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In 1996 the celebrated Mesolithic female burial from Bäckaskog or Barum, 
Scania, was subjected to a series of specialist analyses in conjunction with further 
conservation and transferral to improved exhibition facilities. The analyses co
vered the osteology, osteopathology, odontology, radiocarbon age and isotopic 
diet indicators of the skeleton, Moreover pollen samples from the bones were 
analysed and die artefacts from the burial reconsidered. The paper presents die 
results of all these studies together with reports on the conservadon and recon
struction of the burial. 
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Fyndomständigheter 
När lantbrukare Oscar Olsson 1939 skulle gräva 
en väg ned till Oppmannasjön för sina kor fann 
han ett skelett Olsson anade inte då att fyndet 
skulle väcka sensation och att det var den äldsta 
forngraven i Sverige han funnit Graven här
rörde från den tid då Sverige var ett jägarsam-
hälle, långt innan jordbruket införts. Fyndet 
gjordes på Bäckaskogs Slottsmark 1:32 i Kiaby 
socken på Barumnäset, nordost om Kristianstad 
i Skåne. Fil. dr. Folke Hansen från Lunds Uni
versitet tillkallades och undersökte graven. En
ligt ett brev från professor Forssander, Lunds 

Universitets Historiska Museum, till riksantik
varien 22 juni 1939, tog Dr Hansens under
sökning 6 dagar och kostade sammanlagt 330 
kronor. 

Den döde var begravd i en grop, ca 60 cm i 
diameter och ca 120 cm djup. Skelettdelarna 
hittades i sådant läge att upptäckarna antog att 
den döde ursprungligen suttit upp (fig. 1). 
Skelettet var i halvsittande ställning med böjd 
rygg, uppdragna knän och armarna krökta 
framför magen. Vänster arm hölls mot bäcke
net med starkt vinklad armbåge. Skelettet var 
utomordentligt välbevarat på grund av den 
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lig. i. Graven vid utgrävningen 1939. Foto ATA / Folke Hansen. -The grave during the exeavation in 1939. 

myckel kalkrika jorden. I graven påträffades 
dessutom två artelakter. »Inom högra bröstbal-
van» påträffades etl flinteggspjut Ovanpå bot
tenstenarna i graven, under vänstra bäckenbe
net, fanns en rörbensmejsd. 

Fyndet väckte stort intresse i massmedia. 
Den 4 / 6 1939 skrev Folke Hansen i Sydsvenska 
Dagbladet under rubriken »Unika fynd i Skånes 
hittills äldsta grav. Femlusenårig man jordad med 
fågelpil som gravgods»: »Att döma av skelettdelarna 
har det varit en ganska liten individ, ganska kknt 
Iryggd, troligen manlig. Huvudformen är närmast av 
typen 'kortskallig' med lag panna, ganska kraftiga 
ögon hrynshågnr samt bred nacke. Tänderna äro väl 
bevarade men myckel slitna». 

I Kristianstadsbladet 19/6 1939 kom rubri
ken; Jägarfolket på spåren. Fyra dagars grävning i 
Barum avslutad. Den tiik stenåldersjägaren allt
jämt en gåta» och signaturen R.A. skrev bl.a. föl
jande: »Han är inte mer än 150 cm lång, förklarar 
professor J. E. Forssander. Mannens byggnad är 
mycket kkn men trots hans litenhet är det en full
ständigt normal herre pä 40 år. Inte en krympling på 
något sätt. D:r Hansen anser, att mannens huvud
form pekar på en myrkel primitiv ras, men i övrigt 

har man ännu icke studerat fyndet så noga, att nå
got bestämt kan sägas». 

I Socialdemokraten 13/6 1941 (Anonym 
1941) publicerades utdrag ur fil. dr. Folke 
Hansens undersökning av skelettgraven: »Den 
döde var en man, svagt Iryggd och mycket lilen, san
nolikt blott omkring lyy cm i längd. Han torde vid 
sin död ha varit c:a 40 år gammal. Till kranietypen 
var han s.k. långskallig». »Som gravgods anträffa
des endast två föremål. Det ena åren 23 cm lång s.k. 
fågelpil, d.v.s. en smal av djurrevben förfärdigad pil 
med långs smalsidorna löpande skåror, i vilka flint-
eggar insatts, pilen anträffades inom högra brösthal
van». »Det andra föremåkl består av ell bredare, 5 / 
cm, långt, kluvet djurben, något svagt svängt och 
nedtill avrundat; det upptogs under vänstra bäcken
benet». 

Fyndet utgjorde det äldsta kända gravfyn
det i Norden och var helt unikt i sitt slag. Fyn
det flyttades till Statens historiska museum i 
Stockholm (SHM inv.nr. 22438) där det har 
varit utställt sedan 1943 och sedan dess utgjort 
ett av de mest uppmärksammade fynden i mu
seets basutställning. 

I samband med upptäckten anhöll profes-
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Fig. a. Skelettet i monterat skick 
efter undersökningarna våren 
1996. Foto SHM / Gabriel Hilde
brand. - The skeleton as exhibited 
aller the investigations of 1996. 

sor Forssander om att fyndet skulle införlivas 
med Lunds Universitets Historiska Museums 
samlingar, vilket avstyrktes 1 / 8 193g. En senare 
anhållan om långtidsdeposition från länsmu
seet i Kristianstad avslogs 27 /6 1983 (ATA dnr 
2082/83) . 

Tidigare vetenskapliga undersökningar 
Man konstaterade att skelettet var kvarlevorna 
av en man som avlidit vid 40—50 års ålder. Arte
fakterna talade också för att han sysslat med fis
ke, så han döptes till »Fiskaren från Barum». 
Vid SHM undersökte och monterade docent 
Elias Dahr skelettet. Dahr fastslog att dess kön 
var mycket svårt att bedöma, eftersom både 
manliga och kvinnliga drag förelåg. En rad 
mätningar och kombinationer av mätningar på 
skelettet enligt gängse vetenskapliga metoder 
gjordes, utan framgång. 

