
Våren 2016 undersökte arkeologer från SAU delar av ett nyfunnet gravfält (Alunda 716). Platsen 
ligger en bit norr om Alunda, strax söder om infarten till Gärdebyns golfbana. Gravarna var från 
äldre romersk järnålder (ca 0 – 200 e Kr) och gav ett lågmält intryck. Fyra av begravningarna täck-
tes av en sammanhängande flack stenpackning som lätt kunde förväxlas med naturlig morän. Un-
der en flat locksten i packningen hittades dock brända ben och delar av en ornerad kam av horn. 
Under samma stenpackning fanns ytterligare tre gropar med brända ben och keramikskärvor. 
Även i en anslutande stenpackning konstaterades spridda brända ben och krossad keramik. Un-
der en större, avlång sten, vilken antas ha varit rest, fanns ytterligare en nedgrävning med brända 
ben. Allt som allt hittades sex olika begravningar. Den osteologiska analysen visade att benen i 
begravningarna var människoben från minst fyra till uppemot sex olika individer. Tack vare analy-
sen vet vi att de gravlagda i huvudsak var äldre människor. Ett par av dem led av inflammationer 
och någon hade en ledsjukdom. En av de gravlagda verkar ha varit påfallande småväxt. 

Runt Alunda finns exceptionellt många kända fornlämningar, framförallt gravfält, men eftersom 
antalet undersökningar har varit få finns många kunskapsluckor. Utgrävningarna i samband med 
utbyggnaden av väg 288 kring Alunda har därför inneburit ett välkommet tillskott i våra kunska-
per om trakten. Förutom gravfält har tidigare okända boplatslämningar från förhistorisk tid och 
medeltid kommit i dagen. Alla är de spår efter de människor som vid olika tidpunkter befolkade 
Alundabygden.
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Ny kunskap om brandgravar från romersk 
järnålder
Alunda, eller Adhallunda betyder sannolikt den av ålder 
förnämsta lunden, eller den främsta heliga lunden, alterna-
tivt Olands huvudlund. Exakt var denna lund, tillika 
Olandsbornas gamla samlingsplats, har legat vet man inte, 
men i området �nns �era namn med bäring på olika sakra-
la platser såsom Odenslandet, Torslandet och Jortslunda 
(Vikstrand 2001). I trakten �nns även exceptionellt många 
fornlämningar och till det sakrala temat hör ett stort antal 
gravar och gravfält, däribland den visuellt framträdande 
Kelthögen (Alunda 88:1) från yngre järnålder. Denna var 
inte endast en grav utan bestod av minst åtta olika stensätt-
ningar travade på varandra och övertorvade i högform. 
Gravfältet, som numera är undersökt och borttaget, låg i 
nära anslutning till en färdväg av äldre datum till vilken �e-
ra gravfält är relaterade. Ett av dessa är det nu aktuella, men 
inte fullt lika visuellt framträdande, gravfältet Alunda 716 
från romersk järnålder. Gravfältets existens var okänd inn-
an genomförandet av de arkeologiska insatserna inför 
breddningen av riksväg 288. Att delar av det har försvunnit, 
både när den äldre vägen breddades och när den nyare 
landsvägen anlades strax intill, är sannolikt.

Vid en första anblick tycks inte gravarna på Alunda 716 
vara av det visuella slaget, men även om gravfältet ger ett 
lågmält intryck tyder en rest sten på att gravfältet inte varit 
helt oansenligt och anonymt. Gravfältets visuella status 
styrks även av en övertorvad välvd stensättning på krönet 
precis nordväst om den undersökta ytan. Utöver dessa gra-
var har enstaka omkullfallna stenar och båtformade sten-
sättningar iakttagits väster om gravfältet, vilket innebär att 
det sannolikt fortsätter utmed merparten av den höjdrygg 
det anlagts på. Gravfältet kan sålunda vara relativt omfat-
tande och i alla händelser större än vad fornminnesregistret 
visar.

De undersökta gravarna på Alunda 716 bestod av en 
(omkullfallen) rest sten och två �acka stensättningar, varav 
den ena hade en mycket omfattande stenpackning. Ingen 
av stensättningarna var tydlig till formen utan kunde lätt 
förväxlas med den naturliga moränen. Stensättningarna 
urskiljdes bland annat tack vare att �era av stenarna i pack-
ningarna var placerade på högkant. I de undersökta gravar 
uppdagades sammanlagt sex begravningar, varav fyra 
framkom under den mest omfattande stenpackningen. Un-
der denna fanns en urnebrandgrop under en �at locksten, 
samt tre bengropar med brända ben och keramikskärvor. 
Bland benfragmenten i urnebrandgropen fanns delar av en 
ornerad enkelkam av horn vars punktcirkelornamentik da-
terar kontexten till den senare delen av romersk järnålder, 
fas B2 (ca 70 – 160/180 e Kr). Dateringen överensstämmer 

med tidigare utförda 14C-dateringar av ben från samma 
kontext (Lindwall 2015). I den anslutande och något glesare 
stenpackningen konstaterades en mindre mängd spridda 
brända ben och ett par koncentrationer krossad keramik. 
Den tidigare resta stenen dolde en bengrop med ett förhål-
landevis rikligt och välbevarat benmaterial, däremot fanns 
ingen keramik eller några andra gravgåvor i denna begrav-
ning. Fyndmaterialet som helhet utgörs av ovan nämnda 
kam och skärvor från tre keramikkärl samt en keramik-
skärva från vardera fyra olika begravningar. Utöver dessa 
gravar fanns även en skadad stensättning utan spår e�er nå-
gon begravning.

En intressant iakttagelse är att keramiken i gravarna be-
döms vara av samma karaktär som den på det närliggande 
gravfältet Alunda 88:1, som i huvudsak dateras till tidig vi-
kingatid. Om keramiken på Alunda 716 är från yngre järn-
ålder har man bevarat de romartida gravgömmornas plats i 
minnet väl, för trä�säkerheten i den i så fall sekundärt de-
ponerade keramiken är mycket anmärkningsvärd. En  an-
nan möjlighet är att keramiken är från äldre järnålder, men 
av en för perioden atypisk sort som påminner om den från 
yngre järnålder. Möjligen är den uttryck för ett lokalt 
särdrag.

Benmaterialet från de sex bendeponeringarna uppgår 
till knappt tre kilo brända ben från fyra till sex olika indivi-
der. Den osteologiska analysen visade att de gravlagda i hu-
vudsak var äldre människor av båda könen som led av in-
�ammationer och att någon hade en ledsjukdom. Benfrag-
mentens färg och konsistens tyder på att kremeringarna var 
väl utförda. Beträ�ande eventuell rituell hantering av kvar-
levorna kan nämnas att samtliga kroppsdelar var represen-
terade i materialet, vilket tyder på att inga urval av ben har 
gjorts. Passning mellan vissa benfragment visar vidare att 
inga för�yttningar av benen har skett e�er gravläggningen. 
I urnebrandgropen under lockstenen påträ�ades ett par 
förkolnade sädeskorn, vilka möjligen kan vara spår e�er 
mato�er. Dessutom hittades en ovanligt stor koncentration 
av förkolnade enbär i fyllningen till den större stensättning-
en. Mot bakgrund av fyndomständigheterna är det dock 
osäkert om denna anhopning av enbär är resultat av en 
medveten handling eller en naturlig händelse.

