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VÄSTERHUS ÖDEKYRKOGÅRD 
I ANTROPOLOGISK BELYSNING 

Av Carl-Herman Hjort sjö 

Studiet av den avlidna individens kropp har alllid varit och är 
fortfarande av grundläggande betydelse för den medicinska veten
skapens och forskningens framåtskridande, vare sig det gäller 
renodlat anatomiska, patologiskt-anatomiska eller rättsmedi
cinska frågeställningar. Men även undersökningar av kvarlevor
na efler den sedan länge gravlagda individen kan ej sällan lämna 
betydelsefulla upplysningar, som kan hjälpa oss till en bättre 
förståelse av hennes liv, verksamhet och död, rätta till missför
stånd, vederlägga fördomar eller bidraga till bedömningen av 
svårtolkade historiska och arkeologiska förhållanden. 

För den vetenskapsgren som sysslar med undersökningar av 
sistnämnda slag har man infört benämningen den historisk-
arkeologiska antropologien. Många är de svårigheter, med vilka 
denna haft att kämpa, och bl. a. förfogar våra svenska universitet 
ännu ej över en enda lärostol i själva huvudämnet, fysisk antropo
logi, delta i bjärt kontrast mot förhållandet i de flesta andra kul
turländer. En viss hemortsrätt erhöll dock disciplinen, när en 
anlropologisk-ostcologisk avdelning för ett antal år sedan inrät
tades vid Biksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museum. 

Avdelningens föreståndare alltifrån tillkomsten, antikvarien 
Nils Gustaf Gejvall, numera även docent i historisk antropologi 
vid Stockholms Universitet, har nyligen framlagt elt omfångsrikt 
arbete, "Westerhus. Medieval Population and Church in the light 
of Skeletal Remains" (Sthlm 19(50), som på ett vackert sätt illustre
rar det här inledningsvis anförda. 

Gejvall själv uttalar, atl han tagit till sin uppgifl att klassificera 
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och beskriva ett skelettmaterial av stort osleologiskt och social
historiskt värde och att göra detta material tillgängligt även för 
framtida forskning. Denna målsättning har också varit bestäm
mande för den allmänna utformning som Gejvall givit sin av
handling. Dess första del representerar sålunda en företrädesvis 
anlropologisk och medicinsk bearbetning av materialet, medan 
dess andra del innefattar cn sammanställning och diskussion av 
olika socialhistoriska förhållanden. Ett synnerligen omfångsrikt 
tabell- och illustrationsmaterial bildar verkets tredje och avslu
tande del. 

Intill för några decennier sedan låg vid Västerby på Frösön i 
Storsjön en Irädbevnxen ruinhög, som dolde resterna av en av de 
äldsta, kristna byggnadsanläggningarna i Jämtland, det medel
tida Västerhus kapell. Det är också detta kapell som avses, när 
den tidigast kända inventeringen av gamla byggnadsverk i Jämt
land, offentliggjord 1689, upptager "kyrkoruiner vid Westcrhus". 
Ännu vid mitten av 1800-talet kvarstod murarna upp lill "fönster-
höjd", men vid denna tidpunkt avlägsnades stenarna för att ut
nyttjas vid uppförandet av en ladugårdsbyggnad i närheten. Efter 
det sista världskriget kulminerade skadegörelserna på själva 
kapellet och dess omgivande kyrkogård, beroende på vissa flyg-
militära arrangement. Det befanns nämligen nödvändigt att 
schakta bort inte endast resterna av den gamla kyrkan utan även 
kyrkogårdsanläggningen för att kunna möjliggöra en nödvändig 
utbyggnad av det flygfält som användes av Jämtlands flygflottilj. 
Schaktningsarbetet blev också utfört, och allt som numera erinrar 
om Väslerhus kapell är cn enkel kalkstensplatta med inskription. 

