckenförklaring
Schakt 3

L2000:2396

Fornlämning

0

25

Oreä
lv

en

50 Meter
L2000:2367

Figur 3. Schakt 3 med A1 markerad, skala 1:1 000.

Lagerföljd från Ö (A):

Schakt 3

Schaktet beläget i skogsmark med ett vegetationsskikt av grästorv, skar delvis genom
stenåldersboplatsen L2000:2396 (figur 3). Under torven fanns nästan uteslutande naturliga
marklager varför schaktet endast grävdes grunt
över den största delen av sträckan. I schaktet
framkom A1, troligen ett recent dike.
Höjd: 205,85- 207,00 m.ö.h
Längd: 96 m
Riktning: SÖ-NV.
Djup: 0, 35-0,45 m
Bredd: 0,50-0,60 m
Lagerföljd:
1
2

Vegetationsskikt 0,05 m
Naturligt förekommande beige finkornig sand
och enstaka sten.

Schakt 4

Schaktet beläget i den norra dikesrenen till
Ivarsnäsvägen (figur 4). Det skar fångstgrops-

Schakt 4
Fornlämning

B
L1998:6582

L2000:2478

45

1
2

Vegetationsskikt. 0,1-0,25 m
Rödbrun sand och rullsten 0,05-0,15 stora.

Efter ca 40 m fr Ö (B) låg schaktet istället i dikesbotten med samma lagerföljd. Den naturliga
sanden övergick till ljusare beige mjäla och hade
färre stenar. Endast fläckvis fanns ett rotlager
0,02 m tjockt och därunder fin mjäla.

Schakt 5

Schaktet beläget i tomtmark i en sydslänt ned
mot Skattungen ett 20-tal meter NÖ om stenåldersboplatsen L2000:2397 (figur 5). Slänten
var till stor del synbart urgrävd vid tidigare
uppförande av fritidshus. Av den planerade
sträckan var bara omkring 16 meter ostört från
tidigare markarbeten, delvis under en infartsväg
till tomten.
Schaktet upptogs till största delen av lämningen A2, en blästbrukslämning vilken syntes
redan i markytan som spridd förekomst av
slagg. Lämningen bestod förutom av spridd
slagg och sandblandade lager, även av rester från en
blästugn. Under ugnslämningen fanns ett sandlager
med enstaka rullsten som
L2000:2367
föreföll förekomma naturligt
men ytligt i lagret hittades
stenåldersfynd i form av avA
slag och spån av bergart.
Höjd: 203,10- 203,50 m.ö.h
Längd: 16 m
Riktning: Ö-V
Djup: 0,65-0,70 m
L2000:2477
Bredd: 0,50-0,60 m
Lagerföljd:
Skattungen
Se anläggningsbeskrivning
A2 nedan.

±

Teckenförklaring

0

systemet L2000:2367 och
tangerade boplatslämningen
L1998:6582. På motsatta sidan
vägen fanns även den mesolitiska boplatsen L2000:2478.
Bitvis var den sluttande terrängen tydligt genomskuren
och bortgrävd vid bygget av
vägen och inga lämningar
fanns i schaktet som också
till stor del gick i dikesbotten.
Höjd: 205,85- 207,00 m.ö.h
Längd: 145 m
Riktning: Ö-V
Djup: 0, 35-0,45 m
Bredd: 0,50-0,60 m

90 Meter

L1998:3018

Figur 4. Schakt 4, lagerföljden angiven vid A, skala 1:2000.
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Teckenförklaring

Profil
I

Schakt 5

Byggnader

±

Väg
Fornlämning

0

L2000:2397

12,5

Schakt 6

Schaktet beläget intill en skogsväg och var omkring 120 meter långt i NÖ-SV riktning (figur
6). Schaktet gick rakt genom Boplatslämningen
L1998:1652. Inga äldre lämningar fanns i schaktet. Under vegetationsskiktet med rötter och
förna fanns endast röd mosand ned till schaktets
botten.
Höjd: 201,70-203,20 m.ö.h
Längd: 43 m
Riktning: NÖ-SV.
Djup: 0,70 m
Bredd: 0,50-0,60 m

25 Meter
Skattungen

Figur 5. Schakt 5 med profilen för A2 markerad, skala
1:500.

±

Teckenförklaring
Schakt 6

Fornlämning

L1998:1652

0

37,5

75 Meter

Figur 6. Schakt 6, skala 1:1 500.
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V

Ö

A2

m.ö.h.