På en utstickande udde omkring 900 meter sydväst om 
Alunda 716 låg ett annat nyupptäckt gravfält, Alunda 754, 
även det i huvudsak undersökt och borttaget. Stensättning-
arna på detta gravfält hade vissa likheter med de på Alunda 
716, men innehållet var i kronologiskt hänseende betydligt 
mer blandat då de enskilda dateringarna av gravarna på 
Alunda 754 omfattar en lång period (från ca 400 f Kr till 
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1150 e Kr). Utmed sträckan mellan gravfälten framkom 
även partier av tidigare okända boplatslämningar med da-
teringar inom ett något längre tidsspann, från äldre järnål-
der till medeltid (ca 400 f Kr – 1400 e Kr). Alunda 716 är, 
trots keramikens karaktär, sannolikt mer sammanhållet i 
tid med en datering till äldre romersk järnålder (0 – 200 e 
Kr). Gravfältet är sålunda samtida med det dryga tiotalet 
undersökta gravar på Alunda 73:1 som totalt bestod av ett 
60-tal gravar (Biörnstad 1954).

Samtliga nämnda gravfält är representanter för brand-
gravskicket vilket var det dominerande i Mälardalen under 
hela järnåldern (ca 500 f Kr till ca 1050 e Kr). Vid jämförel-
ser mellan gravfälten framträder både likheter och skillna-
der, såväl beträ�ande yttre som inre gravskick. De under-
sökta stensättningarna på Alunda 73:1 hade generellt mer 
genomarbetade överbyggnader. Där fanns runda, oregel-
bundna, kvadratiska och triangulära stensättningar. Gra-
varna innehöll även förhållandevis många fynd; där fanns 
bland annat en vapengrav och �era andra järnföremål, samt 
keramik och en kam av samma typ som på Alunda 716. 

Som helhet var dock fyndinventariet på Alunda 716 mer 
sparsamt. Huruvida detta hör samman med de gravlagdas 
plats på den sociala rangskalan eller inte får vara en öppen 
fråga, e�ersom endast delar av de båda gravfälten har un-
dersökts.

Sy�et med ett förhistoriskt gravfält var inte enbart att 
vara en förvaringsplats för de döda. Placeringarna och gra-
varnas utformning visar att gravfält anlades både av territo-
riella skäl och för att signalera något till de e�erlevande och 
omvärlden. Samtliga här nämnda gravfält är relaterade till 
krönlägen närmast dalgången. Som topogra�sk företeelse 
utgör dalgångar en del av de stråk där människor sedan ur-
minnes tider har för�yttat sig; där �nns vattendragen och 
o�a de mer framkomliga landvägarna. Att kontinuerligt 
markera sin närvaro genom olika former av gravkonstruk-
tioner längs dessa stråk förefaller ha varit prioriterat och 
Alundagravfälten faller väl in i detta mönster. Just längs 
detta stråk tycks dock gravfälten i hög grad vara orientera-
de i förhållande till landvägen.

FIGUR 1. Utsnitt ur terrängkartan med undersökningsområdet markerat med röd ring. Skala 1:50 000. Ur Terrängkartan Lantmäteriverket 
Gävle 2007. Medgivande MS2007/04080.
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Inledning

Undersökningen och deltagarna
Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) har på uppdrag 
av Tra�kverket utfört en arkeologisk undersökning av delar 
av gravfältet Alunda 716. Undersökningen skedde e�er be-
slut av länsstyrelsen i Uppsala län den 2016-02-11 (dnr 431-
5413-15) inför breddningen och ombyggnaden av väg 288.

Gravfältet identi�erades vid en arkeologisk utredning 
2013 utförd av arkeologer vid Riksantikvarieämbetet UV 
(Larsson 2014). De delar av gravfältet som berördes av väg-
arbetet förundersöktes däre�er av Arkeologikonsult AB 
(Lindwall 2015).  Den nu aktuella undersökningen genom-
fördes under perioden 2016-04-11 – 2016-05-04. Medver-
kande arkeologer var Fredrik �ölin (biträdande projektle-
dare) och Emelie Svenman (GIS-ansvarig), Frida Löjd-
ström, samt Helena Hulth (projektledare) och Sandra 
Söderlind (praktikant). Rapporten riktar sig i första hand 
till Länsstyrelsen och Tra�kverket samt andra undersökare 
och forskare.

Förmedling
Den undersökta delen av gravfältet Alunda 716 låg precis 
intill den gamla landsvägen (nuvarande Marmavägen) som 
är ett populärt promenadstråk. Med hänsyn till att under-
sökningsperioden var förhållandevis kort inriktades för-
medlingen i fält främst på kommunikation med förbipas-
serande spontanbesökare. De i undersökningsplanen pla-
nerade visningarna för Olandsskolan hanterades 
tillsammans med förmedlingsinsatserna kopplade till ut-
grävningen av den närbelägna Kelthögen med tillhörande 
gravfält (Alunda 88:1, se Eklund et al manus). Två skolvis-
ningar arrangerades för eleverna på Olandsskolans mellan-
stadium samt en för årskurs 9 från Vallonskolan i Gimo. 
Båda undersökningarna belyses också i den nedladdnings-
bara presentation som publiceras e�er att rapporterna är 
helt färdigställda.

FIGUR 2. Översikt över undersökningsområdet vid gravfältet Alunda 716. Undersökningsområdet är beläget till höger om orange avspärrning. 
Flygfoto mot SV: Daniel Löwenborg.
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FIGUR 3. Den aktuella undersökningen berörde den södra kanten av gravfältet Alunda 716. Skala 1:2000. Ur Fastighetskarta@Lantmäteriver-
ket Gävle 2007. Medgivande MS2007/04.
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Utöver spontanvisningarna gjordes under och strax ef-
ter fältarbetets avslutande även några inlägg i på SAU:s 
blogg. Resultaten från undersökningen har omnämnts till-
sammans med de från SAU:s övriga gravfältsundersök-
ningar i Alunda vid ett föreningsföredrag i Alunda samt vid 
ett informationsmöte i Gimo.