Innan förödelsen nådde sin fullbordan, hade emellertid nog
granna arkeologiska utgrävningar av området föreskrivits och 
också blivit utförda, vilket skedde i två etapper, 1947 och 1951— 
1952. Dessa grävningar, som leddes av S. Hammarlund, C. G. 
Blomberg och N. Lagerholm, visade bl. a., att stenkyrkan sanno
likt hade haft sin föregångare i en stavkyrka. Möjligen var kyr
kan anlagd redan i slutet av 1000-talet, och den torde ha varit 
i bruk till mitten av 1300-talet, dvs. i ca 250 år. Gejvall räknar 
dock med tre olika alternativ för den tidsperiod, under vilken 
kyrkogården användes för begravningar (jfr nedan). 
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De arkeologiska grävningarna inkluderade bl. a. ett tillvarata
gande av alla påträffade skelettdelar, och de olika gravarna mar
kerades med största noggrannhet på den arkeologiska kartan, 
vilken även utvisar skelettens belägenhet i olika plan. Sistnämnda 
förhållande har varit av största betydelse för Gejvall, som otvivel
aktigt har detsamma att tacka för att han kunnat bygga ut sitt 
arbete till att bli något helt annat än en steril antropologisk be
skrivning. 

Det lill Gejvall översända skelettmaterialet kan allribueras till 
ej mindre iin 364 individer, vartill kommer 7 som foster uppfattade 
individer. Skelettmatcrialet är därmed det största i Sverige på
träffade, som blivit föremål för en noggrann antropologisk analys. 
Antropologiska uppmätningar har kunnat utföras på 130 i mate
rialet ingående kranier, 67 kvinnliga och 63 manliga. 

Bland de mera betydande material, som Gejvall funnit lämpligt 
att taga som jämförelseobjekt, skall särskilt omnämnas Schreiners 
stora, medeltida kraniematerial från Trondheim, Schreiners ma
terial av lapska kranier, härrörande från tiden 900—1900-talet, 
samt Sleffensens isländska vikingamaterial. De svenska, betydligt 
mindre omfångsrika jämförelsematerialen härstammar från 
medeltiden men även modern tid och har anträffats på en mängd 
olika lokaler. I allt redovisar Gejvall 25 olika för jämförelser av
sedda kraniematerial, som bearbetats statistiskt på samma sätt 
som hans eget Viisterhus-malerial. Enbart uppletandet av dessa 
olika jämförelsematerial och bearbetningen av desamma måste ha 
utgjort ett mycket betungande arbete. 

Ingående beskriver Gejvall de olika rutinmässiga åtgärderna, 
när det gällt att göra materialet bearbetbart fiir en antropologisk 
utredning. Vad han här omnämner utgör givetvis för fackantropo-
logen välkända förhållanden, men eftersom verket iir avsett även 
för en vidare läsekrets, får redogörelsen anses fullt försvarlig. Den 
antropologiska mättekniken har följt de principer som framlagts 
av den tyske antropologen R. Martin, med de modifikationer som 
utarbetats vid Anatomiska institutionen i Lund. Alla kranier och 
underkäkar har uppmätts vid två olika tillfällen och av två olika 
personer med en tidrymd på minst 6 månader mellan de båda 
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uppmätningstillfällena. Genom ett dylikt förfaringssätt har de 
direkta mätningsfelen kunnat elimineras eller åtminstone reduce
ras till ett minimum, något som dock ej avhållit Gejvall frän att 
i ett särskilt avsnitt uppehålla sig vid en diskussion av mctodfelen. 
Den kritik som han lämnar beträffande vissa antropologiska mått 
och karaktärer synes helt berättigad, och man erhåller en god 
orientering om de mätt och indices som har den största sprid
ningen och sålunda bör undvikas. Avhandlingens resultat baseras 
därför på eft mycket begränsat antal mätningar, ehuru talrika 
sådana av dokumentationsskäl och för eventuellt kommande bruk 
tabellerats. Läsaren får också en klar uppfattning om de vansk
ligheter som vidlåder försöken alt fastställa individens ålder, 
resp. kön. 

Alt lämna en invändningsfri antropologisk beskrivning av ett 
kranium och skelett är förvisso ej någon lätt uppgift. Olika sy
stem har härvidlag utarbetats, och Gejvall har valt att följa del 
schema som användes i Lund. Vilket system man än använder, 
kommer emellertid en fullständig antropologisk beskrivning all
lid att bli ur publikationssynpunkt mycket utrymmeskrävande. 
Efter sin långvariga anlropologiska verksamhet har Gejvall varit 
fullt medveten härom, och han har därför försökt komma lill 
rätta med problemet genom att som den förste i den anlropolo
giska litteraturen införa ett kod-system. Utan att några som helst 
betydelsefulla anlropologiska informationer behöver utgå. tillåter 
detta kodsystem ett redovisande av materialet på elt utrymme, 
som endast utgör en bråkdel av vad som annars skulle ha erford
rats. Naturligtvis innebär det ett merarbete för läsaren att behöva 
deschiffrera den kodifierade texten, men fördelarna med systemet 
iir uppenbara, i synnerhet som man får cn bättre översikt av ma
terialet och med lätthet kan utvälja de uppgifter som erfordras 
för en eventuell statistisk behandling. 