I februari 1970 skulle montern flyttas in i 
magasin för en tid i samband med nyordning i 
museets stenåldersavddning. Museets osteolog, 
Nils-Gustaf Gejvall (1911-1991), sedermera 
professor i historisk osteologi vid Stockholms 
universitet, fick då möjlighet att göra en när
mare veten-skaplig studie av skelettet. Det var i 
samband med en rättsmedicinsk undersök
ning och i samarbete med en antropolog pro
fessor Ängel i USA som Gejvall upptäckte en 
fåra, 1 x 2 cm stor och knappt 1 cm djup, i blygd
benet. Man konstaterade att skelettet härrörde 
från en kvinna, då fåran år ett resultat av barna
födande. Fiskaren från Barum hade blivit en 40— 
50-årig flerbarnsmor, numera kallad »Barum
kvinnan» eller »Bäckaskogskvinnan». 

GejvaD beskrev fåran i blygdbenet som föl
jer: »Bakom grop och ärrbildningarna efter 
framfödandet, vilka främst observeras kring 
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blygdbensfogens inner- och ytterområden samt 
kring området mellan korsbenets och bäcken
benets insidor, ligger de ökade belasuiingarna 
av muskel- och senfästen, som med stegrad styr
ka verkar i dessa områden under fostrets tillväxt 
och når sin höjdpunkt under själva öppnings
skedet och nedkomsten. Här uppstår en rad cys-
tor och fibrösa broskbildningar med åtföljande 
serier av småblödningar, som så småningom för
kalkas och upplöses. Detta leder till uppkom
sten av skrovligheter och gropar inom de områ
den, där dessa muskler och senor har sina an-
fästningar; och på skelett, som grävts fram i jor
den kan man tydligt följa detta förlopp och nu
mera ganska bra »kvantifiera» dvs. bedöma an
talet nedkomster» (Gejvall 1991,5. 15). 

Varför en ny undersökning? 
Både inom landet och internationellt har Barum
kvinnan ett mycket stort forskningsvärde. Histo
riska Museet får många förfrågningar från fors
kare som vill undersöka henne närmare. I sam
band med en tidigare av Per Ericson och Elisabeth 
Iregren skriven åtgärdsplan för skelettet starta
des ett projekt under ledning av Sabine Sten, 
då enhetschef vid osteologiska enheten. En rad 
experter från hela landet bjöds in för att göra 
närmare studier på skelettet. Den nya under
sökningen av Sveriges äldsta kvinnoskelett gjor
des våren 1996 (fig. 2) och ledde till revision av 
flera tidigare uppfattningar. Nu kunde, med 
hjälp av förfinad teknik, mätinstrument och 
röntgen, kvinnans dödsålder och kroppslängd 
bedömas närmare, och hennes hälsotillstånd 
och tandstatus kunde kompletteras utifrån pro
fessor Gejvalls epokgörande rön. 

TV, radio och tidningar följde arbetet in
tensivt under de två veckor som skelettet förva
rades vid Riksantikvarieämbetets antikvarisk-
tekniska avdelning, ATm. Forskargruppen in
bjöds att presentera de nya resultat om Barum
kvinnan - »Sveriges äldsta mamma» - i samband 
med Svenska Tandläkaresällskapets odontolo
giska riksstämma i Älvsjö, november 1996. 

Projektets deltagare 
Följande deltog utöver Sabine Sten i arbetet 
med Barumkvinnan och presenterar nedan sina 
resultat 

Torbjörn Ahlström, fil dr. i historisk osteologi, 
Lunds Universitet, utförde en ny analys och 
benmätningar på skelettet. 

Héléne Borrman, Odontologiska fakulteten 
vid Göteborgs Universitet och Verner Akxander-
sen, Tandläkarhögskolan vid Köpenhamns Uni
versitet dokumenterade och tolkade skelettets 
tandstatus. 

Eva Christensen, konservator vid Riksantik
varieämbetets antikvarisk-tekniska avdelning, 
ATm, stabiliserade skelettet genom konserve
rande åtgärder. 

Gabriel Hildebrand, Riksantikvarieämbetets 
fotoavdelning, följde arbetet med en noggrann 
fotodokumentation. 

Ingrid Ekenman, fil. dr. i ortopedi, läkare vid 
avdelningen för ortopedi vid Huddinge sjuk
hus. Ekenman ställde diagnos efter att ha rönt-
gal ett misstänkt trauma i högra pannbenet 
och en fraktur i höger strålben. 

Jan Klohoucek, museitekniker, SHM, monte
rade om felaktigt placerade fingerben och 
gjorde en ny förstärkning med koppartråd ge
nom ryggraden. Under den tid då Bäckaskogs-
kvinnan förvarades på ATm såg Kloboucek 
över montern. Han har tidigare gjort en re
konstruktion av Barumkvinnan som visas i 
montern bredvid. 

Lars-König Königsson, professor, paleobota-
niker vid kvartärgeologiska avdelningen vid in
stitutionen för geovetenskap, Uppsala Univer
sitet, gjorde tillsammans med Kerstin Alrn-Kiiber 
en pollcnanalytisk provtagning på skelettet för 
att om möjligt yttra sig om den omgivande ve
getationsmiljön vid begravningstillfället, och 
om möjligt även om vid vilken årstid gravsätt-
ningen ägt rum. 

Göran Possnert, t f professor i jonfysik vid 
Uppsala Universitet, gjorde en ny HC-datering 
med accderatormetoden av ett prov från vänstra 
överarmsbenet. Dessutom gjordes en 'SC-analys 
för att konstatera om Barumkvinnans diet hu
vudsakligen var av marint eller terrestriskt ur
sprung. 

Ulf Ragnesten, arkeolog, Göteborgs Stads
museum, studerade artefakterna. 

Sabine Sten 
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Osteologi 
För en mera ingående presentation av resulta
ten hänvisas till Ahlström (in prep). Detta ar
bete innehåller även jämförelser med övrigt tidig-
mesolitiskt material, inklusive skelettgravarna 
från Tågerup i Skåne. Här skall resultaten en
dast skisseras grovt. 

