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as well as the accumulation of stones in the vicinity may have formed a tomple-
ment to the land fortifications of Birka. 

The indications of fire which have been found, as well as those of the probable 
existence of more complicated building construetions in connection wilh the 
stakes, do not however form a sufficient basis for the drawing of conclusions al 
the present time. 

Investigations are continuing and it is probable they will throw furlher light on 
these matters. 

Vätskeseparation av ben från kulturlagerfyllning 

med exempel från stenåldersboplatsen As 1, 
Romfartuna sn, Vsm. 

Som regel återfinns på mellansvenska gropkeramiska boplatser mycket få obrända 
ben och det har varit kambrosilurområdenas (Gotland, Öland) kalkrika lokaler, 
som har givit oss de talrikaste och bästa exemplen på benartcfakter, eljurbens-
fynel oth välbevarade gravfunna skelett (ex. Västerbjers). Boplatsen i Forntåkern 
i närheten av Alvastra, vars största del grävdes fram ur Dags mosse i seklets 
början uppvisade en rikedom pä bevarat organiskt material, en följel av den 
vattendränkta markens speciella bevaringsförhällanden. Därifrån har vi hittills 
fått hämta huvuddelen av exemplen på fastlandets förhållanden avseende perio
dens benmaterial. Med sitt för gropkeramiska (?) boplatser egendomliga läge 
vid en isolerad insjö är Tåkernboplatsen och dess beninventarium inget normal 
fall fiir de övervägande kustbundna gropkeramiska boplatsernas zoo-ekologi. 

Det iir uppseendeväckande, att nästa fynd av ett mytket rikt benmaterial 
— till större delen bestående av obräncla ben — skulle påträffas pä den väst
manländska Badelundaäsen, en miljö av lättdränerad sand oeh grus, som löre-
faller illa lämpad för beväring av benfynd, Boplatsen As 1 är klart strand-
bunden och benfynden därifrån utgör därför ett efterlängtat komplement ii I 
tidigare framkommet arkeozoologiskt källmaterial från gropkeramisk lid. 

Det myeket intressanta men tidsödande studiet av benfynden från Äs 1, som 
utförs av intendenten vid Naturhistoriska museet i Göteborg, F. 1). Johannes 
Lepiksaar, är inte helt avslutad beroende pä det nya material, som nyligen till
förts som ett resultat av den fraktioneringsmetocl, som hiir skall beskrivas. 

Färskt ben består av ca 2 delar mineralsubstans (kaltiumfoslai, kalciumkar-
bonat och andra salter) oth 1 del organisk substans (ett protein kallat ossein) mm. 
Den kemiska sammansättningen kan skrivas 3 Ca3(P04)a-Ca(OH)j. 

Deponeras ben pä markytan eller strax därunder med tillgång till luftens 
syre, sker en tämligen snabb nedbrytning av det organiska materialet till kol
dioxid, ammoniak och vatten, detta oavsett markens surhelsgiad. Ar marken sur, 
sker samtidigt oth därefter en urlakning av benkalken, vilket förr eller senare 
helt förintar benet. Men om marken innehåller kalcium eller benen överspolas 
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av kalkhaltigt vatten eller liknande, sker efter den organiska massans nedbryt
ning ofta inte längre någon märkbar förändring pä länge. Den fina benstrnk-
turen, beslående av hålrummen efter bencellerna, som hos levande ben förbinds 
av plasmafyllda fina gängar och de i mikroskopet grövre bloclvätskekanalerna, 
kan kvarstå under mycket läng tid. I de flesta fall sker med liden en tillförsel 
av mineralämnen utifrån, vilka genom ersättning av ursprungsämnen eller an
samling i benporerna t. o. m. leder till ökning av vikt och hårdhet, när benet 
genom en sådan petrifikationsprotess överföres till fossilt tillstånd. 

I Asäsenboplatsen (Äs i) har gynnsamma omständigheter — framför allt riklig 
förekomst av kalk (som magring i keramik samt som lösa kalkstensstycken för 
krukmakeriet) — tillsammans lett till en sällsynt hög bevaringsgrad hos de 
obrända benen. Med några fä undantag behövde de inte göras till föremål för 
någon förstärkande kemisk behandling, vilket ju nästan alltid brukar vara nöd
vändigt, dä det gäller jordfunna, obrända ben. lack vare det goda bevarings-
tillständet kunde benen hanteras tämligen ogenerat utan risk fiir skador. Detta 
var en av förutsättningarna fiir den fraktioneringsmetod som kom att användas. 
Den höga kalkhällen i boplatsen, beroende pä en stödjande växelverkan 
mellan benkaleium oth magringskalk, har väl bevarat såväl ben som lergodsets 
kalkstensmagring och sålunda försett både arkeozoologien och arkeologien med 
högintressant »hardware». 

