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BESTÄMNING AV BRÄNDA BEN FRÅN
FORNTIDA GRAVAR
Av Nils-Gustaf Gejvall

T oljande korta sammanfattning rörande undersökningen nv
brända ben från la Téne-gravfältet på Kyrkbacken i Horn sn, Västergötland, avser blott att i stora drag återge samt med några bilder
exemplifiera de vunna resultaten. Till sekreteraren i Sveriges geologiska undersökning, fil. dr K. E. Sahlström, som utfört grävningarna och föreslagit denna osteologiska bearbetning, ber jag få
framföra mitt vördsamma tack.1
Arbetet har genomförts utan förf:s kännedom om tillhörande
arkeologiska fynd; dessa presenterades först sedan benmaterialet
bestämts. Jämförande studier på Tandläkarinstitutet 2 och vid Norra
krematoriet 3 ha tjänat såsom viktigaste inkörsportar till ämnet. Det
är förf:s avsikt att, sedan metodiken förbättrats, utvidga denna undersökning till att omfatta material från samtliga i landet utgrävda
la Téne-gravfält.
De från 196 av 224 gravar tillvaratagna bensamlingarna ha omsorgsfullt genomgåtts (re gånger, varvid alla för den kommando
bearbetningen användbara fragment urplockats.
Beträffande benvolymen bör framhållas, att den varierar mellan
ett ä ett fåtal fragment och närmare 3% liter och fragmentstorleken
från bråkdelen av en millimeter till närmare två decimeter långa
1

Till museidircktören, prof. B. Nerman, vars välvilliga intresse möjliggjort, att jag fått tillfälle bearbeta detta material, riktar jag mitt vördsamma
tack.
2
Laboratorn vid Tandläkarinstiliitot, dr S. Sellman, är jag mycken tack
skyldig för hans värdefulla upplysningar, då dot gällde bestämmandet av
tänder och tandfragment.
3
Krematorieföreståndaren vid Norra krematoriet i Stockholm, fanj. E.
Ekegren, ber7 jag få tacka för hans tillmötesgående med upplysningar rörande
nutida eldbegängelso.
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/•'ii/. 7. Kronans mesio-distala diameter hos brända, icke frambrutna, permanenta
tänder frän barngravar i Horn. Maximi-, median- och minimikurvor ur K r o g h P o u l s c n gälla för obrända tänder. I = frumtand, C = hörnlund, P = premolar
och Ät = molar. — The mesio-dislal diameter of not outgrown upper and lower jaw
leelh from children graves at Horn. Max., med., and min. curves from K r o g h 1 ' o u l s c n refer to unburned leelh. I = incisor, C = canine, V — premolar and
M = molar.

stycken. Det må redan nu omnämnas, att benresterna efter likbålet
icke alltid synas ha tillvaratagits särdeles noga vid bisättningen,
men bcnvolymen ökar i stort sett jämnt, till dess individen nått
mogen ålder. Därefter ägor den för donna undersökning ingen åldorsbestämniandc betydelse.
Materialets färg varierar från ljust gråvilt till mörkt brunsvart;
do ljusaste benen ha påträffats i urnor med täckslen, de mörkaste i
brandjorden. På krematoriet kunde konstateras nästan exakt likhet
mellan innehållet i en urna, som legat i jorden ungefär 25 år, och
do ljusare varianterna av Horn-materialet.
Bland de fragment, vilka kunnat identifieras och därtill varit
bestämningsarbetet till gagn, må följande nämnas:
Tänder samt tand- och käkfragment,
innerörats klippbensdel,
partier av ögonbrynsbågar och panni rakt (supraorbital-, glabellar- och näsrotsfragment) samt delar av skalltaket,
40