Gejvall (1970) bedömde Barumkvinnans 
ålder till 40 -50 år. Huvudsakligen baserade 
han denna bedömning på tandslitaget och sutur-
sammanväxningen i kraniet. I samband med 
den förnyade genomgången av skelettet regist
rerades åldersrelaterad variation beträffande 
den öronformade ledytan på tarmbenet (facies 
auricularis), sutursammanväxningen endo- re
spektive ektokranialt samt revbenens utseende 
vid anslutningen mot bröstbenet. Sammanta
get anger dessa indikatorer en ålder på 40-45 
år. Kroppslängden har bedömts till 151 cm. 

Torbjörn Ahlström 

Skelettskador 
Vid den medicinska undersökningen av skelet
tet konstaterades att det är mycket gracilt. Vid 
högra handleden, närmare bestämt strålbenets 
nedre del, finns tecken på en infektion - en osteo-
myelit. Det kan röra sig om sviterna av en blod
förgiftning och yttrar sig så att benvävnaden 
blivit uppluckrad, förtjockad och av dålig kvali
te t Blodförgiftning är en bakteriell infektion 
som sprider sig med blodet. Bakterierna bru
kar slå sig ner främst vid långa rörbenens än
dar, varvid var bildas och benet påverkas. Där
för kan det hända att Barumkvinnan hade ett 
sår som lett till blodförgiftning. Före tillkoms
ten av moderna antibiotika var det inte alls 
ovanligt att man dog av denna sjukdom. Vid 
röntgenundersökningen av strålbenet bekräf
tades misstanken om osteomydit, men det kun
de inte avgöras om blodförgiftning var dödsor
saken. En oregelbundenhet i högra pannbenet 
röntgades också men visade sig inte bero på 
någon skada eller sjukdom. 

Ingrid Ekenman & Sabine Sten 

Odontologi, allmän beskrivning 
Alla kvinnans 32 tänder hade brutit fram, men 
den mellersta stora fram tanden på höger sida i 
hennes överkäke hade försvunnit sedan hon 
dött. En liten kindtand på höger sida i under
käken avlägsnades för framtida DNA-under-
sökningar då man befarade att röntgenfoto-
graferingen skulle kunna skada kvarvarande 
nukleotidkedjor. Tänderna var placerade i lät 
kontakt med varandra i regelbundna tandbå
gar. Det fanns tendens till rotationer av vissa 
sent frambrutna tänder såsom den lilla kind
tanden på höger sida och visdomstanden på 
vänster sida i underkäken. Detta förklaras av 
att tänderna som kommer fram sist saknar ut
rymme i tandbågarna. Det är känt att tandrota
tioner har förekommit under flera tidsepoker. 

Könsbedömn ing 
Hörntänderna var av »kvinnlig» karaktär, dvs. 
mindre storlek än hos samtida män. Man har 
noterat relativt stora könsskillnader framför 
allt när det gäller hörntändernas storlek hos 
europeiska befolkningar (Seipel 1946, Garn 
m.fl. 1967, Kieser 1990). Formen på underkä
kens främre del var kvinnligt rundad (Ferem-
bach m.fl. 1979). Dock skall man komma ihåg 
att dessa inte är säkra könskarakleristika. 

A Idersbedömning 
Röntgenundersökning av samtliga tänder visa
de att tandnerverna var vida inom tandkronor-
na och rötterna hos visdomständerna som upp
visade ringa slitage. Visdomständerna bryter 
fram sist av alla tänderna, läst man kan anta att 
frambrottet skedde något tidigare på jägarsten
åldern än idag, vid ca 16—18 års ålder. Bedöm
ning av pulpastorleken är dock vansklig efter
som man känner till från nutida material att 
det föreligger stora variationer i tandnervens 
storlek. Tändernas form och storlek påverkar 
dess utseende, och tandfunktionen leder med 
stigande ålder till krympta pulparuin. Under
sökningar har visat att vissa tandgrupper verkar 
ge mer tillförlitliga informationer om pulpa
storlek relaterat till ålder. Icke desto mindre har 
liknande storlek hos tandpulpan som hos Ba-
rinnkvinnan iakttagits hos 25-, 30- och 35-åri-
ga nutidsmänniskor. Det är således viktigt p.g.a. 
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Fig. 5. Röntgenbild av överkäkens högra del. Från 
vänster ses roten av hörntanden, första och andra 
premolarerna samt första och andra molarerna. 
Den första premolaren har tre rötter i stället för två 
och den andra premolaren har två rötter i stället för 
en som hos nutidsskandinaver. - X-ray photograph 
of the right half of the upper jaw. The premolars 
have three roots instead of two and the posterior 
ones two instead of one as among modern Scandin
avians. 

den biologiska variationen att ta hänsyn till flera 
olika variabler vid bedömning av (lödsåldern. 

Kronologisk ålder hos vuxna individer be
döms med hjälp av utseendet hos olika ben-
och tandförändringar (biologisk ålder). De van
ligaste benstrukturerna som osteologerna stu
derar är skallsuturer, förändringar hos bäcken
benen samt remoddlering hos revbenen vid 
bröstbenet (Ferembach m. fl. 1979, Ubdaker 
1989). Tandkarakteristika har traditionellt be
dömts med hjälp av slitaget på tuggytorna. Det 
är inte möjligt att ge en exakt åldersbedöm-
ning på den grunden, utan istället rör det sig 
om en skattning beroende på vilken popula
tion man jämför med (Miles 1978). Då Barum
kvinnan levde under Kongemosekulturens lid 
antar man att hon har ätit en del vegetabilier 
förutom animalisk löda. Om slitaget på de stora 
kindtänderna jämföres med slitaget hos eski
måer som har ätit en köttrik marin föda med 
mycket få vegetabilier (Hilming & Pedersen 
1940, Pedersen 1949) blir åldersbedömningen 
för hög därför att vegetabilier sliter tänderna 
mer än köttrik föda. Om man däremot jämför 
med befolkningar som har ätit en del spann
målsprodukter som t.ex. anglosaxare eller me-
deltidssvenskar från Västerhus (Swärdstedt 1966) 
så blir åldern förhållandevis låg. 

Västerhusbefolkningen hade mycket kraf 
ligt slitage jämfört med anglosaxai na. Om land-
slitaget hos Barumkvinnan jämförs med dessa 
populationer som bar studerats noggrant med 
avseende på tandslitage i relation till ålder blir 
hennes uppskattade ålder 33 år (Väslerhus), 
35 år (anglosaxare) eller 40 år (eskimåer). 