Kommunikationsinsatserna omfattade samverkan med 
Olands hembygdsgille. Vid undersökningen hittades en 

omkullfallen rest sten (KG300). Då företrädare för Olands 
hembygdsgille uttryckte intresse för att bevara stenen om-
besörjde SAU med grävmaskinistens hjälp att stenen blev 
�yttad utanför arbetsområdet för vägen. Tanken vara att 
stenen senare skulle �yttas till en plats vald av Olands Hem-
bygsgille, alternativt resas upp utanför vägområdet intill 
gravfältet. Vid undersökningens slut låg stenen kvar strax 
utanför arbetsområdet, se Bilaga 8.
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Topogra�
Fornlämning Alunda 716 är belägen på en mindre höjd-
rygg i ett småkuperat landskap längs Kilbyåns dalgång. 
Höjden över havet är omkring 20 meter, vilket betyder att 
gravfältet låg i anslutning till vatten under äldre järnålder. 
Områdets trånga dalgångar torde ha inneburit att landhöj-
ningen har ha� stor e�ekt; redan på 500-talet e Kr har om-
rådet av allt att döma förlorat den omedelbara kontakten 
med vattenlederna, vilket gör att även landvägarna är högst 
intressanta för förståelsen av människornas för�yttningar i 
landskapet. Avståndet från gravfältet till Kilbyåns nuvaran-
de �öde är ca 400 meter. Via detta vattendrag var sjöburen 
kontakt med havet möjlig fram i yngre järnålder. Till sam-
manhanget hör att denna del av Alunda bär namnet Mar-
ma, vars förled mar betyder vik, vilket indikerar en marin 
anknytning (Vikstrand 2013). 

FIGUR 4. Gravfältets (markerat med röd punkt) läge i förhållande till dåtida vattenvägar. Bakgrundskartan visar strandlinjen vid tiden kring Kristi 
födelse. Skala 1:100 000.

Uppsala
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 Fornlämningsmiljö
Trakten kring undersökningsområdet är som på många an-
dra håll i Uppland fornminnesrik. Den generella bilden 
vittnar främst om lämningar från järnålder, men även 
brons- och stenålder �nns representerade. Den så kallade 
Alundaälgen, en stenyxa formad som ett älghuvud, från 
mellanneolitikum är både riksbekant och unik (Alunda 
410:1; SHM 14168). Den påträ�ades i samband med dikes-
grävning 1910 vid Gammelmyren, i närheten av Norrlöv-
sta, ca 8 km nordost om det aktuella undersökningsområ-
det.

Bland fornlämningarna i närområdet dominerar gra-
var, både ensamliggande (t ex Alunda 75:1, 168:1-2, samt 
510:1) och samlade på större och mindre gravfält (exempel-
vis Alunda 73:1, 74:1, 88:1 samt 89:1 och 90:1). De senaste 
årens arkeologiska insatser i samband med vägbreddning-
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FIGUR 5. Utdrag ur fastighetskartan med fornlämningar markerade med orangea fält och punkter. Undersökningsobjektet är markerat röd ring. 
Skala 1:10 000. Koordinaterna är angivna i Sweref 99 TM.
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en har även inneburit en ökning av antalet registrerade för-
historiska boplatslämningar, t ex Alunda 728, 751 och 752, 
samt röjningsrösen såsom Alunda 729, 730, 731, 735 och 
hägnader som Alunda 737. Platsens fördelaktiga läge ur 
kommunikationssynpunkt styrks av de ekpålar som under 
1880- talet påträ�ades i kanten av Kilbyån i höjd med sko-
lan i Marma (Silwer 1912). Dessa kan indikera bryggor, el-
ler möjligen en pålspärr, i den topogra�skt smala passagen. 
Från Sund strax sydost om Alunda �nns ytterligare uppgif-
ter om ett pålverk tillsammans med fynden av ett par spjut-
spetsar (SHM16400). Åtminstone en av spjutspetsarna är 
vikingatida. Till de anmärkningsvärda fynden i bygden hör 
även en romersk guldring med latinsk inskri� (SHM16029) 
påträ�ad vid Östra Spångby, tre kilometer nordväst om det 
aktuella undersökningsområdet. Ringen indikerar en hög-
statusmiljö under äldre järnålder. Även undersökta gravar 
från yngre järnålder vittnar om att trakten beboddes av en 
population med goda resurser och omfattande kontaknät.

Kulturhistorisk bakgrund och tidigare 
undersökningar
Alunda har tillhört en del av länet där förhållandevis få ar-
keologiska undersökningar har utförts. Detta har även gällt 
grannsocknarna Stavby och Skä�hammar. Alunda utmär-
ker sig dock såtillvida att socknen under tidigt 1900-tal var 
föremål för en inventering av bygdens fornlämningar.

Kartläggningen initierades av bl a professor Oscar Alm-
gren (Almgren 1912). Nästa större antikvariska insats sked-
de 1954 då Margareta Biörnstad genomförde en undersök-
ning av gravfält Alunda 73:1, beläget vid Marmaskolan 
(SHM25152; ATA 4770/54; Biörnstad 1954). Gravfältets 
datering är huvudsakligen äldre järnålder med betoning på 
romersk järnålder. Vid en tillbyggnad av samma skola år 
2006 gjordes en mindre undersökning som dock inte resul-
terade i att några ytterligare lämningar påträ�ades (Henni-
us 2006).

Med anledning av utbyggnaden och förbättringarna av 
väg 288 har under senare tid en rad arkeologiska insatser 
berört Alunda socken. Åtgärderna har bestått av ett par ut-
redningar (Göthberg 1997; Larsson 2014), ett par förun-
dersökningar (Hulth 2015; Lindwall 2015) samt ett par un-
dersökningar. De senare berörde �era olika lokaler bestå-
ende av både boplatser och gravfält längs en ca 900 meter 
lång sträcka, med början vid gravfältet Alunda 754 knappt 
300 meter nordost om Olandsskolan, fram till gravfältet 
Alunda 88:1 som ligger strax intill den nu aktuella platsen 
(Hulth, i manus och Eklund, Hulth & Svenman i manus).
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Kunskapsläge, målsättning och 
frågeställningar
De antikvariska stegen inför breddningen av väg 288 om-
fattar, utöver den nu aktuella undersökningen, både en ut-
redning och en förundersökning. Gravfältet Alunda 716 
identi�erades vid utredningen och konstaterades då rym-
ma minst tre gravar, varav en välvd stensättning i krönläge, 
samt ett par övertorvade stensättningar. Samtliga låg utan-
för det planerade vägområdet (Larsson 2014). Vid förun-
dersökningen påträ�ades ytterligare tre gravar inom ar-
betsområdet: grav 80 (fyra meter i diameter), grav 81 (ca 
två meter i diameter) och grav 82 (ca en meter i diameter). 
Alla tre utgjordes av övertorvade stensättningar som inte 
var synliga ovan mark. Utöver dessa antogs ytterligare ca 
tre gravar �nnas inom vägområdet. Höjdryggen med grav-
fältet skars i sydväst av både den be�ntliga landsvägen och 
en äldre föregångare, varför gravfältet ursprungligen kan 
ha varit större. Bränt människoben från förundersökning-
ens grav 80 14C-daterades till 55 – 135 e Kr, d v s äldre ro-
mersk järnålder (Lindwall 2015).