En del av benmaterialet i Äs i — ben av människa, stiirre däggdjur, fäg ai 
oth de allra största fiskbenen — kunde las lill vara vid reguljär utgrävning, 
dvs. benen plotkades upp ett efter ett ur kulturlagret alltettersoin ele frilades. 
Ytterligare en del sållades fram ur lagren i spadgrävda delar av boplatsen. Ett 
stiirre inslag av ben frän smärre djur togs till vara ur sållet, bl. a. åtskilligt med 
fiskben. 

Helt naturligt måste plockningen ur sållet begränsas till tiden och ele- allra 
minsta benen blev här utsatta för en knappast medveten urvalsprocess, som 
gynnade de skelettdelar, som var lättast att plocka upp. För att skapa säkerhet 
för att i varje fall i några samples kunna få med samtliga i kulturlagret in
lagrade ben, logs på ben rika delar av lagret till vara i sin helhet medelst 
skyffel oeh tvåkilos plastpåsar. Ett fyrtiotal påsar frän 18 rutor togs in. 

I laboratoriet gjordes vissa försök att separera benen trän kulturlagerfyll-
nhigen (sten, grus, sand, mo, kol- och askpartiklar, recenta rötter, keramik m. m.). 
Det visade sig, att antalet ben — de flesta med storleken < 5 mm — var så 
stort, att urplotkning med pineett skulle la orimligt läng tid. Eu urval skulle 
bli nödvändigt oth man skulle liksom vid såilplotkiiingen inte undgå faran 
av sneeld i urvalet. Arbetet skulle otkså ha fått lov att utföras av en zoolog, 
vilket var svårt att arrangera. 

En fiir djurbenen skonsam metoel leir snabb fraktionering av kulturjemlpro 
verna framstod som önskvärd, 

Sten Florin har fiir fraktionering av s. k. fast oth porigt gropkcramiskt gods 
utnyttjat skärvornas olika täthet och genom all stjälpa en viss mängd skärvor 
i en vätska med hög specifik vikt fått en snabb åtskillnad mellan flytande 
porigt och sjunkande fast gods. Äs 1-godsets goda bevaringsgrad gjorde elet lätt 
att konstatera, att den poriga skärven i själva verket magrats med ett material 
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mcel hög kalciumhalt. Dä detta också gäller ben, läg det nära till hands att söka 
tillämpa en motsvarande metod också för benseparation, Samma vätska — Florin 
hade använt ZnCL — borde dä kunna användas. 

De subfossila benens mineralinnehåll är framför allt trikalciumfosfat 
Ca3(P04)a med tätheten 3,140 g/cm3 och kalciumkarbonat CaCOg, täthet 
2,710 g/cm3. Eftersom benen nästan aldrig är helt massiva, blir den verkliga 
tätheten lägre. 

Täthetsbestämningar (vägning i luft resp. glycerin eller vatten) av fyra ben-
artefakter ur Äs 1 visar en medeltäthet av 1,48 g/cm3 med yttervärdena 1,2 
(flöt i glycerin, vars täthet är 1,3) resp. 1,7 g/cm3. Den av mig använda zink-
kloridlösningen höll en täthet av 1,8 g/cm3. 

Tväkilospåsarna med kulturlagerlyllning tömdes efter vägning i ett stort kärl 
med zinkkloridlösning. Härvid sjönk sten, grus och sand genast till botten, nägra 
rottrådar simmade pä ytan och resten bildade under någon minut en helt svart 
trögflytande välling innan benen hunnit samlas pä ytan. Benen skummades a\ 
med hälslev och placerades i en sikt med maskstorlek 1,5 mm, där de spolades 
med vatten för all avlägsna den svagt frätande zinkkloriden. överförda till en 
glasbägare separerades därefter benen frän rottrådar ett. medelst vatten. 

Arbetsgången var alltså den motsatta mot Struevers av Rausing skildrade »flota-
tionstörfarande», diir finmaterialet först sköljs bort genom 1,5 mm säll, kvar-
varande ben och organiskt material tack vare sin lägre sjunkhatdghet sedan kan 
fångas upp med en sil då sållet hastigt förs ned i stillastående vatten och fiirst där
efter ben och övrigt organiskt särskiljs med hjälp av zinkklorid (Rausing 1971, 
s. 217). Vid det av mig använda förfarandet har finmaterialet ( < 1,5 mm) kunnat 
tas till vara for fortsatt analys (pollen, diatomaceer, oth andra kiselskelett m. m.) 
genom filtrering eller centrifugering av sköljvattnet. 