Tändernas morfologi 
Tänderna var stora och motsvarar den storlek 
på tänder som människorna i Nordeuropa och 
europeiska kustområden hade på mesolitikum 
(Frayer 1978, Axelson & Kirveskari 1983, Alex-
andersen 1988). Nutida skandinaver har också 
stora tänder, och Barumkvinnans tänder mot
svarar i storlek nutida isländska kvinnors tän
der. Detta ses tydligast om man jämför oslitna 
tänder eller tandbredden som man mäter vin
kelrätt mot tandbågens riktning. Slitaget som 
uppträder mellan tänderna genom tuggningen 
reducerar tandlängderna i tandbågens riktning 
och de kan därför inte jämföras med de oslitna 
isländska tänderna. 

I stort sett hade tänderna en form som även 
ses hos människor som lever idag. De små fram-
tändema i överkäken har dock fåror på insidor
na av kronorna som fortsatt ned på rötterna, 
vilket tycks vara mera vanligt under förhistorisk 
tid. Det är ovanligt att man ser dessa företeel
ser på båda sidorna. Överkäkens första premo-
larer hade tre rötter istället för två och de and
ra premolarerna hade två rötter istället för en 
som hos nutidsskandinaver (fig. 3). Dessutom 
avslöjade röntgen en extra rot på visdomstan-
den i vänster sida av underkäken i kombination 
med en ovanlig form hos tandkronan. 

Tandslitage 
Tandslitaget var uttalat speciellt på framtänder-
n a o d i premolarerna (lig. ",). Del fanns även sli
tage mellan tänderna vilket orsakas av att tän
derna har rört sig mol varandra under kraftig 
tuggning av hårda födoämnen eller slöjdmate
rial. Det möjligt att kvinnan mjukbearbetade 
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skinn genom tuggning. Överkäkens framtänder 
är slitna och avrundade på insidan, slitage som 
uppträder vid sträckning av skinnsnören eller 
sträckning och tvinning av växtfibrer mellan 
överkäkens framtänder och tungan. Detta är 
känt från danska mesolitiska fynd och inte minst 
från Frankrike där man kallar det skomakarsli-
tage (Lefévre 1973, Fléchier & Verdéne 1974, 
Alexandersen 1988). Emaljen på tuggytorna 
hos Barumkvinnan är nedsliten till tandbenet 
(dentinet). I anslutning till tandnerven har ny 
hårdvävnad (sekundärdentin) bildats vilket kan 
ses mitt på tuggytorna på flera av tänderna. 

Denna sekundärdentinbildning sker fysio
logiskt (t.ex. ökar med åldern) och reparativt 
(som svar på skada och karies) för att skydda 
tandnerven. En viktig förutsättning är att tand-
slitaget sker relativt långsamt så att processen 
hinns med utan att det öppnas ett hål till ner
ven. Slitytorna visaratt Barumkvinnan tuggade 
sin slipande föda med stora tuggrörelser vilket 
resulterade i urskålade defekter i tandbenet på 
kindtändernas och oxeltändernas tuggytor. 
Fram tänderna är däremot mera planslitna och 
visdomständerna uppvisar endast obetydligt 
slitage. 

Tydliga och kraftiga muskelfästen på käkar 
och kranium tyder på stark tuggförmåga. En 
bit av tandkronan på den första oxeltanden på 
vänster sida har gått av, sannolikt p. g. a. ett kraf
tigt bett i ben eller sten. Det finns små sprickor 
i och skador på fram tändernas emalj vilket kan 
tyda på att de har använts för att hålla fast red
skap med eller för atl tugga mycket hårda sa
ker. Ännu ett tecken på kraftig tuggning är be
gynnande rotresorption på den bevarade mel
lersta liainlanden. Båda käkledshuvudena har 
ombyggnadsförändringar, något mer uttalat på 
vänster sida. Detta uppkommer vid stora ma
lande tuggrörelser och när (ramländerna har 
använts mycket flitigt. 

Tandsjukdomar och käkbensförändringar 
Det finns inga tydliga utvecklingsstörningar i 
tandemaljen såsom horisontella band runt tän
derna, vilket skulle vara ett tecken på exempel
vis genomgångna febersjukdomar. Däremot 
linns små ojämnheter på hörntändernas tand
ytor (s.k. bypoplasier). Hörntänderna är de tän

der som oftast uppvisar defekter, och orsakerna 
till denna mildare form är okänd. 

Barumkvinnan hade ingen karies. Man kän
ner till att karies endast förekom i Skandinavien 
hos någon procent på jägarstenåldern, men var 
något vanligare i Sydeuropa (ca 10%) där man 
hade tillgång till söta, klibbiga frukter (Frayer 
1989). 

Benet som omger tandrötterna uppvisar 
inga tydliga skador som vid långtgången tand
lossning, men det finns en del ojämnheter på 
benets övre yta framför allt vid undci käksliain-
länderna och något vid visdomstanden på hö
ger sida. Detta kan vara resultat av tandköttsin
flammation eller ses som ett led i de ombygg
nadsprocesser som sker i benvävnaden i sam
band med att tänderna rör sig som följd av 
tandslitaget. 

Slutsatser 
Barumkvinnans tänder har anpassat sig väl lill 
den påverkan som de utsattes för. Hon hade 
ingen karies och nästan ingen tandlossning i 
bettet, men det fanns antydan till benförlust 
vid underkäkens framtänder och något poröst 
ben ovanpå benkammarna. Inget tyder på 
några omfattande käkbensinfektioner utöver 
mycket små rotspetsdito på de centrala fram-
tändema i underkäken. Käklederna uppvisade 
spår av kraftig funktion, men inga påvisbara 
sjukliga förändringar. Röntgenutseendet hos 
tandnerverna på visdomständerna i underkä
ken talar för att hon kan ha varit yngre än 35 år 
när hon dog trots att nedslitningen av tänder
nas tuggytor är lika omfattande som bos nutida 
40—45-åriga eskimåer som lever på ett traditio
nellt sätt. Vid bedömning av nedslitningsgra-
den av samtliga tänder i bettet enligt redovisa
de referensvärden blir resultatet en ålder av 
33—40 år. Slitaget är beroende av diet, vanor 
och kulturmönster. Pulpastorlek beror på na
turlig nybildning av bårdvävnad och kompen
satorisk produktion av hårdvävnad. Sistnämn
da påverkas i hög grad av tandslitaget som var 
obetydligt på visdomständerna. Därför avser vi 
att i framtiden systematiskt undersöka dessa ål
dersvariabler. 