Trots att endast ett fåtal gravundersökningar har ge-
nomförts i området kan vissa generella tendenser anas ifrå-
ga om gravfältens karakteristika. Till kännetecknen hör 
otydliga yttre strukturer och gravformer, vilka tillsammans 
med föremål och 14C-dateringar ger ett kronologiskt blan-
dat intryck.

Gravfälten är som på så många andra håll anlagda på 
mindre, uppstickande moränhöjder i stenrik terräng, var-
för stensättningarnas utformning delvis påverkas av den 
omgivande topogra�n. Även det aktuella gravfältet är an-
lagt på krönet av en mindre höjd, men det är inte lika visu-
ellt framträdande som det närliggande Alunda 88:1 med 
den s k ”Kelthögen” som undersöktes senare samma år och 
som i huvudsak kan dateras till yngre järnålder. Placering-
en av det nu aktuella gravfältet har vidare �era likheter med 
ett annat gravfält som undersöktes året dessförinnan, Alun-
da 754, vars fåtaliga gravar omfattar dateringar från förro-
mersk järnålder till sen vikingatid. Likheterna ifråga om 
yttre gravskick och olikheterna ifråga om datering utgjorde 
intressanta utgångspunkter, även om endast en del av Alun-
da 716 skulle undersökas.

Undersökningens främsta sy�e var att öka kunskaperna 
om förhistorisk ritual och hantering av döda i en del av 
Uppland där undersökningsgraden fortfarande är förhål-
landevis låg. Enligt Länsstyrelsens kravspeci�kation skulle 
undersökningen fokusera på förhållandet mellan levande 
och döda på den aktuella platsen sett ur ett kommunikativt 

Undersökningens förutsättningar

perspektiv, där kommunikation skulle förstås i en vidare 
mening. Förväntningarna inför undersökningen var såle-
des att denna skulle kunna generera ny platsspeci�k kun-
skap om gravfältets tillkomst, gravskick och ritual, eventu-
ella återbesök och återanvändande. På ett regionalt plan 
skulle även gravfältets sammanhang och historiska djup be-
lysas. De operativa frågeställningarna var formulerade en-
ligt följande:

Tillkomst:
• Hur är stensättningarna konstruerade och vad innehål-

ler de?
• Vilken datering har stensättningarna/den aktuella de-

len av gravfältet?
• Vilka övriga anläggningar �nns i anslutning till gravfäl-

tet och vilken funktion har dessa ha�?

Gravskick och ritual:
• Hur har benen hanterats i samband med och e�er kre-

meringen?
• Har urval och för�yttningar av ben- och fyndmaterial 

skett?
• Hur många individer har gravlagts?
• Vad kan sägas om de gravlagdas fysiska status, kön och 

ålder?
• Vilka arter �nns representerade i benmaterialet?
• Vilken slags tafonomisk påverkan på benmaterialet kan 

identi�eras och vad innebär den?
• Kan ritualer beläggas i anslutning till stensättningarna, 

exempelvis rituella måltider och mato�er?
• Finns det tecken på återbesök och återbruk i form av 

exempelvis överlagrande begravningar, deponerade fö-
remål eller anlagda härdar?

• Hur ser fyndmaterialet ut (karaktär, bevaringsgrad, 
medveten deformering)?

Gravfältets kommunikativa sammanhang:
• Hur ser stensättningarna ut i förhållande till stensätt-

ningarna på omgivande gravfält och hur förhåller sig 
dateringarna dem emellan?

• Hur förhåller sig fyndmaterialet till övriga gravfält i re-
gionen?

• Vilka tecken på kontaktnät kan spåras i materialet?
• Kan sociala och religiösa skillnader påvisas i förhållan-

de till traktens och regionens övriga gravmaterial?
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FIGUR 6. Grävmaskinisten Ove Lindvall samt arkeologerna Fredrik Thölin och Sandra Söderlind har precis börjat schakta och rensa. Foto mot SÖ: 
Helena Hulth, SAU.

FIGUR 7. Inledande avtorvning och metalldetektorkartering. Foto mot NO: Helena Hulth, SAU.
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Metod och genomförande
De undersökta och återstående delarna av gravfält Alunda 
716 var, och är, belägna på en mindre moränrygg. Under-
sökningsytan torvades av maskinellt i kombination med 
manuell avtorvning och grovrensning. På grund av under-
laget och gravstrukturernas di�usa beska�enhet blev det 
manuella momentet betydande. Undersökningsytans stor-
lek var initialt ca 280 m2, men för att undvika en större sten-
sättning (utredningens A1064, Larsson 2014), minskades 
undersökningsområdet på uppdragsgivarens initiativ ned 
till ca 190 m2 (UO i Figur ). Till följd av släntningen för den 
äldre vägen kom den slutgiltigt avtorvade och undersökta 
ytan sedermera att uppgå till totalt ca 175 m2 fördelat på två 
schakt, vilket inkluderade viss avtorvning utanför det an-
givna undersökningsområdet då en av stensättningarna 
(KG200) inte kunde avgränsas inom detta.

Stensättningen KG200 konstaterades vid rensningen 
vara sammanhängande och dominerade merparten av un-
dersökningsytan. Dess stenpackning påminde i mångt och 
mycket om den omkringliggande moränen, men kunde ur-
skiljas tack vare att vissa stenar stod på högkant och stor-
leksmässigt var mer homogena än denna. Inom ytorna där 
förundersökningsschakten placerats låg stenarna glesare 
och var inte lika väl förankrade. E�er avtorvning och grov-
rensning �nrensades stenpackningarna, vare�er de mättes 
in och fotograferades från marknivå. I samband med av-
torvningen avsöktes stenpackningarna med metalldetek-
tor. Metalldetektoravsökning gjordes även i samband med 

FIGUR 8. Detaljkarta över undersökningsområdet. Skala 1:8000. Ur Fastighetskarta@Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande MS2007/04.

UO enligt beslut

UO och schakt

Vägområde0 10 20 m

�nrensningen av stenpackningarna samt inom de benfö-
rande partierna. Några metallföremål noterades emellertid 
inte. Schakt, större stenar och de identi�erade gravkon-
struktionerna med tillhörande lager, fynd och prover mät-
tes på sedvanligt vis in med RTK- GPS, med SAU:s uppda-
terade metadatamall.