Koncentration med ben
Stenavslag/spån

+ 203,20

1
2a

4

2b
3
+ 202,20

0

1

2

3

4

5

Figur 7. Profil genom A2. Skala 1:40.

Anläggningar
A1 – Dike

Nedgrävning som skar schaktet i Ö-V riktning, troligen ett dike. Fyllningen bestod av ett
mörkgrått, troligen vattenpåverkat lager av fint
mörkt organiskt material blandat med sand och
rötter. Inga fynd eller material fanns som kunde
användas för tidsställning,
Höjd: 206,15 m.ö.h.
Storlek: 1,6 m br.
Djup/tjocklek: 0,45 m
Schakt 3.

A2 – Blästbrukslämning

Överst fanns ett sandblandat torvlager samt
sentida fyllnadsmaterial, ca 0,1 m tjockt. Blandat
med detta fanns en mängd slagg och ugnsväggsfragment, väl synliga i markytan. Lämningen
bestod förutom av spridd och sandomrörd
slagg, även av rester av en blästugn i form av en
samling större och mindre ugnsväggsfragment
av sintrad lera samt ett konstruktionslager av
sand, L2 (figur 7). Då den övre delen av L2
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(a), ca 0,1-0,2 m tjockt, innehöll mycket slagg
och ugnsväggsfragment och kol tolkas detta i
efterhand som ett raseringslager från när ugnen
togs ur bruk. Konstruktionslagret innehöll kol
och även små fragment av brända ben. Ett fodringslager, L3, av obränd rödfärgad lera fanns
under ugnsresterna. Direkt uppemot och västerut i förhållande till ugnslämningarna fanns
mäktigt kollager L4. Kolprover för datering
togs ur konstruktionslagret L2b och ur kollagret
L4. Under A2 och SL4 fanns ett sandlager med
enstaka rullsten som föreföll naturligt men i
lagret hittades stenåldersfynd i form av avslag
och spån av Dalaporfyrtuff.
Höjd: 203,25 m.ö.h.
Storlek: 9 meter.
Djup/tjocklek: 0,60 meter.
Schakt 5.
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Bilaga 2

Vedartsanalys

VEDLAB
Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 20076
Vedartsanalyser på material från Dalarna,
Skattungbyn 1729.

_________________________________________________________________________________________

Adress:
Box 178
791 24 FALUN

Telefon:
070 34 00 645
E-post: vedlab@telia.com

Bankgiro:
5713-0460
www.vedlab.se

Organisationsnr:
650613-6255

29

VEDLAB
Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 20076

2020-11-06

Vedartsanalyser på material från Dalarna, Skattungbyn 1729.
Uppdragsgivare: Eva Carlsson/Dalarnas Museum
Arbetet omfattar två kolprov tagna i kollager tillhörande en ugn.
Båda proverna innehåller kol från tall. Det kan ge hög egenålder vid dateringen.
Analysresultat
Anl.

ID

SL 2

Anläggningstyp

Provmängd

Analyserad
mängd

Trädslag

Lager

702g

36g 30 bitar

Tall 30 bitar

Ugn

SL4

267,1g 215,3g 20 bitar Tall 20 bitar

Utplockat
för 14C-dat.

Övrigt

Tall obränt
0,1g
Tall kol 1,4g
Tall 892mg

Erik Danielsson/VEDLAB
Box 178
791 24 FALUN
Tfn: 070 34 00 645
E-post: vedlab@telia.com
www.vedlab.se
De här trädslagen förekom i materialet
Art

Latin

Tall

Pinus
silvestris

Max
Växtmiljö
ålder
400 år Anspråkslös men trivs på
näringsrika jordar. Den är
dock ljuskrävande och blev
snabbt utkonkurrerad från de
godare jordarna när granen
kom

Egenskaper och användning

Övrigt

Stark och hållbar.
Konstruktionsvirke, stolpar,
pålar, båtbygge, kärl (ej för
mat) takspån, tjärbloss, träkol,
tjärbränning

Underbarken till nödmjöl,
årsskott kokades för Cvitaminerna. Även som
kreatursfoder

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar.
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska
floran. Brepol, Turnhout 1992.
Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500.
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade
och färska vedprover.
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Bilaga 3