Héléne Borrman ci»5 Verner Akxandersen 
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Tidigare naturvetenskapliga dateringar 
Före 1950-talets början, innan fysikalisk-ke-
miska dateringsmetoder utvecklats, grundades 
gravens datering på artefakterna och de geolo
giska förhållandena. Otto Rydbeck (1945) fö
reslog utifrån kvartärgeologiska rön en date
ring till Ancylustid (Maglemosetid)8ooo—3000 
f.Kr. I en artikel i Sydsvenska Dagbladet, 26 /1 
1955, om professor Henrik Munthe som då fyll
de 95 år, omnämns dennes trägna studier av geo
logiska nivåer i jämförande geologisk-arkeolo-
gisk forskning. Munthe daterade Barum-kvin-
nan till omkring år 7000 f. Kr. 

Radiometriska undersökningar 
Det osteologiska materialet har tidigare ge
nomgått en konventionell kol-14-datering vid 
Natur-historiska Riksmuseet, Laboratoriet för 
Isotop-geologi, i Stockholm. Vid analysen som 
utfördes 1977 var man tvungen att förstöra 
hela övre högerarmsbenet och den förbe
handlingsmetod som användes finns inte do
kumenterad. Resultatet av dateringen är rap
porterad som 95190 BP (St-6188). Benet er
sattes efter de nya undersökningarna med en 
gipsatrapp. 

Vid den förnyade genomgången av Barum-
materialet 1996 togs ånyo ett prov för en radio
metrisk datering med kol-14-metoden. Genom 
att AMS, acceleratormasspektrometri (Poss
nert 1995), etablerats som en standardmetod 
under 1980-talet krävdes betydligt mindre 
provmaterial för dateringen jämfört med den 
äldre konventionella sönderfallsteknikens prov
uttag under 1970-talet I stället för tiotals gram 
räckte det med enbart storleksordningen 100 
mg ben för en analys. Därmed behövde inte 
värdefullt osteologiskt material gå förlorat vid 
dateringen som var fallet tidigare . 

Provet ( 5 x 8 mm2) sågades ut med en dia-
manlklinga från vänstra sidans överarmsben 
från en välbevarad (plastisk, gulvit struktur) 
del av rörbenet. Den yttre ytan slipades först 
bort för alt eliminera föroreningar som even
tuellt tillförts under förvaringen i museet To
tal prowikt uppgick lill 667,8 mg. 

Den kemiska förbehandlingen utfördes en
ligt den s.k. HCl-metoden som syftar till att pre
parera fram den organiska kollagen fraktionen 
som grund för dateringen. Följande steg ut
fördes. 1) ultraljudstvätt i avjoniserat vatten 
(pH=3). 2) mekanisk krossning i mortel. 3) 0,8 
M HC1 tillsattes under omrörning (10' C, 30 
min) för att eliminera benapatiten. 4) olöslig 
fraktion värmdes (90C , 8 timmar) under om
rörning i vatten (pH=3). 5) löslig fraktion tor
kades, vägdes och användes för dateringen. 
Kollagenutbytet var högt (22%) och bestod av 
en mycket väldefmierad, gelatinartad, genom
skinlig produkt som därefter förbrändes till 

Sabine Sten C 0 2 (22% kolutbyte) med GuO som oxida-
tionsmedd (800"C, 10 min). Koldioxidgasen 
konverterades i sin tur till grafit med närvaro 
av vätgas och järnpulver som katalysator (750" 
C, 3 timmar). Acceleratorbestämningen av kol-
14-innehållet utfördes med Uppsala tandemac-
celerator som ultrakänslig masspektrometer 
(Possnert 1990). 

Acceleratordateringen resulterade i den tek
niska kol-14-åldem 7895175 BP (Ua-10667), 
dvs. en betydligt högre ålder än som tidigare 
rapporterats från den konventionella analysen. 
Förmodligen förklaras denna diskrepans av att 
föroreningar föryngrat provet när hela högra 
överarmsbenet använts i den konventionella 
analysen. Detta problem kunde undvikas genom 
AMS-teknikens ringa provmängd som medför
de ett selektivt val av material samt genom en 
förfinad kemisk förbehandling. 

För att konvertera den tekniska åldern till 
en kalendrisk ålder måste mätvärdet kalibreras 
ined hjälp av den dendrokronologiskt framtag
na kalibreringskurvan. Resultatet vid denna 
procedur som utfördes med programmet Ox-
Cal v 2.18 är grafiskt redovisad i fig. 4. Samman
fattningsvis framgår att Barumkvinnan dog un
der perioden 7010-6540 f.Kr. (cal BC) med 2 
standardavvikelsers signifikans (95,4% sanno
likhet). 

I samband med kol-14-analysen utfördes 
även analys av den naturliga massfraktione-
ringen för såväl kol (d'3C) som kväve (d '5N). 
Resultatet som erhölls, d>3C= -20,9% vs VPDB 
och dlr>N= 12,0 %, tyder på att kostintaget 
främst varit av terrestriskt ursprung med möj-
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Fig. 4. Grafisk presentation av kol-14-dateringen 7895175 BP för Barummaterialet. Den kalendriska åldern 
(horisontella axeln, cal BC) presenteras som en sannolikhetsfördelning (ifyllda kurvan) medan ett och två 
sigmas signifikansområden återges i form av klamrar under kurvan och som siffror i figurens övre högra 
hörn. - Graphic presentation of the radiometric dating 7895175 BR 

ligt inslag av insjöföda. Tolkningen av de stabi
la isotopvärdenas innebörd försvåras delvis av 
att Östersjön under den aktuella perioden inte 
har en entydigt marin karaktär. 