De siffror som Gejvall lämnar beträffande materialets fördel
ning på de olika åldersgrupperna är utomordentligt intressanta 
och ställer Västerhus-bcfolkningens hårda levnadsvillkor i öppen 
dager. Av de sammanlagt 364 individerna hade sålunda ej mindre 
än hälften eller 50,3 % dött före 7 års åldern, 7,4 % mellan 7 och 
14 år, 4 . 1 % mellan 14 och 20 år, 1 9 % mellan 20 och 40 år, 
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17,8 % mellan 40 och 60 år och slutligen 1,4 % över 60 års åldern. 
Barnadödlighelen var sålunda mycket stor, och verkliga åldringar 
enligt nutida begrepp var i Västerhus sällsynta. 1 materialet var 
från 14 års åldern och uppåt 74 individer manliga och 80 individer 
kvinnliga. 

På basis av del totala antalet gravlagda individer och deras 
dödsålder göres elt försök atl beräkna medellivslängden, samtidigt 
som det framhålles, att en sådan beräkning är förenad med be
stämda vanskligheter. Den siffra som Gejvall härvid kommer 
fram till är för båda könen endast 18 år, ett remarkabelt lågt 
värde, som ej återfinnes hos något av de samtida jämförelsemate
rialen. Denna låga medellivslängd har dock varit tillräcklig för 
att tillåla befolkningens fortbestånd och tillväxt, förutsatt att 
könsmognaden inträtt i relativt lidig ålder. Gejvall anger denna 
lill 14 år, och under de i medeltal 4 år som kvarstod av livet skulle 
individerna ha hunnit all sätta 2 eller 3 barn till världen. Man 
måste emellertid fråga sig, om ej den beräknade siffran blivit för 
låg genom att etl visst antal vuxna individer av elt eller annat 
skäl, bl. a. tidigare kyrkogårdsslympningar, ej kommit att ingå 
i materialet. Dessutom verkar den stora barnadödligheten starkt 
sänkande på medellivslängden, vilket också betonas i arbetet. 

Gejvall finner det angeläget alt även försöka göra en numerisk 
beräkning av medelpopulationens storlek i Västerhus, samtidigt 
som han är medveten om, att dylikt företag har sina svårigheter 
med hänsyn till ett flertal okända faktorer. Känner man emeller
tid del anlal år som begravningsplatsen varit använd och likaså 
det totala antalet där begravda individer, kan man självfallet 
räkna ut, hur många individer i medeltal som jordals varje år. 
Är därjämte dödstalet känt, dvs. den promille av befolkningen 
som dör varje år, bör man givetvis kunna beräkna befolkningens 
storlek. Detla tillvägagångssätt har Gejvall också använt. Han 
har diirvid låtit dödstalet utgöra 40 %o, alternativt 50 %o, medan 
han varierat den lid under vilken kyrkogården varit i användning 
enligt tre olika alternativ, 200, 250, resp. 300 år. Enligt dessa be
räkningar har befolkningen utgjort högst 45 lägst 24 individer. 
Endast ett fåtal familjer lorde sålunda samtidigt ha varit bosalla 
i Väslerhus. 
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Den omsorgsfullhet, med vilken vederbörande arkeolog företog 
sina utgrävningar och registreringar av de funna skeletten, möj
liggjorde en observation av utomordentligt intresse. Gejvall finner 
sålunda, att den vuxna befolkningen med få undantag hade be
gravts på etl alldeles speciellt sätt, i det alt de kvinnliga gravarna 
läg norr om och de manliga söder om kyrkan. Även barn i 13—14 
års åldern hade begravts på liknande sätt med flickor norr om 
och pojkar söder om kyrkan. Barn i åldrarna därinunder tycktes 
emellertid ha blivit begravda på alternerande sätt. Vi skall här 
nedan återkomma till den förklaring som Gejvall försökt finna 
lill sill högst anmärkningsvärda fynd. 