Samtliga gravar undersöktes i sin helhet genom att ste-
narna i överbyggnaden plockades bort, följt av stratigra�sk 
undersökning av fyllningar och gravgömma. För att kunna 
kartlägga rituell praktik var detaljerad lägesbestämning av 
benförekomster och fynd av högsta prioritet, e�ersom frå-
geställningar av detta slag förutsätter att insamlingen av det 
osteologiska materialet sker på ett sätt som möjliggör ana-
lys av anatomisk fördelning. Då den sammanhängande 
stenpackningen (KG200) inte hade någon tydlig avgräns-
ning delades den istället upp i tio grävenheter som under-
söktes stratigra�skt. Några pro�ler upprättades inte.

Jordmaterialet från benförande lager och misstänkta di-
ton, vatten- eller torrsållades med fyra millimeters mask-
storlek. I samband med undersökningen av grävenheter 
och gravkontexter skedde även provtagning av makrofossil 
i gravgömmor och inom grävenheterna. Endast ett föremål, 
en kam, kunde dateras utifrån be�ntliga föremålskronolo-
gier (se avsnittet om fynd). Övriga dateringar baseras på 
14C-analys. Frånvaron av träkol innebar att 14C-dateringar-
na uteslutande kom att göras på benmaterial. Då sådant en-
dast framkom i fyra gravar inom UO, varav en 14C-daterats 
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vid förundersökningen och en innehöll en daterbar kam, 
kom endast två av de 7 planerade 14C-analyser att utföras.

Ytterligare ett dokumentationsmoment bestod av 3D-
fotografering av området med hjälp av drönare för att få en 
detaljerad översikt över området, liksom sneda (oblique) 
bilder. Sy�et var att underlätta identi�ering av strukturer 

FIGUR 9. Grav KG200 undersöktes i grävenheter. Foto mot S: Emelie Svenman, SAU.

som generellt är svåra att bedöma från marken. En annan 
fördel är att dokumentation av detta slag underlättar analy-
sen av topogra�ska förhållanden och gravarnas läge i land-
skapet. Med hjälp av drönardokumentationen har ett hög-
upplöst, georefererat ortofoto framställts då dokumentatio-
nen var kompatibel för vidare bearbetning i GIS.
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FIGUR 10. Översikt över gravfältet Alunda 716. Foto: Daniel Löwenborg, Uppsala universitet.
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Totalt påträ�ades sex begravningar (B1-B6). En av dessa 
(B5) markerades av en rest sten (KG300), de övriga låg un-
der två olika stensättningar (KG200 & Kg750) varav fyra 
(B1-4) återfanns under en och samma gravöverbyggnad 
(KG200). Dessutom undersöktes en skadad stensättning 
(KG400) utan spår av begravning. De enskilda begravning-
arna beskrivs nedan i anslutning till respektive gravöver-
byggnad/gravmarkering (KG).

En sammanställning över gravkontexter och ingående 
stratigra�ska objekt åter�nns i Bilaga 1. Kontexter och stra-
tigra�ska objekt.

Diskussionen om vad som är en grav har delvis upp-
kommit ur bristen på överensstämmelse mellan gravars ytt-
re och förväntade inre (Gansum 2004, Engström 2007, Ap-
pelgren & Renck 2007). Variationen ifråga om förhistoriska 
begravningar är stor och de�nitionerna av gravskick är där-
för många (Ambrosiani 1964 & 1973; Bennett 1987 m �). 
De undersökta gravarna på Alunda 716 var brandgravar. 
Dessutom fanns en gravlik men skadad stensättning utan 
identi�erad begravning (KG400). Stensättningarna täcktes 
av ett torvlager (201) och fyllningen mellan stenarna be-
stod av ett lager lerig, grusig silt.

Resultat

I denna rapport används tre olika benämningar för de 
förekommande inre gravskicken: urnebrandgrop, bengrop, 
och spridda brända ben.
• Urnebrandgrop - sotiga och kolbemängda brända ben 

samlade i en behållare nedsatt i en mindre grop.
• Bengrop - brända ben fria från sot och kol i en mindre 

grop.
• Spridda brända ben - brända ben, fria från sot och kol 

spridda relativt glest över en jämförelsevis stor yta.

Keramik förekom i fyra av begravningarna (B1, B3, B4 & 
B6). Inte i något fall har det med säkerhet kunnat konstate-
ras att den funna keramiken utgjort behållare för benen. I 
ett fall, begravning 1, låg benen dock så koncentrerat att vi 
utifrån detta kriterium bedömer att de legat samlade i en 
behållare. Denna antas ha varit av organiskt material som ej 
bevarats. Den sparsamma mängden keramik i samma grav 
antas representera rester e�er ett bikärl med annat innehåll. 
I de övriga fallen har vi valt att bedöma det inre gravskicket 
som bengrop e�ersom det är oklart om benen legat i en be-
hållare även om keramikskärvor påträ�ades i �ertalet av 
dem.
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FIGUR 11. Plan över undersökningsområdet med gravarnas och begravningarnas beteckningar. Skala 1:200.
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Beskrivningar av gravöverbyggnader 
och begravningar

Grav KG200
TYP: Brandgrav
BEGRAVNINGAR: Fyra begravningar bestående av en 

urnebrandgrop (B1) och tre 
bengropar (B2-4). 

KONSTRUKTION: Stensättning i form av en i huvudsak 
enskiktad stenpackning (202).

YTTRE MÅTT: 10,15 x 8,2 meter.
STENSTORLEK: Stenarna var 0,1 – 0,4 meter i 

diameter.
OBJEKT/LAGER I GRAV KG200:

BESKRIVNING: Grav KG200 identi�erades vid förunder-
sökningen som A80 och bedömdes då vara en ca 4 meter i 
diameter stor stensättning. Graven blev delvis undersökt, 
varvid en locksten och ett underliggande brandlager på-
trä�ades. Från brandlagret tillvaratogs brända ben som be-
stämdes till människa och 14C-daterades till romersk järn-
ålder (55 – 135 e Kr, prov 1066/Beta-401590, Lindwall 2015).

När torven (S201) rensades bort vid den nu aktuella un-
dersökningen framträdde grav KG200 som en betydligt 
mer omfångsrik, mer eller mindre sammanhängande sten-
konstruktion i form av en ca 8 x 10 meter stor stenpackning 
(A202). Ingen tydlig form eller kantkedja kunde urskiljas. 
Under stenpackningen konstaterades sammanlagt fyra be-
gravningar (se begravning 1-4 nedan), varav en  var den 
ovan nämnda (begravning 1), markerad med en locksten 
(767). Övriga begravningar var omarkerade. Gravens nord-
östra del föreföll vara störd av förundersökningsschakt och 
möjligen en rotvälta.