Göran Possnert 

Pakobotanik 
Tio prover togs från skelettet, vart och ett efter 
att ett lager ytbehandlingsmedel (troligen cel-
luloidlösning) avlägsnats med aceton. Fem av 
proverna avvek från de övriga genom sin mör
ka färg, nämligen prov nr 1 (vänster lårben, 
proximalt, nära halsen), 2 (vänster lårben, dis
tall), 4 (vänster skenben, distalt), 5 (höger 
skenben, proximalt) och 9 (höftbenet, högra 
delen). Dessa visade sig i motsats till övriga pro
ver ge rikligt med material, men även prov 4 
gav ett magert utbyte. 

Kommentarer 
Analyserna är ännu inte fullbordade. Denna 
rapport får ses som preliminär. 

Begravningen skedde med all sannolikhet 
på våren då de representerade växtarterna sär
skilt björk (Betula) och hassel (Corylus) blom
mar. Kornen är blandade och förefaller hop-
klumpade. Ett antal ensamma pollenkorn upp
träder tillsammans med sotbollar och kolparti
klar, troligen från det kroppen var klädd eller 
svept i, rimligen skinn. 

Lars-König Königsson 

Artefakterna 
När graven påträffades trodde man att den var 
från den allra sista delen av mesolitikum. Man 
trodde också att det var en man som begravts 
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Pol lenanalys av prover 

Pollen 
taxon 

Alnus 
Corr. Alnus 

BeluUi 
Corr. Betuki 

Betula nana-type 
Corylus 

Corr. Corylus 

Hippophaé 
ptniperus 
Pinus (total) 

Pinus / 2 
Pinus, centralkropp 

Quercus 
Ulmus 

Corr. Ulmus 

j\P, sum 

Pinus, stomata 
Viscum 

NAP 
Asteraceae, Artemisia 

Corr. Asteraceae, lig. 
Calluna 
Chenopodiaceae 
Cyperaceae 
Ericaceae 
Poaceae 

Corr. Poaceas 
Rhinanth H.v-Type 
Rosaceae 
Rubiaceae 
Scrophulariaceae 
Sediini 
Thaliclrinn 
1 rin a 
Vakriana 

från B a r u m s k d e t t e t 

1 

2 
2 

18 
8 
-
3 
2 

1 
2 
7 
4 
4 
2 
1 
1 

36 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
9 
1 

3 
1 
-
-
-
1 
-
-
1 

26 

2 

3 
3 

34 
18 

1 
7 
4 

_ 
2 

20 
3 
4 
2 
1 
1 

70 

1 
-

-
-
-
1 
1 
1 

4 
-
1 
1 
1 

-
1 
1 
-

33 

SPORER 
Equisetuni 
Svampar, sporer 
Lycopodium cluvatuin 
Lycof/odiniii nnnpliinulum 

Polypodiaceae 
Corr. Polypodiaceae 

DIVERSE 
Kol >2()(imni 
Nedbrytningsgrad 
Sotbollar 
AID 
AIP 

Noter till analyserna 
Prov i. Allt material har 

7 
18 

1 

-

10 

36 

85 
4 1 % 

-
6 
2 

7 
72 

-
1 

-

112 

323 
67% 

3 
9 
1 

analyserats (8 glas). 
Mängder av små kolpartiklar (<2o umm). 
Prov 2. io glas preliminäi 
material återstår. Mängder 

analyserades. Mycket 
av små (olpartiklar 

(<2o pmm). Ett antal pollenliknande fragment, 
möjligen Pinus, har iakttagits. Ett antal fördel-
ningscnheter med Bclnla innehåller 
pollenkorn: 3, 5, 12, 2. 2, 3 4 . 4 . 2 . 7 

mer än ett 
och 2 korn 

per enhet. En förddningsenhet med Corylus in
nehåller minst 3 korn. Mak- ialet spreds på våren. 
5 »ammonitoida» eller »nauliloida» fossil har iakt
tagits men kan för närvarande inte 
närmare. 

bestämmas 

och att redskapen visade på en fiskare. Allt detta 

bar forskningen reviderat under senare år. Nu 

vet man all graven är från den allra äldsta at

lantiska tiden, dvs. tidig Kongemose-lid eller 

möjligen den allra sista Maglemose-tiden. Det 

är en kvinna och inte en man som begravts och 

det är knappast cn fiskare utan snarare cn jä

gare av större landdäggdjur (jfr Edgren 1997, s. 

32). Det var just redskapen som länge förledde 

vetenskapen att tro att det var en man i graven. 

Man såg inte fiske och jakt som kvinnliga sysslor. 

Barumkvinnan hade med sig två bevarade 

redskap i graven (lig. 5). Det var ett flintegg

spjut och en rörbensmejsel. Båda är välbevarade. 
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Fig. 5. Barumkvinnans 
två redskap. Foto ATA. 
- The two artefacts 
from the grave. 

Redskapstyperna och då särskilt flinteggspjut 
är ganska vanliga i Danmark och södra Sverige 
under Maglemose-, Kongemose-och Ertebölle-
kultur. Såtillvida motsvarar redskapen välkän
da former från senboreal och atlantisk tid. För 
30 år sedan skrev Mårten Stenber-ger att red
skapen i Barumgraven var de äldsta gravgåvor
na i Norden (1971, s. 22—24) • Även om de fort
farande är bland de allra äldsla, torde dock åt
minstone en av gravarna med gravgåva från 
Kams i Lummelunda sn. på Cotland vara något 
äldre (jfr. Larsson 1982, s. 35). 

I samband med de förnyade naturveten
skapliga analyserna av skelettet gavs också till
fälle att titta närmare på redskapen. Analysen 
av redskapen har enbart skett okulärt med mik
roskop. Några kemiska eller ytterligare osteo
logiska analyser har inte ansetts nödvändiga. 

Fig. 6. Skårorna vid flinteggpilens bas. Teckning Ce
cilia Bonnevier 1996. Skalan visar centimeter. -The 
grooves at the base of the flint-edged bone point. 

Syftet har varit att granska redskapens behov av 
konservering och att dokumentera dem för att 
underlätta för framtida forskning. 