Gejvall uppehåller sig ingående vid de olika metoderna och 
svårigheterna, när det gäller att beräkna kroppslängden. Med 
klargörande siffror visar han också, att högst olika värden hos 
en och samma individ kan erhållas, allt efter den metod som kom
mer till användning. Den teknik mot vilken man kan resa de 
minsta invändningarna finner han vara den av Trotter och Gleser 
framlagda. Enligt deras beräkningsgrunder utgjorde den vuxna 
Västerhus-befolkningens kroppslängd 174,3 cm fiir män och 161,6 
cm fiir kvinnor, vilket är fiir medeltida förhållanden mycket höga 
värden. De skriftliga källorna talar också om elt högrest släkte 
i Västerhus. I detta sammanhang ställer sig Gejvall kritisk mot 
tidigare tolkningar av förhållanden som hänför sig till kropps
längden hos prehisloriska och medeltidspopulationer. Han vill 
dock ej förneka den uppåtgående kurvan i kroppslängden under 
de sista århundradena och anför som naturliga skäl härför bl. a. 
brytandet av isoleringen och förbättrade kostförhållanden och 
levnadsvillkor. I samband med sina kroppslängdberäkniiigar gör 
Gejvall återigen en intressant observation, när han betraktar sina 
individuella värden mot bakgrunden av den arkeologiska kartan. 
Han finner nämligen då, att högvuxna män och kvinnor var be
gravda närmre kyrkan iin lagvuxna. 

Knappast någon antropologisk uppgift kan vara mera vansk
lig iin genomförandet av en rasdiagnoslisk analys, och konklusio
nerna måste alllid dragas med utomordentlig försiktighet. Som er
faren antropolog är Gejvall helt införstådd härmed och citerar 
också vad Howells 1944 uttalar, nämligen att "det tränade ögat 
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i allmänhet kan avgöra om en skalle härrör frän en australiensisk 
urinvånare, en eskimå eller en europé. Men skallar från negrer, 
amerikanska indianer och mongoler är i allmänhet svåra att 
skilja från varandra". Liknande tankegångar har förfäktats av en 
mängd andra forskare, och delta med all rätt. När det gäller lik
heter och olikheter mellan det föreliggande materialet och jäm
förelsematerialen, intager Gejvall följaktligen en välgörande för
siktig hållning men anser sig ha kunnat konstatera, att materialen 
från Tröndelag (Stod och Trondheim), Ås och Västerhus alla 
innehåller kranier av mycket snarlik typ. Någon lapsk inbland
ning i Västerhus-materialet kan ej spåras. 

Gejvall anför exempel från zoologien, som visar, hur arterna 
även inom en begränsad tidrymd kan ändra morfologisk karaktär, 
och frågar sig därför om ej ändringar i kranieformen kan tänkas 
ha inträffat i hans material från tiden för de tidigaste bisättning-
arna till tiden för de sista. Han konstaterar ocksä sådana föränd 
ringar, och deras ärftliga karaklär måste ställas utom allt tvivel. 
Därjämte lyckas han emellertid konstatera morfologiska Överens
stämmelser och likheter mellan individer som är bisatta i varand
ras närhet eller inom grupper mitt emot varandra på kyrkans 
norra och södra sida. Även dessa morfologiska drag måste be
traktas såsom ärftliga, och de talar sill tydliga språk om en släkt
skap individerna emellan. 

I samband med diskussionen härom tages en fråga upp lill 
analys, som tidigare endast i ringa utsträckning beaktats i den 
antropologiska litteraturen. Gejvall påpekar sälunda, att vissa 
antropologiska särdrag — och det kan därvid röra sig om utom
ordentligt små detaljer i den anatomiska utformningen — är 
dominant genetiskt kontrollerade. Ett tiotal sådana särdrag om
nämnes och diskuteras ingående och deras frekvenser beräknas. 
Däremot gav analyserna av extremitetbenasymmetrierna föga 
utbyte. Västerhus-befolkningen skiljer sig i detta hänseende ej 
frän andra populationer. 

På väl dokumenterade grunder kommer Gejvall till uppfatt
ningen, att man i Västerhus har alt göra med på varandra föl
jande generationer av en homogen population från ett tämligen 
isolerat ösamhälle och blott omfattande elt fätal med varandra 
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befryndade familjer, och att denna population ingick i en större 
antropologisk enhet under medeltiden, som befolkade Tröndelag, 
dess omgivningar och västra Jämtland. Västerhus-materialet tor
de därför vara ett utmärkt objekt för framtida genetiska under
sökningar. 