Stenpackningen bestod av ett enskiktat, siltblandat la-
ger av sten av varierad storlek, de största uppemot en meter 
stora. De större var markfasta, men många av stenarna var 
dit�yttade och �era av dessa var placerade på högkant. Mel-
lan stenarna fanns en fyllning av lerig silt med inslag av 
grus och småsten (S278). Lagret delades in i nio grävenhe-
ter som undersöktes ner till ny eller opåverkad nivå. Lagret 
tunnade ut mot kanterna, men var överlag homogent med 
en tjocklek som varierade mellan 0,1 och 0,3 meter. Inom 
grävenhet G2540, där lagret endast var 0,05 meter tjockt, 
dominerade lerig, humös jord e�er att stenarna plockats 
bort. Inom grävenheterna G1341, G2187 samt G1336 och 
G1341 framkom under lager S278 mindre mörkfärgningar 
med fynd av ben och keramik. Över S278 inom det nordös-
tra partiet av gravkontexten (G2179 och G2540) fanns en 
tjockare fyllning i en nedgrävning, möjligen en störning. 
Här påträ�ades inga fynd eller andra kulturindikerande 
komponenter i form av träkol eller bränd lera. Lagret var 
mer grusigt mot botten och det naturliga underlaget 
ojämnt, varför övergången mellan dem var di�us. Från lag-
ret insamlades tio makrofossilprover (P1 – P10). Vid analy-
sen identi�erades både förkolnat och oförkolnat material.

Bland det förkolnade materialet märks framförallt en-
bär och fröer av örtstam. Ett av proverna (P7) innehöll på-
fallande många förkolnade enbär (77 hela och 160 frag-
menterade).

Ark 
nr

Strat 
nr

Objekt Typ Fnr

Grav Brandgravar

202 Stenkonstr Stensättning

278 Lager

2548 Begravning 1 Urnebrandgrop

2548 767 Stenkonstr Locksten

2548 2563 Stenkonstr Stenkrets

2548 2562 Fyllning
F1, F2, F11, 
P11

2696 Begravning 2 Bengrop

2696 2695 Nedgrävning

2696 2704 Fyllning F4

2696 2705 Fyllning F5

2722 Begravning 3 Bengrop

2722 2743 Stenkonstr Stensättning

2722 2519 Fyllning F8, F14

2722 2757 Nedgrävning

2779 Begravning 4 Bengrop

2779 2217 Fyllning F6, F7, F15

2779 2782 Nedgrävning
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FIGUR 12. Plan över KG200 med begravningar och grävenheter samt gravarna KG300 och KG750. Skala 1:100.
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FIGUR 13. Lodfoto över KG200 med begravningar och grävenheter samt gravarna KG300 och KG750. Skala 1:100.
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FIGUR 14. Begravning 1 med locksten i grav KG200. Foto: Emelie 
Svenman, SAU.

FIGUR 15. Begravning 1 i grav KG200. Urnebrandgrop i plan. Foto: 
Emelie Svenman, SAU.

Begravning 1
En urnebrandgrop (AB2548), påträ�ad vid förundersök-
ningen. Begravningen var anlagd under en locksten (A767) 
och inom en möjlig stenkrets (2563).

Under den 0,5 x 0,6 meter stora lockstenen (A767) 
fanns en stenkrets (A2563) och inom denna framkom en 
sotig siltig fyllning (S2562) med kolfragment och skärvig 
sten. Fyllningen var 0,05 – 0,15 meter tjock och uppfattades 
som något utsmetad, varför dess utbredning inledningsvis 
var di�us. Vid fortsatt rensning framträdde dock en tydli-
gare avgränsning om ca 0,60 x 0,60 meter. Ben och frag-
menterad keramik förekom i rikliga mängder, även där fyll-
ningen var tunn. I mitten av fyllningen konstaterades en 
tätare benkoncentration. Bland de brända benen påträ�a-
des �era fragment av en ornerad kam (F17, F18) i två min-
dre koncentrationer med ca 0,45 meters mellanrum.

OSTEOLOGI: brända ben e�er en individ i övre medelål-
dern, möjligen en kvinna. Benen insamlades i två olika en-
heter (F1 respektive F2), varav benen i F1 var mer fragmen-
terade.

FYND: totalt 816 gram brända ben (F1, F2); ett keramik-
kärl (F11); kam (F17, F18).

DATERING: Kammen (F17, F18) dateras till romersk järn-
ålder, närmare bestämt 70 – 160/180 e Kr (fas B2). 14C-da-
tering av bränt ben vid förundersökningen gav 55 – 135 e 
Kr (prov 1066/Beta-401590) (Lindwall 2015 s 24). Kerami-
ken (F11) uppvisar drag av vendel-/vikingatida karaktär, se 
Bilaga 3. Keramikanalys).

MAKROFOSSIL: ett helt förkolnat korn (hordeum) och 
två fragmenterade förkolnade sädeskorn (cerealia), samt 
ett förkolnat enbär (P11).

TOLKNING: Benmaterialet har troligen samlats ihop i en 
behållare av organiskt material och placerats innanför sten-
kretsen och däre�er täckts med lockstenen. Behållaren har 
med tiden förmultnat och innehållet har eroderat ut. Tolk-
ningen som urnebrandgrop baseras på såväl förekomsten 
av den förmodade lockstenen som den koncentrerade och 
kompakta benkoncentrationen F1 vars bevarandegrad på-
minner om den hos brända ben påträ�ade i urnor. Den 
sparsamma mängden keramik bedöms härröra från ett 
mindre bikärl.
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FIGUR 17. Begravning 2, bengrop i grav KG200. Foto: Fredrik Thölin, SAU.

Begravning 2
En bengrop (AB2696) som bestod av en nedgrävning 
(S2695) med fyllningar i två skikt (S2704, S2705) med för-
hållandevis rikliga mängder brända ben. Benen från den 
övre fyllningen (F4 i S2704) var mer sotfärgade än benen 
från den nedre fyllningen (F5 i S2705), men båda benkon-
centrationerna var hårt brända och utgjordes av ben från 
samma individ.

Nedgrävningen (S2695) var 0,6 x 0,4 meter stor och 0,29 
meter djup. I denna kunde två olika fyllningar urskiljas 
(S2704, S2705). Nedgrävningen var anlagd mellan några 
stenar i moränen och avtecknade sig förvånansvärt skarpt 
med tanke på underlaget. Fyllningarna bestod av silt med 
enstaka kol. Den övre fyllningen (S2704) var något ljusare 
och grusigare än den mörkare nedre (S2705) som även 
innehöll mer brända ben än den övre.

FIGUR 16. Begravning 1 i grav KG200, efter rensning och undersökning. Foto mot N: Emelie Svenman, SAU.

OSTEOLOGI: brända ben e�er en individ i övre medelål-
dern, möjligen en kvinna (F4 och F5).

FYND: totalt 418,3 gram brända ben (F4 och F5).

DATERING: sannolikt äldre järnålder då bengropen på-
trä�ades i samma stensättning som den daterade Begrav-
ning 1, samt representerade samma typ av gravskick.
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FIGUR 18. Begravning 3, bengrop i grav KG200, efter undersökning. 
Foto: Emelie Svenman, SAU.