Osteologisk anaslys

OSTEOLOGISK RAPPORT 2020:06
BRÄNDA BEN FRÅN EN
JÄRNFRAMSTÄLLNINGSPLATS
SKATTUNGBYN

ASTRID LENNBLAD

BOHUSLÄNS MUSEUM
31

Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Besöksadress: Museigatan 1, Uddevalla
www.bohuslansmuseum.se
Osteologisk rapport 2020:06
Skattungbyn
Författare: Astrid Lennblad, Enheten för uppdrag och projekt, Bohusläns museum
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Inledning och material
Under maj 2020 genomförde Dalarnas museum en schaktningsövervakning i Skattungbyn i Orsa
kommun. En mindre mängd brända ben påträffades på en järnframställningsplats, i ett raseringslager
som troligen tillkommit då blästugnen rivits. I området dateras denna typ av lämningar dateras oftast
till järnålder, troligast vikingatid. Det finns dock järnframställningsplatser i området som daterats till
folkvandringstid.
Benmaterialet består av 6 fragment brända ben med en vikt om 4,1 gram. Närmare redogörelse av
materialet återfinns under Resultat samt i Bilaga 1.

Syfte och frågeställning
Syftet med analysen har varit att i möjligaste mån säga huruvida materialet består av mänskliga
kvarlevor eller ej. Materialet kommer även att studeras utifrån vilka förbränningstemperaturer
materialet utsatts för, för att på så vis kunna bidra med information kring den undersökta platsen.



Består materialet av mänskliga kvarlevor?
Vilken/vilka temperaturer har materialet utsatts för?

Metod
Den osteologiska analysen har i stort utförts enligt de metoder som utarbetades av Nils-Gustav Gejvall
(1947, 1948, se också t.ex. Jonsson 2005). Bedömning av förbränningstemperaturen har utförts enligt
Holcks (1997) schema.
Benmaterialet har vägts, volymbestämts och mätts. Måtten avser fragmentens största mått (mm), och
är ämnade att ge en uppfattning om materialets utseende och fragmenteringsgrad.

Artidentifikation
För att kunna göra en säker artidentifikation av ett osteologiskt material studerar man benens
morfologiska karaktärer för att hitta artspecifika karaktärer. När man studerar brända ben saknas ofta
dessa karaktärer helt eller delvis beroende på materialets kvalitet. När de morfologiska karaktärerna
saknas kan man istället använda sig av en sekundär metod för att identifiera arter bland benmaterialet.
Då studerar man nervkanalernas storlek i rörbenens kortex i mikroskop (histologisk bedömning) vilket
kan ge en uppfattning om vilken/vilka djurarter som finns i materialet. (Holck 1987:170f)
Man kan även studera rörbenens ytskikt, både insidan och utsida. Rörbenets yttre yta är ofta
”strimmig” eller ”fibrig” på ett karaktäristiskt sätt på människoben, medan djurben är slätare. På
insidan av rörbenet, märghålan, har människan ben oftast en ojämn yta med många lister, medan
djurbenen generellt är slätare. (se tex Holck 1987).

Åldersbedömning av humant material
Åldersbedömningar av bränt material görs vanligen på skalltaksfragment. Dels kan man göra en
bedömning av sömmarnas (suturernas) sammanväxningsgrad. Nyfödda och barn har raka eller lätt
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vågiga suturer. Från 3 års ålder börjar de karaktäristiska sågtandade sömmarna att utformas. Hos äldre
individer börjar sömmarna istället sluta sig, med början från kraniets inre. I sammanväxningen av
suturerna finns dock både individuella och könsbundna skillnader, och datan måste därför användas
med viss försiktighet. Dels kan man göra åldersbedömning utifrån förhållandet mellan skalltakens olika
skikt. Hos vuxna individer är förhållandet mellan skalltakets inre och yttre kompakta benlager samt det
spongiösa mellanskiktet (diploën) 1/3 vardera. Desto äldre individen är desto tunnare blir de kompakta
lagren, och desto svårare blir övergången mellan de kompakta lagren och diploën att urskilja.
Adultus:
18–44 år
Maturus:
35–64 år
Senilis: >50

Suturerna är helt öppna. Diploëns, den interna och externa kompaktans tjocklek är 1/3 vardera.

Suturerna börjar växa ihop internt. Diploëns tjocklek är mer än 1/3 av skalltakets tjocklek. Den interna
kompaktan är tunnare än den externa.
Suturerna har nu helt eller nästan helt slutits externt. Diploëns tjocklek är mer än 1/3 av skalltakets tjocklek.
Både den interna och den externa kompaktan är tunnare än 1/3 vardera.
Tabell 1. Åldersbedömning av skalltaket enligt Gejvall, ur Sigvallius (1994:10).