Ett exempel — ruta 790/395 skikt III: av invägd torrvikt om totalt 1 605 g 
bestod 13 g av uppflutna ben, 29 g av keramik, som sjunkit till botten till
sammans med 702 g grus, sand oth ett fåtal gram ej uppflutna ben. Botten
satsen togs upp ur zinkkloriden oeh vattensköljdes i samma sikt som benen, 
varvid tydligen i detta fall hela 831 g material av en kornstorlek mindre iin 
1,5 mm bortfördes av vattnet. 

Med pincett plotkades under en halvtimme ben från den tyngre fraktionen. 
Så erhölls ytterligare 5,5 g ben. Men i bottensatsen fanns alltjämt även efter 
sköljningen 100-tals små ben av lisk, vilkas täthet tydligen översteg zinkkloridens. 

Vid ett tvådagars besök på Naturhistoriska museet i Göteborg fitk förf. ge
nom dr Lepiksaars vänliga tillmötesgående närvara vid genomgången av de första 
påsarna med försöksvis vätskeseparerade småben. Inte oväntal visade sig mer
parten bestå av fiskben och varje päse betydde ett tillskott till respektive grävd 
m--ruta med i genomsnitt ett tiotal individ och i flera fall ocksä för rutan 
nya arter. Vissa av benen var sä smä, att deras karakteristika inte kunde upp
fattas med blotta ögat och det finns skäl att ifrågasätta, om des.sa ben över
huvudtaget skulle ha uppmärksammats vid en vanlig utgrävning, än mindre 
tagits till vara i den utsträckning, som här var möjligt. 

En jämförelse med pä vanligt sätt tillvaratagna ben ger följande allmänna 
skillnader: 

10 — 721707 Fornvännen H. ?, 1972 
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normalgrävt material vätskefraktionerat material 

endast bitar ned till sållets maskstorlek ingen gräns uppåt eller nedåt i storlek 

påtaglig mekanisk destruktion: i forn- ringa mekanisk destruktion: småbenen 
tiden genom irampning, hundbett, har i större grad undgått säväl t ramp 
frostsprängning oth genom sällning, då skador oth djurbett som frostspräng-
grus och sten »manglat» benen ning; inga sållniiigsskador 
Störst selektion vid plockning direkt ur ingen selektion, allt benmaterial kom-
kulturlagret mer med 

i sållet; ingen selektion för grövre ben. 
Påtaglig selektion fiir ben under såll-
maskornas storlek 

ger riktigare mängdförhållanden mel
lan smådjursarterna 

ingen menlig kemisk påverkan av Irak-
tioneringsvätskan har iakttagits 

Vätskefraktionering av kulturlagcrfyllning visade sig alltsä för undersökningen 
a\ \s 1 vara ett värdefullt grävningstekniskl hjälpmedel, som bl.a. öppnade 
vägen till den eljest närmast oåtkomliga mikroskopiska delen av benmaterialet. 

Lars Löfstrand 

Summary 

The author presents a method of separating bones from unsorted eulture layer 
filling without losses of or elamage lo the bones. 

Central Swedish Pitted Ware settlement sites are usually loeated in places 1111-
favourable for lhe preservation of bones. The settlement site at As. Romfartuna 
parish, Västmanland, was situated on an easily drained gravel ridge, but despite 
this yielded an interesting and ejuite large body of animal-bone material. Large 
parts of this material eonsisted of thousands of mierostopitally small fish bones, 
scattered in culture layers. Obviously it was not possible to collect these in the con
vcntional way within lhe limited time available for the fielclwork. Parts of the cul
ture layer which were rich in bones were taken unsorted into the store. 

The culture layer consists of gravel, sand, pottery sherds and bones. The 
difference in density between the bones (1.48 g/cm3) and the stone particles in the 
tilling (2.7 g/cm3) suggested a method. A liquid was ehoscii — zinc thoricle — 
wilh a density of 1.8 g/cm3. In this the bones lloatcd hut lhe rest of the filling 
sank. In this way samples with several kilogrammes of layer filling could be 
sorted in a few minutes without damage to the bones and without a single bone 
being passed över. Dr Lepiksaar's examination of liquid-separaied samples showed 
that the method gave an additional aetession of about 10 individuals and a couple 
of new fish species tor each square which had previously been investigated in lhe 
customary way. The separation by liquid did not involve any seleclion. Moreover, 
the smallest bones were better preserved than the larger ones. In this way there 
were obtained rither quantity relations between the small-animal species. 