Flinteggspelsen från graven är 23 cm lång 
och knappt 1 cm bred (flinteggen ej medräk
nad) . Den är tillverkad av älgben (Gejvall 1991, 
s. 12). Den har två djupt inskurna skåror mitt 
emot varandra i vilka sitter 13 mikrospån av 
flinta. Ursprungligen hörde ha varit dubbelt så 
många. Inga rester av harts återstår, men det 
bör ändå ha funnits som bindemedel för mik
rospänen i skårorna som känt från många and
ra flinteggspjut. 2 cm från bakre kanten på den 
ena sidan av redskapet upptäcktes vid analysen 
fyra skåror, ca 0,5 cm långa. Skårorna är paral
lellt placerade intill varandra i spetsens längd
riktning (lig. 6). Även på andra flinteggspjut 
förekommer korta streck vid basen, men i dessa 
fall är strecken tvärställda mol redskapets längd
riktning. Skårornas funktion är oklar. En möj
lig förklaring hade varit att de förbättrat fäst-
egenskaperna för en omlindad tråd, vilken san
nolikt runnits. Sven Nilsson skriver om en 
skånsk benspets att den hade »tydliga spår efter 
rem eller becktråd» (Nilsson 1866, s. 77). Ska
rorna på flinteggspjutet från Barum sitter dock 
så till alt tråden i så fall måste ha omlindat även 
Qinteggen, vilket är osannolikt. Skårorna skall 
snarare ses som ett tecken eller elt bomärke. 

Del (inns olika typer av flinteggade spetsar. 
Två huvudtyper är en bred Ilat form som ibland 
kallats Qinteggharpun samt en smal och mer 
trind som ofta kallats fågelpil. Den sistnämnda 
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är vanligast och till dem hör spetsen från Barum
graven. Det är således mer troligt att denna va
rit en pil än ett spjut. Beteckningen flinteggpil 
är därför mer lämplig än flinteggspjut. Flint-
eggpilen i Barumgraven påträffades »inom 
högra brösthalvan» på skelettet. Det är ovisst 
om pilen dödat kvinnan. En lika rimlig tolk
ning är att hon haft flinteggpilen och dess skaft 
lutat mot bröstet när hon begravts. Det finns 
inga märken på skelettet som antyder att hon 
skulle ha blivit mördad. Flinteggpilen var i gott 
tillstånd vid analystillfället. Emellertid hade 
den yttersta spetsen gått av och behövde fästas. 

Rörbensmejseln är ca 30 cm lång och 2—3 
cm bred. Liksom flinteggpilen är den gjord av 
älgben. 15 cm av den ena smalsidan utgör en 
egg med slitspår. Genom årens lopp har rör
bensmejseln tillskrivits olika funktioner såsom 
flåkniv, grävkäpp, bendolk, barkspak och söm-
glättare. Sune Lindqvist gav redskapstypen 
tolkningen »nätsticka» (Lindqvist 1918, s. 66) 
vilket blivit den vanligaste beteckningen. Nät
stickan skulle ha använts för att trä upp fisknät 
på. Redskapet saknar dekor, annars har dekor 
i form av »nät» iakttagits på liknande redskap 
från Bohuslän (Sarauw 1919, s. 158 f). Den 
iakttagna eggen är svår att förena med denna 
tolkning. Möjligen skall man se rörbensmej
seln som ett kombinerat redskap med flera 
funktioner, såsom grävkäpp, bendolk och kan
ske någon ytterligare funktion. Den påträffa
des ovanpå bottenstenarna i graven och under 
vänstra bäckenbenet. Kanske satt den en gång 
i Barumkvinnans bälte. 

Ulf Ragnesten 

Konserveringen av skelettet 
I min egenskap av konservator vid Antikvarisk-
Tekniska Avdelningen, enheten för konserve
ring av museiföremål, ATm (tidigare RIK x), 
blev jag ombedd att undersöka skelettets till
stånd och därefter vidta de åtgärder jag fann 
lämpliga för att i möjligaste mån minimera vi
dare förfall. Fast Barumkvinnan totalt sett är 
mycket välbevarad har benen tydliga vittrings
skador här och var, främst vid ledändarna och 
runt brottställen samt på ryggkotornas fram
sida. Likaså befann sig bäckenparti, korsben 

PARTIER SOM KONSOLIDERATS MED PAKALOID B 71 LÖST I ACETON 

GIPSEVLLNINCAK SOM HK 11 S( MERA IS MED E A K ( ; | - K ; M K \ T LÖST I 
BEMBRANDT PICTURE VARNISH (MAT 003) 

Fig. 7. Konserveringsåtgärder 1996. Underlag efter 
Petrén 1976,5. 38, fig. 17.1.-The extent of the con
servation work in 1996. 

och svanskotor i ett mycket skört tillstånd. Yt
skiktet hade vittrat bort och lämnat den inre, 
spongiösa benstrukturen synlig. Trots att Ba
rumkvinnan varit begravd i kalkjord, en för 
ben förhållandevis gynnsam bevaringsmiljö, 
har säkert ändå en del av dessa vittringsskador 
uppstått under de lusentals år skelettet befun
nit sig i jorden. Därefter hamnade det under 
en period av sin museivistdse i en monter med 
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väggar av spånplattor. Detta material är ur be
varandesynpunkt olämpligt eftersom det avger 
formaldehyd (HCHO), som vid reaktion med 
syret i luften kan bilda myrsyra (HCOOH). 
Denna bryter i sin tur ner den oorganiska be
ståndsdelen i ben, hydroxyapatit som utgör ca. 
2 / 3 av den totala benmassan, så att den på sikt 
minskar i mängd och benet mister mycket av 
sin styrka. En konsolidering av de vittrade par
tierna på skelettet visade sig således bli den pri
mära konserveringsåtgärden. 

Som konsolideringsmaterial valde jag 10% 
Paraloid B-72, löst i aceton, en copolymer av 
metylakrylat och etylmetakrylat, som genom 
åren visat mycket god stabilitet och därför kom
mit till stor användning inom konserveringen 
(Horie 1987). Denna lösning applicerades på 
de skadade ställena medelst plastpipett. På en 
tecknad bild av ett människoskelett markera
des noggrant vilka områden som behandlades 
(fig. 7). Detta för att man vid framtida even
tuella analyser ska veta var någonstans benen 
har tillförts ämnen som är främmande för ur
sprungsmaterialet, och därmed kunna und
vika att ta prover just därifrån. 