När det gäller den viktiga uppgiften atl hos ett antropologiskt 
material kunna påvisa sjukliga förändringar eller tecken på ge 
nomgångna sjukdomar, är man naturligtvis i högsta grad be
roende av materialets beskaffenhet och konserveringstillstånd. 
Även om materialet ur denna synpunkt är fullgott, blir det i de 
allra flesta fall endast möjligt alt påvisa sådana sjukdomar, som 
på etl eller annat sätt medfört skelettala förändringar. Bland så
dana patologiska tillstånd eller abnormileler kan nämnas miss
bildningar, undermålighet i benbildningen, skelettsjukdomar för
orsakade av inresekrcloriska rubbningar och vitaminbrist, defor
merande artros, inflammatoriska tillstånd och tumörer. Därtill 
kommer tandsjukdomar och skelettskador till följd av yttre våld. 

Ett särskilt kapitel i arbetet ägnar Gejvall åt frågor av hit
hörande slag. Avseende fästes främst vid degenerativa föränd
ringar i ländryggraden, bl. a. diskbråcksbenägenheten, och andra 
tillstånd med deformerande artros. I samband därmed beröres 
även den ovanligt snabbt förlöpande tandnedslilningen i kom
bination med en dålig nybildning av tandben, och en förmodan 
uttalas, att dessa förhållanden, i synnerhet om de betraktas mot 
bakgrunden av den låga medellivslängden, kan vara elt uttryck 
för en viss degeneration hos befolkningen. 

Intresseväckande är de två fall, då Gejvall genom sina kraniolo-
giska studier indirekt kunde fastställa en nervsystemssjukdom. 
1 det ena fallet gällde det en kvinna med ett för högt intrakraniellt 
tryck, troligen till följd av någon hjärntumör, och i det andra fal
let en 16- lill 18-årig yngling med hjärnvattusot. Följdtillstånd av 
en vitaminbrist kunde endast konstateras i några få fall. Så före
låg ett fall av rakitis, ett annat fall av rakitis eller skörbjugg samt 
ett eller två fall av mineralisationsrubbning i tänderna. Det fram
hålles såsom anmärkningsvärt, att ej flera fall av rakitis kunde 
konstateras, men den därtill givna förklaringen, nämligen att 
mödrarna skulle ha ammat sina barn under ansenligt längre tid 
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än vad fallet är nuförtiden, bör nog tagas under omprövning. 
Förklaringen torde väl snarare ligga alt söka i allmänna kost
vanor, om vilka vi emellertid, när det gäller Västerhus-befolk-
ningen, har oss föga bekant. Däremot har Gejvall säkerligen rätt, 
då han anser, att den stora barnadödlighelen sannolikt måste 
skyllas på dåliga hygieniska eller klimatologiska förhållanden, 
som i sin tur förorsakat akuta, dödligt förlöpande infektioner: 
och sådana sätter ju ej några spår i skelettet. 

Ehuru Gejvall ej är fackarkeolog, inventerar han en del av de 
få fynd som gjordes i samband med de arkeologiska grävning
arna, men hans omnämnande och diskussion av dessa fynd har 
framförallt skett för att kunna belysa frågan, huru länge grav
platsen varit under användning. Genom att studera gravanord
ningarna, kompletterade med flygfoton och utdrag ur vissa lag
texter, påvisar Gejvall även med en till visshet gränsande sanno
likhet, att Västerhus kapell verkligen haft sin föregångare i en 
stavkyrka, om vars existens arkeologerna tidigare endast kunnat 
uttala en förmodan. Densamma har dock legat cirka 10° mera 
inedsols än den sista kyrkobyggnaden i sten. Det undersökta mate
rialet torde till sin huvuddel ha tillhört denna stavkyrkas tidsepok, 
vilken anges till åren 1070—1200. 

Två av sina kombinerat arkeologiskt-antropologiska fynd 
önskar Gejvall taga närmare ställning till och om möjligt också 
förklara. 