BESTÄMNING

AV

BRAN DA BEN

FRAN

FO R N T I D A

GRAVAR

överarmens och lårbenets proximala ledhuvuden (capita humeri
et femoris),
andra halskotans (epistropheus') tandutskott,
finger- och tåben (falanger) samt
ett fåtal fragment med patologiska förändringar.
Ett urval sådana skelettfragment ha sammanställts i fig. 2—4;
i övrigt hänvisas till bildtexterna.
Studiet av tänderna har givit vid handen, att de ofta trots bränningen bibehållits i sådan form, att de kunna användas vid åldersbestämningar (se fig. 2 och 3, a). Den av hettan orsakade krympningen av tandkronan är helt obetydlig, vilket med önskvärd tydlighet framgått redan vid mätning av ett så litet antal tänder, som
det i tabellen, fig. 1, framställda.
En ännu icke i bruk varande eller ännu ej frambruten tandkrona
motstår nämligen den kraftiga sprängverkan, som förbränningen
medför. Detta, som sannolikt har sin grund i emaljens större plasticitet hos yngre tänder, gäller såväl det defintiva bettet som mjölkdentitionen. De helt färdiga, framvuxna tänderna däremot förlora
vid bränningen sina kronor; de sprängas i småbitar och släppa
tandbenet i den s. k. gingivallinjen, varvid en »falsk» tuggyta uppstår. Detta kan lätt giva anledning till missuppfattning av brända
tänders nedslitningsgrad och därmed också orsaka felaktiga åldersbestämningar.
Tandrötterna synas bättre uthärda de höga temperaturer, 500—
900° C, det här är fråga om. På rotkanalernas vidd och rotspetsens
utseende kan man i stort sett avgöra, om det rör sig om en ung
(dier gamma] individ. Med tillräcklig träning kan förmågan att
exakt fastslå de bättre bevarade ländernas identitet uppövas och
på deras utvecklingsstadier och med hjälp av lämplig odontologisk
litteratur 4 kan individens ålder och i enstaka fall även kön ganska
säkert bedömas. Ibland räcker det med en enda tand.
På ett slipsnitt av en tandkrona från ett 6—7-årigt barn i Hornmaterialet (SHM inv. 23116, grav 98, fig. 2, a: 4 överst till vänster)
observeras en skiktad struktur, något påminnande om årsringarna
i ett träd, om vilken man tills vidare på sakkunnigt håll ej med
säkerhet vill yttra sig. Möjligen kan den bestå i en årtidsbetonad,
rytmisk variation i tandens förkalkningszoner.
4

T. ex. W. Krogh-Poulsen, Tamdernes morfologi, Köbenhavn 1945.
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l-'ig. 2. a: några brända länder från båda dentilionerna av 1) nyfött 2) ca
O månaders 3) 2 1 / , — 3 års och 4) 6—7-årigt barn från Horngravfällel:
b: fragment av innerörals klipphrnsdel av dito ( I
I ) : r: kaloltfragmenl
jämte en falang av d:o ( I I). Ca 1:1. — a: some burned leelh jrorn both
1
dentition» of i) new-born 2) about 9 month» old 3) 2 / t — 3 years old and
4) 6—7 years old ehild from Horn; b: fragment» af häng inner ear (pelromastoid region) af same ( I I); c: fragments of skull roaf and one phalanx
of same (1—4).

Fragment av inuci iiials klippbenadel, vilken anlägge.s redan i
5:le fostermåiiadcn, ha påträffats i över 95 % av antalet g r i n a r
och utgöra ej sällan de enda bibehållna, igenkännbara skelettresterna efter små barn. Att ifrågavarande Fragment äro olika hos
barn och vuxna inses vid jämförelse mellan fig. 2, b: 1 och fig. ;>,
b: 3. I en grav (SHM 23273 nr 180) kunde bl. a. 6 stycken sådana
örondelar framletas; graven visade sig gömma resterna av en
vuxen, två ungdomar och ett barn, alltså tre individer.
Av stor betydelse, då det gäller avgöra den dödes kön, aro de
fragment, vilka kunna fastställas tillhöra partierna kring näsroten
och ögonbrynsbågarna. Vid noggrann genomgång av materialet
brukar man i flera gravar kunna uppleta åtminstone någon del
från dessa områden, som — och detta bar länge varit känt (jfr not
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Fig, 3. Samma som fig. 2 för: 1) 7—S-årigl 2) 14—16-årigt barn saml
3) vuxen. Ca 1:1. — Same as fig. 2 for: 1) 7—8 years old 2) 14—16
years old and 3) adult.