FIGUR 19. Begravning 4, bengrop i grav KG200, framrensad i plan. Foto: 
Fredrik Thölin, SAU.

Begravning 3
En bengrop (AB2722) som framkom som en oval mörk-
färgning vid grävning av det övre lagret (S278 i A202) i 
gravkontexten KG200. Begravningen var anlagd i en 0,63 x 
0,44 meter stor och 0,25 meter djup nedgrävning (S2757) 
vars södra sida utgjordes av en �at 0,3 x 0,1 meter stor sten 
ställd på högkant. Fyllningen (S2519) bestod av sandig och 
påtagligt sotig silt med enstaka kol (möjligen från rotbrand) 
och måttliga mängder, 0,1-0,2 meter stora skärviga och ej 
eldpåverkade, stenar. Fynden utgjordes av brända ben och 
keramik.

OSTEOLOGI: brända ben e�er en individ i övre medelål-
der (F8).

FYND: 197,5 gram brända ben (F8), ett keramikkärl (F14) 
bestående av 119,1 gram fördelat på 61 fragment.

DATERING: sannolikt äldre järnålder då bengropen på-
trä�ades i samma stensättning som den daterade Begrav-
ning 1, samt representerade samma typ av gravskick. Kera-
miken (F14/16) uppvisar dock drag av vendel-/vikingatida 
karaktär, se Bilaga 3. Keramikanalys).

Begravning 4
En bengrop (AB2779) i form av en 0,6 x 0,5 meter stor och 
0,25 meter djup nedgrävning (S2782) med en fyllning 
(S2217) av mörkgrå, sandig/grusig silt samt enstaka kol. 
Nedgrävningen var anlagd i morän mellan stenar, men dess 
bottenform kunde inte fastställas då kra�iga rötter hade 
förstört stora delar av anläggningen. Fynden bestod av 
brända ben (F6 och F7) och en liten bit keramik (F15).

OSTEOLOGI: brända ben e�er en vuxen individ (F6 och 
F7).

FYND: sammanlagt 399,6 gram brända ben (F6 och F7).

DATERING: sannolikt äldre järnålder då bengropen på-
trä�ades i samma stensättning som den daterade Begrav-
ning 1, samt representerade samma typ av gravskick.
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FIGUR 22. KG300, bengropen under den resta stenen, efter undersök-
ning. Foto: Frida Löjdström, SAU.

FIGUR 21. Kalibrerad 14C-datering, F9. Kalibrering: Oxcal v4.3.2. Bronk 
Ramsey (2017); r5; IntCal 13 atmospheric curve (Reimer et al 2013).

FIGUR 20. Den omkullfallna resta stenen, KG300. Foto mot Ö: Emelie 
Svenman, SAU.

Grav KG300
TYP: Brandgrav
BEGRAVNING: Bengrop (B5)
KONSTRUKTION: Rest sten (549)
YTTRE MÅTT: Den resta stenen (S549) var 1,3 

meter hög, 0,7 meter bred och 0,23 
meter tjock.

OBJEKT/LAGER I GRAV KG300: 
Ark 
nr

Strat 
nr

Objekt Typ Fnr

Grav Brandgrav

2931 Begravning 5 Bengrop

2931 549 Stenkonstr Rest sten

2931 2932 Nedgrävning

2931 2942 Fyllning F9

BESKRIVNING: Grav bestående av en rest sten (549) som 
har markerat en begravning i form av en bengrop (B5). Ste-
nen var �at och hade fallit omkull, men har av allt att döma 
legat kvar i samma läge sedan dess. Stenen restes med hjälp 
av maskin och en nedgrävning rensades fram i vilken ste-
nen antas ha varit placerad. En tät benkoncentration på-
trä�ades i den sydvästra delen av nedgrävningen, men 
spridda brända ben fanns även ovanför koncentrationen. 
Fyllningen i och runt koncentrationen var något sotig. Be-
nen var över lag mycket sköra. Utöver brända ben framkom 
inga fynd.

Begravning 5
En bengrop (2931), bestående av en oval 1,37 x 1,15 meter 
stor och 0,27 meter djup nedgrävning (2932) och en fyll-
ning (2942) med brända ben (F9).

OSTEOLOGI: brända ben e�er en vuxen individ, möjligen 
en man, i övre medelålder (F9).

FYND: brända ben (F9).

DATERING: 1859±31 BP, d v s 90 – 220 e Kr (kal 1σ).
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FIGUR 23. Lodbild över stensättning KG400. Drönarfoto: Daniel Löwenborg, Uppsala universitet.

Grav

UO och schakt0 5 m

KG400

Stensättning KG400
TYP: Stensättning
BEGRAVNING: Ingen begravning påträ�ades
KONSTRUKTION: Stensättning, rektangulär?
YTTRE MÅTT: 6,3 x 4,8 meter
STENSTORLEK: 0,1 – 0,5 meter stora stenar.
OBJEKT/LAGER I STENSÄTTNING KG400:

Ark 
nr

Strat 
nr

Objekt Typ Fnr

Grav? Stensättning

423 Stenkonstrukt Kantkedja

1926 Stenkonstrukt
Inre
stenkonstruktion

2114 Stenkonstrukt Locksten?

1617 Lager

BESKRIVNING: Skadad stensättning som ursprungligen 
kan ha varit rektangulär. Konstruktionen delundersöktes 
vid förundersökningen men avfärdades då som grav. Sten-
sättningen var kra�igt  störd i söder och öster p g a dike och 
väg; den ursprungliga storleken är därför oklar. Vid under-
sökningen noterades en kantkedja (423) med större stenar 
(0,4 - 0,5 meter i diameter) i hörnen och mindre stenar (0,1 

- 0,15 meter i diameter) längs sidorna. Själva stenpackning-
en (1617) bestod av 0,1 - 0, 5 meter stor stenar med en fyll-
ning av siltig, humös lera av matjordskaraktär. Den sydös-
tra delen av stenpackningen var kra�igare och hade en inre 
cirkel- eller spiralformad stenkonstruktion (1926) med en 
sten i mitten (2114). Några fynd eller komponenter i form 
av kol och bränd lera framkom emellertid inte. Stensätt-
ningen uppvisar vissa gemensamma drag med de som 
innehöll begravningar, men någon gravgömma kunde inte 
konstateras. Det �nns en hypotetisk möjlighet att det fun-
nits en begravning i den södra delen som var kra�igt störd. 
En annan möjlighet är att det faktiskt aldrig funnits någon 
begravning under den aktuella stensättningen.

Överlagrade kontexter
Under den inre stenpackningen framkom två mörkfärg-
ningar (A2199, A2209) vilka dock utgick e�er undersök-
ning. Fyllningen i A2199 torrsållades, men inget av arkeo-
logiskt intresse framkom.
Mörkfärgningen uppfattas därför som ett stenly� eller en 
lagerrest. Även A2209 utgjordes av en mörkfärgning som 
var något sotad men utan fynd, varför lagret tolkas som ett 
in�ltrationslager.
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FIGUR 24. Stensättning KG400 framrensad. Foto mot Ö: Fredrik Thölin, SAU.