Det bestämdes också att Barumkvinnan 
skulle få ett nytt högeröverarmsben, istället för 
det hon förlorade vid provtagningen för den 
första ^Oanalysen år 1977. Likaså måste en 
tand som tagils ut för framtida DNA-analys er
sättas. Ett överarmsben från ett annat kvinnligt 
skelett fick tjäna som modell för en gipskopia 
som göts av Eric Norgren på Enheten för Me-
tallkonservering (numera en del av ATm). 
Han gjorde också en kopia av tanden. Därefter 
patinerade jag dessa kopior med färgpigment 
löst i mediet Rembrandt Picture Varnish (MAT 
003). Det hålrum i vänster överarmsben som 
uppstod vid provtagningen för den nya '4C-
analysen fylldes med gips och patinerades på 
samma sätt 

Vid närmare studium av fingrarnas ben upp
täcktejag också att några av de små ytterleder-
na hade hamnat på fel plats vid den tidigare 
monteringen. Dessa togs därför loss och flytta
des till sina rätta positioner. 

Den gamla gipsfyllningen på höger arm-
bågsben samt ytterligare en liknande, äldre fyll
ning i bäckenbenets högra nederdel lämnades 

utan åtgärd då de var i gott skick och fortfa
rande fyllde sin funktion på ett utmärkt sätt. 

Eva Christensson 

Rekonstruktionen 
Jag träffade henne för trettio år sedan, hon satt 
i en monter i sin ensamhet, långt från de vack
ra vidderna i Kiaby. Det var mitt första besök på 
Historiska Museet Jag hade ingen aning om att 
jag skulle arbeta där, men slumpen förde oss 
samman. 

Det hela började på åttiotalet med en teck
nad rekonstruktion av hennes ansikte till Sveri
ges Televisions program, som visades i två delar 
under namnet "Sagan om Sverige". Senare dis
kuterade jag ämnet med dåvarande chefen lör 
utställningsavdelningen på SHM, docent Hans-
Åke Nordström. I samråd med honom kom vi 
fram till att det vore spännande att göra en re
konstruktion i tre dimensioner för museets 
stenåldersutställning. 

Jag började arbeta med detta projekt på le
diga stunder under 1990. För att få fram hen
nes ansiktsdrag använde jag mig av två olika 
tekniker: ryssen Gerasimovs (1971) och för 
kontrollens skull en teknik som Scotland Yard 
använder vid identifiering av brottsoffer. Jag ut
gick från en kopia av hennes kranium och 
monterade ett antal distanspluggar på bestäm
da punkter på kraniet. Sedan förband jag punk
terna med plastmassa för muskelvävnad, un
derhudsfett och hud. Innan jag gjorde detta 
satte jag ögonglober (som är handmålade) i 
ögonhålorna. Under peruken lämnade jag två 
öppningar för att kunna referera till hjässbenet. 

Kroppen har en bärande ryggrad beståen
de av en rundstav i trä. Armar och händer är av
gjutningar av nu levande kvinnor. Kroppens 
storlek är avpassad efter skelettets storlek och 
är anatomiskt riktig. 

Sedan klädde jag henne i fransprydd klän
ning av sämskskinn från kronhjort, sydd med 
sentråd, stoppade hennes små fötter i hjort-
mockasiner, samt hängde på halsband och två 
stycken armband. Jag reste upp henne i pano
ramamontern, som även rymmer hennes ske
lett. Det sista återstod. Vi utrustade henne med 
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c u viktigt öve r l evnads redskap , e n g rävkäpp . 

På så sätt »återföddes» en medelå lders kvin

na av ancylus t idens jägarfolk s o m m a r e n 1 9 9 1 . 

jun Kloliuucek 
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Summary 

In 1996 the celebrated Mesolithic female burial 
from Bäckaskog or Barum, Scania, was subjected 
to a programme of specialist analyses in conjunc-
tion with further conservation and transferral 
to improved exhibition facilities. The analyses 
covered the osteology, osteopathology, odonto-
logy, radiocarbon age and isotopic diet indica
tors of the skeleton. Furthermore, pollen sam
ples from the bones were analysed and the arte
facts from the burial reconsidered. 

The grave, a well-preserved Mesolithic burial 
with the deceased in sitting position equipped 
with a flintedged bone point and a bone chisel, 
was unearthed in 1939. Androcentric inter
pretation of the artefacts led to the condusion 
that the deceased was been male. In 1970 Gej
vall re-sexed the skeleton as female and pointed 
out that the pelvis showed clear signs of child-
birth. 

Renewed osteological study in 1996 confir
med the female sexing and added an age assess
ment of 40—45 years and a stature assessment 
of 151 cm. An osteomyelithic pathology indi
cating blood-poisoning was documented near 
the distal end of the right-hand radius. It could 

not, however, be determined whether or not 
this infection had healed before the woman's 
death. The teeth were shown to be healthy but 
heavily abraded, indicating heavy use and an 
age of death in the interval 32—40 years. 

An AMS radiocarbon dating of the skeleton 
indicated a date in the interval 7010—6540 cal 
BC with a 2 sigma confidence (?895±75 BP, 
Ua-10667). This interval spans the Magle-
mosian-Kongemosian transition favouring the 
låter period. Stable isotope analysis indicated a 
mainly terrestrial diet with a possible lacustrine 
component. Interpretation of the carbon iso
topes is complicated by the uncertain marine 
or lacust-rine character of the Baltic at the time. 

Pollen samples from the bones' surface 
were analysed, indicating that the burial took 
place in springtime due to the abundance of 
Betula and Corylus pollen. Microscopic char
coal partides and soot balls in the samples pro
bably derive from fur clothing worn by the de
ceased. 

Further study of the artefacts from the burial 
revealed three enigmatic cutmarks at the base 
of the flint-edged point. 

Marlin Rundquisl 
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