7) — uppvisa s. k. sekundära könskaraktärer. Näsrotspartiet hos
mannen (fig. 4, a: 2) är vanligen mera uppdrivet eller uppblåst,
övre ögonbågen kraftigare och med mera rundad kant än hos kvinnan (fig. 4, a: 1).
VAI annan för vår nordiska ras användbar, könsbestämmande
faktor iir den vertikala och transversella diametern hos överarmens
huvud, caput humeri. Detta spongiöst uppbyggda benparti bibehålles i rots förbränningen ganska väl och företer vid jämförelse med
nutida bränt material en knappt mätbar krympning. Då ju denna
biir vara så gott som lika för varje individ under samma förbränningsförhållanden, ha vi här jämte ovannämnda egenskaper hos
ögonbrynsbågarna etc. två användbara könsbestämmande drag,
vilka, om de peka i samma riktning, böra ge ett säkrare resultat.
Gränsvärdena mellan man och kvinna (obränt material) för capul
humeris vertikala diameter ligga enligt Dwight 5 vid 45—46 mm,
för den transversella vid 41—42 mm.
U r R. Martin, Eohrbuch der Anlrophologie, .lena 1914, s. 981.
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Pig. I. a: 1—2) öyonbrynsbågar med feminina resp. maskulina drag 3 I) exempel pa sprickbildning genom bränning: b: I) andra haltkotans odontoidtttskott;
\2) överst, kalottfragment från grav 20 med lädering, under, fingerben med
Irdsammanvåxning från samma grav; 3—4) exempel pa sprickbildning genom
bränning. Ca 3:4. — a: 1—2) supraorhital fragments shawing femnle and
malt eharaclerislics; 3—4) examples of crack formations cuused hy burniny;
b: 1) odonloid processus of 2nd neck verlebra; 2) above, skull rouf fragment
from grave 20 with incision, below, phalanges wilh osseous joint eiinnexion
from the same grave; 3—4) same as rott) a: I I ) .

Genom atl studera de i de flesta gravar talrikl företrädda kalottFragmenten (fig. 2 och 3, c), dessas su lin-förhållanden samt fördelningen av kompakt och spongiös bensubstana i tvärsnitt av kranietaket kan man i stort sett avgöra, om inan har att göra med yngre.
vuxna eller gamla individer. Barnens kalottdelar äro lätta att identifiera. Beträffande undersökningarna av kraniefagmenten synes
metodiken kunna väsentligt förbättras.
De flesta skelettdelars sätt att spricka sönder vid bränningen
varierar efter vissa regler och, när det gäller kranietaket, synes
detta delvis vara beroende av individens ålder, vilket dock skulle
föra alltför långt att här i detalj beskriva. Fig. 4, a och b: 3 och 4
ger några exempel på sådana sprickbildningar.
Liksom efter nutida kremeringar återfinna vi i Horn-gravarna
44
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ett förhållandevis stort antal ganska väl bevarade delar av ryggraden. En av förklaringarna härtill torde vara, att likets ryggläge
på bålet medför (av syrebrist orsakad?) sämre förbränning på ryggsidan än på buksidan.
Ett genomgående drag är vidare, att spongiösa partier bibehållits ganska väl, medan de kompakta förvridits, krympt och splittrats under eldens inverkan.
Det faktum att t. ex. hos mannen lårbenshuvudet icke fast förenas med lårbenshalsen före 18 års ålder (hos kvinnan före 17 år)
ger oss anledning särskilt fästa uppmärksamheten på fragment från
dessa skelettpartier i det brända materialet. Olika ledändar sammanväxa vid olika tidpunkt med sina respektive ben och vi erhålla på så sätt ännu en åldersbcgränsande faktor av vikt för det
vidare bestämningsarbetet. En god ledning ger därvid den moderna
anatomiska litteratur, där detta sammanställts i tabellform. 8
Andra halskotans tandutskott (fig. 4, b: 1) bör observeras;
det är lätt att upptäcka även i bränt material och anföres här endast såsom exempel på skelettdelar, av vilka det blott finnes en
hos varje individ.
Finger- och tåben äro hos barn ganska jämnbreda. Med tilltagande
ålder bli de allt bredare i ändarna och de yttersta falangerna få en
typisk utformning i den del, där nageln är fästad (jfr t. ex. fig. 2,
c : l med fig. 3, c: 3 varvid också de för olika åldrar utmärkande
storleksskillnaderna tydligt framgå). Fingerben framkomma ofta
i gravarna och pläga ej sällan vara ofullständigare förbrända än
skelettet i övrigt.
Bland de få avvikelser från det normala, som hittills iakttagits
på ben från Horn, kan pekas på ett fingerfragment från grav 20
(SHM inv. 22942, fig. 4, b: 2 underst). Två falanger ha här sammanvuxit i leden möjligen på grund av skada eller sjukliga förändringar. Ett kalottfragmcnt i samma grav uppvisar en lädoring
(kniv- eller svärdshugg?), fig. 4, b: 2.7
Som synes är det ett avsevärt antal skelettfragment, vilka bidraga
8