Han anser, att de mera högväxta i befolkningen ocksä har varit 
del lilla ösamhällets främsta. Riktigheten av en sådan uppfattning 
kan givetvis diskuteras, men uppfattningen har faktiskt stöd i 
vad ett flertal norska forskare anser sig ha kunnat konstatera. 
När Gejvall därför finner, att storvuxna män och kvinnor är be
gravda närmre kyrkan än småvuxna, vill han i detta se resul
tatet av en social skiktning och en skarp gränsdragning mellan 
hög och låg, som gjorde sig gällande även efter döden. Av särskilt 
intresse 1 detta sammanhang är också, att den norska Gulatings
lagen innehåller ett uttryckligt stadgande om, alt de förnämsta 
skulle ligga vid kyrkans sydsida. 
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När det gäller konstaterandet, att kvinnliga gravar är belägna 
norr om och manliga gravar söder om kyrkan, har Gejvall i folk-
Iraditionen och i medeltida lagtexter försökt spåra grunden till 
della egendomliga gravskick och efter ett långvarigt sökande i 
Eidsivathings kristenrälls-avsnitt slutligen funnit en lagbestäm
melse som direkt stadgar härom. Han framför också olika alter
nativ som förklaring till denna egendomliga bestämmelse och 
ifrågasätter bl. a., om denna könssegregation kan vara av i princip 
samma slag som den ännu på mänga håll i landet existerande 
seden, att kvinnor under gudstjänsten sitter norr om och män 
söder om mittgången. Gejvall är veterligen den förste som konsta
terat detta begravningsskick på Skandinaviska halvön, men på
pekar själv, att Steffensen 1943 funnit ett liknande förhållande 
vid en liten kyrka på Island, Skeljastadir in Pjörsårdalur. 

Nils Ahnlund har på mångfaldigt sätt exemplifierat, att nord
sidan i folktraditionen haft ett dåligt rykte och varit en plats för 
bl. a. självspillingar och missdådare. Men hit till denna kalla, 
skuggiga och allmänt ogästvänliga sida förvisades även kvinnor 
som dött i barnsäng! 

Genom sin Västerhus-undersökning har Gejvall slutfört en väl
dig arbetsuppgift, och han har gjort det på ett sätt som länder 
honom och den svenska historiskt-arkeologiska antropologien till 
största heder. 

S U M M A R Y 

C.-H. Hjortsjö: The abandoned churchyard at Västerhus in the 
light of anthropology. 

Dr. Nils-Gustaf Gejvall, the head of the Department of Anthropological 
Osteology at lhe Central Office and the Museum of National Anliquilies, has 
recently presented a thesis on the abandoned churchyard at Västerhus in 
Jämtland in lhe light of anthropology. 

The remains of the medieval church at Västerhus were levelled with the 
ground a number of years ago when the area was required for an airfield. 
Archeological excavations had previously been carried out. The church was 
possibly built as early as the end of the l l t h century and would seem to have 
been in use for about 250 years. 
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V Ä S T E R H U S Ö D E K Y R K O G Å R D I A N T R O P O L O G I S K B E L Y S N I N G 

The material found during the excavations and sent to Dr. Gejvall had 
belonged to 364 individuals and 7 foetuses. The rouline anthropological pro-
cedure is described in detail. Iu order to avoid too lengthy descriptions of 
crania Dr. Gejvall introduces a code system, which pennits an anthropological 
report on the material in a fraclion of the space which would othcrwise be 
required. 

About 50 °/o of the individuals had died before the age of 7 and only about 
1.5 °/o had attained an age of över 60. The average life spän was only 18 
years. The average stature of adults was 174.3 cm for men and 161.6 cm for 
women. Only a few families would seem lo have dwelt at the same time in 
Västerhus and lhe population Ihere was very homogeneous. Materials from 
Tröndelag, As and Väslerhus all contain crania of a very similar type. No 
udmixture of Lapp d iamete r s can be traced al Västerbos. 

Changes due to disease are described and special attention is paid to 
degenerative changes in the spinal coluiini and olher conditions accompanied 
by arthrosis deformans. The wearing down of lhe teeth had an unusually 
rapid course and was combined with a poor denline formation. 

Dr. Gejvall finds that tall men and women were buried nearer the church 
Ihan small and is inclined to see in this the result of a social slralification. 
He furthermore points out that the women's graves were situated north of 
the church and the men's to the south of it. and he has succeeded in finding 
a passage in medieval law conlaining a direct enactiuent of this peculiar mode 
of burial. 
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