Dessa förhållanden påverkar även hur skallen spricker vid kremeringen, där suturer som ännu inte
vuxit samman tenderar att sprängas i sömmarna vid upphettning. Hos unga och gamla tenderar även
skallfragment att delas mellan det inre och yttre skiktet (Gejvall 1947; 1948: 161f, se även Holck 1997:
64ff).

Förbränningstemperatur
För att göra en bedömning av förbränningstemperatur i benmaterial studeras vilka förändringar
benmaterialet uppvisar samt vilka färger materialet har fått som en följd av kremeringen. Utifrån detta
kan man få en uppfattning om hur hårt bränt materialet är samt om hela materialet verkar ha utsatts
för samma temperatur eller om man kan påvisa skillnader inom materialet.
Kremeringsgrad

Temperatur
(°C)
100

0

200
300

1

400
500
600

2

700
800

3
4

900
1 000
1 100

Förändringar i benet
Verkar obränt. Obetydliga förändringar i benen och i tänderna, ingen förändring av
betydelse.
Små förändringar i ytskiktet på ben och tänder. Reduktion av kollagen mängden. Färgen:
grå/svart.
Vikt- och volymminskning. Kollagenet är helt förstört.
Benstrukturen blir mindre solid och det bildas mikroskopiska sprickor i ytskiktet, även
tänderna får små sprickor.
Benet deformeras, större mikroskopiska sprickor ses i benen. Färgen: gråaktig.
Ytterligare makro- och mikroskopisk fragmentering av benet ytskikt. Färgen: ljusgrå.
Ytterligare reduktion av volymen.
Ytterligare minskning och deformering av benen. Tändernas dentin smälter och
kristalliseras. Färgen: vit/grå.
Kraftig deformering av benets ytskikt.
Färgen vit, kritaktig.

1 200
Fullständig förstörelse av mikrostrukturen i ben och tänder.
Tabell 2, Översikt av förändringarna i ben och tänder vid olika förbränningstemperaturer (Holck 1997).
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Resultat
A2
Sammanfattning
4,1 g
<0,1 dl
Fragmentstorlek: 6,3–25,4 mm

Beskrivning av materialet
Benen var jämnt vita och hårda.
Förbränningsgraden motsvarar Holcks (1997)
grad 3, och indikerar en
förbränningstemperatur på mellan 900–1 000°
C.

Identifierade arter: Människa
Antal individer: MNI1
Ålder: Vuxen
__________________________________________________________________________________

Figur 1. Bränt benmaterial från A2. Det lilla fragmentet i mitten har inte säkerts identifierats till människa. Foto: Astrid
Lennblad

Identifierat är 5 mänskliga fragment från kraniet. Fragmenten är från olika delar av ansiktsskelettet
samt tinningen, men tyvärr inga som har kunnat göra en könsbedömning utifrån. Könsbedömningen
är satt till vuxen. Det fragmentet som kommer från tinningen antyder att åldersbedömningen bör vara
senilis (>50 år) men fragmentet är inte helt optimalt att åldersbedöma utifrån. Varför den
sammantagna bedömningen blir Vuxen.
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Slutsats
Benmaterialet som påträffats i raseringslagret vid schaktningsövervakningen vid Skattungbyn är
identifierade som mänskliga kvarlevor. Det är enbart fragment från kraniet som påträffats och väldigt
få fragment. Fragmenten har bedömts komma från en vuxen individ, möjligen äldre vuxen.
Kremeringstemperaturen är bedömd till 900–1 000° C, och utifrån vad man ser av de få fragment som
analyserats har förbränningen varit mycket jämn.
Att kontexten för detta benmaterial är ett raseringslager, eventuellt från rivningen av en blästugn, är
mycket spännande, och öppnar för en del frågor kring hur materialet hamnade där. Har platsen
använts som bålplats och att detta material inte kom med till den riktiga graven? Eller härrör
benmaterialet från någon som förolyckats vid rivningen av blästugnen eller möjligen förolyckats
medan blästugnen var i bruk? Eller är deponeringen av de brända benen i raseringslagret en medveten
handling? Och var finns resten av individens benmaterial?
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Bilaga
Bilaga 1. Osteologisk analys, anläggning A2.
Volym
(dl)
0,1

Vikt (g)
4,1

Fragmentstorlek
(mm)
6,3–25,4

Identifierade
arter
Människa

Ålder
Vuxen, (Senilis?)

Identifierade benelement
(antal fragment)
Kalvarium (5)
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