T. ex. J. C. Brash, Cunningliam's Text-Book of Anatomy, 7th Edition,
Oxford University Press 1937.
7
C. M. Fiirst har beskrivit och avbildat sammanvuxna falanger (obränt
material) från stenåldorsgravar i Fornv. 1914 s. 23 och gör där också könsbestämningar på fragment av ögonbrynsbågar.
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till att göra det tidigare nära nog föraktade brända benmaterialet
värt en granskning; det hittills anförda är blott ett axplock. Den
kulturhistoriska betydelsen av varje säker identifiering ligger i
öppen dag.
Av de 196 gravarna voro ej mindre än 53, alltså över 27 %, barngravar. Största dödlighetsprocenten ligger såsom väntat under ett
år men en stegring kan förmärkas i åldrarna 5—7 år.
Ett antal intressanta fragment kunde framletas i en liten urna
tillhörig grav 47 (SHM inv. 23116). 1 denna lag jämte en supraorbitaldel med feminina drag samt land- och inueiöiimdclar av
vuxen individ ett väl bevarat klippbensparli av ett litet barn. Det
ligger här nära till hands antaga, alt nior och barn. samtidigt döda
och brända, fått vila i samma urna.
Horn-materialets stora fattigdom på djurben i jämförelse med
föregående och efterföljande perioders är remarkabel. De enda
funna djurresterna äro ett fåtal klo-falanger 8 av björn samt en underkäkshälft av igelkott, vilken måste betraktas som ett sekiindärfynd utan större betydelse.
Slutligen må framhållas, att de hittills utförda ålders- och könsbestämningarna visat sig på ett lyckligt sätt komplettera och i viss
mån kasta nytt ljus över kännedomen om gravföremålens användning. Som exempel härpå kan nämnas, att i de sex gravar, n:ris 57,
75, 85, 89, 98 och 109 (SHM inv. 23116 och 23273), vilka alla innehöllo ett litet vinkelböjt spänne, vilade sex barn i åldrar mellan
5 och 10 år.
Denna undersökning har ursprungligen inspirerats av tanken,
att de brända benen i historiska museets samlingar borde kunna till
stora delar utmönstras. Må det ovan anförda bidraga till att en
sådan reduktion icke företages förrän materialet blivit ingående
studerat.
SUMMAR Y
Nils-Gustaf Gejvall: Determination of Burned Bones from Prehistoric
Graves.
Studying the burned bones from 196 out of 210 late Celtic graves at
Kyrkbacken in Horn parish, Västergötland, the author clairas that a care8

Då endast yttersta tåbenen förekommit, kan detta anses bevisa, att den
döde blivit bränd tillsammans med on björnfäll.
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ful collection of all idontifiablc s k a l e t s ! fragments, such as teeth, jaw
fragments, c r a n i a l p a r t s , espccially the s u p r a o r b i t a l and g l a b e l l a r y fragments, joint heads, such a s caput h u m e r i e t c , m a k e s it possible to determine the a g e and sex of a g r e a t many h u m a n boings in these g r a v e s
without having scen the archaeological finds. T h i s investigation h a s been
started by comparing the burnod prehistoric bone remnants with recent
material studied, at the Northern crematory of Stockholm and by examining
and grinding burned teeth in this material. T h e most important result w a s
lhe statement that not outgrown teeth, decidoua as well as permanent, in most
casos stånd the fire when burned and are in a slate lo lie determined and
measurod. T h e diminution caused by llie b u r n i n g is but sligbl which is
shown in fig. I. Another inlcresling fact is the almost coni|dele similarily
between lhe |ireliisloric and such rcccnl material which had boen in lite
earth for about 25 y e a r s , tho ycllowish of brownisch colouring Ihus being
caused by lhe g r o u n d ' w a t e r . The lightest cidonrod samplos of bones were
i-art Ii for alml 96 y e a r s , the ycllowish or brownish colouring thus being
found in burial pols w h e r e a s the darkest a l w a y s lay outsido tho pols or in
g r a v e s with no pots.
T h e age of the burned children (aniounling to över 27 °/o of the total
of individ—Is) can be stated al an accuracy of about a few months to 2 or 3
y e a r s . Ot the adults, bone fragments of tho y o u n g e r and older individiials
can be recogni/.ed, and tho number of individiials in each grave can be
accounted for.
T h e method is on tho wlmle morphological
loped.
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