FIGUR 25. Central stenpackning i den bentomma stensättningen KG400. Foto: Fredrik Thölin, SAU.
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Grav KG750
TYP: Brandgrav
BEGRAVNING: Spridda brända ben (B6)
KONSTRUKTION: Stensättning (200101), oval?
YTTRE MÅTT: 2,7 x 1,9 meter
STENSTORLEK: 0,2 – 0,5 meter stor stenar
OBJEKT/LAGER I GRAV KG750:

Ark nr Strat nr Objekt Typ Fnr

Grav Brandgrav

200098 Begravning 6 Spridda 
brända ben

200098 751 Lager F3, F10, F12, 
F13,
P12

200098 200101 Stenkonstr

BESKRIVNING: Gles jordfylld, oval stenpackning (200101) 
av 0,2 – 0,5 meter stora stenar. Jordfyllningen bestod av ett 
lerigt siltigt lager med inslag av grus och småsten (751), vil-
ket i hög grad liknade lager S278 i KG200. Lager 751 varie-
rade i tjocklek mellan 0,05 och 0,3 meter, men var överlag 
homogent. Tre koncentrationer av keramik från samma 
kärl påträ�ades längs ett 1,3 meter långtstråk i lagrets östra 
och nordöstra del. Någon tydlig gravgömma kunde inte ur-
skiljas, utan brända ben förekom spritt i lagret.

Begravning 6
Begravning (200098) bestående av spridda brända ben (F3) 
i ett 0,05 – 0,3 meter tjockt lager (751).

OSTEOLOGI: brända ben e�er en vuxen individ, möjligen 
en man, i övre medelålder (F9).

FYND: brända ben (F9), keramik (F10, F12, F13) från ett 
kärl.

DATERING: 1891±32 BP, d v s 60 – 140 e Kr (kal 1σ). Ke-
ramiken (F10, F12, F13) uppvisar vendel-/ vikingatida ka-
raktär, se Bilaga 3. Keramikanalys).

MAKROFOSSIL: från lager 751 (P12). Det förkolnade ma-
terialet utgjordes av ett obestämt frö och två fröer av ört-
stam. Dessutom identi�erades oförkolnat material från 
björk.

FIGUR 28. Kalibrerad 14C-datering av F3. Kalibrering: Oxcal v4.3.2. Bronk 
Ramsey (2017); r5; IntCal 13 atmospheric curve (Reimer et al 2013).
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FIGUR 27. Grav KG750, under fortskriden framrensning. Foto: Sandra Söderlind, SAU.

FIGUR 26. Grav KG750 under framrensning. Foto: Sandra Söderlind, SAU.



SAU RAPPORT 2020:23 29

FIGUR 29. Fyndspridningen i gravarna KG200, KG300 och KG750. Skala 1:100.
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Fynd
Fyndmaterialet från undersökningen består av brända ben, 
keramik och en hornkam. Tre av de fyra gravkontexterna 
var benförande (KG200, KG300 och KG750) och två var 
fyndförande (KG200 och KG750). Antalet tillvaratagna 
och registrerade fyndposter uppgår till 18 stycken. Av dessa 
står benmaterialet för nio poster, insamlade från gravkon-
texterna i samband med vattensållningen.

Samtliga ben utgörs av brända människoben och den 
totala vikten uppgår till ca 2850 gram (F1 – F9). Merparten 
av de brända benen (1831 gram) är insamlade från de fyra 
begravningarna i grav KG200. Den enskilt benrikaste kon-
texten utgjordes av grav KG300, d v s bengropen med den 
resta stenen där1002 gram brända ben tillvaratogs. Några 
övriga fynd påträ�ades inte i graven. Minst var benmäng-
den i grav KG750, med endast 18,4 gram.

De övriga fynden utgörs av sex poster keramik (F10 – 
F15) med en total vikt om 295,2 gram och en kam av horn 
fördelad på två fyndposter (F17 – F18) med en samman-
lagd vikt om 11,7 gram. En sammanställning över fynden 
åter�nns i Bilaga 2.

Keramik
Totalt tre kärl har identi�erats, varav två från grav KG200 
(begravningarna 1 och 3) och ett från grav KG750 (begrav-
ning 6). Dessutom hittades en mindre skärva i begravning 
4 i KG 200. Sett till vikt framkom häl�en av keramiken (149 
gram) i begravningarna i grav KG200 och resterande (146,4 
gram) tillvaratogs från lagret med spridda brända ben i 
grav KG750. Den har analyserats av Torbjörn Brorsson, 
Kontoret för keramiska studier. Ett intressant faktum är att 
keramiken uteslutande har påträ�ats i romartida kontexter, 



30 SAU RAPPORT 2020:22

FIGUR 30. Den romartida enkelkammen (F17-18) från begravning 1 i 
grav KG200. Överst i �guren syns en del av den bentapp som hållit 
samman de båda halvorna. Foto: Rudolf Gustavsson, SAU.

FIGUR 31. Kam från begravning 1 i grav KG200 (F17-F18). Hål för tapp. 
Foto: Rudolf Gustavsson, SAU.

men av Brorsson bedömts vara av yngre järnålderskaraktär 
p g a dess likhet med motsvarande material på Alunda 88:1, 
se Bilaga 3. Keramikanalys). Då keramiken påträ�ades i 
vad som tolkas som slutna kontexter, utan spår av störning-
ar, är en rimlig förklaring till detta motsatsförhållande att 
keramiken tillverkats under romersk järnålder men uppvi-
sar drag som påminner om yngre keramik i området.

Keramiken i begravning 1 i grav KG200 (F11) bedöms 
utgöra delar av ett kärl och har en total vikt om 27,7 gram 
fördelat på 35 mycket fragmenterade bitar. Godset är gul-
brunt till färgen och relativt grovt magrat med krossad 
bergart.

Även keramiken i begravning 3 i grav KG200 bedöms 
vara rester e�er ett mindre kärl (F14). Mängden uppgår till 
119,1 gram fördelat på 63 fragment. Även denna keramik är 
fragmenterad och vissa bitar är spjälkade, dock inte lika 
stor utsträckning som i F11. Kärlet har varit ca sju cm högt 
och har ett ca åtta mm tjockt gods som är �nare magrat än 
F11, har glättad yta och en färg som är något gulare än F11.

Från begravning 4 i grav KG200 �nns endast ett ca 10 
mm stort och 8 mm tjockt fragment (F15) som ser ut som 
en skärva från bukpartiet på ett kärl. Fragmentet är mycket 
kra�igt sintrat och ger intryck av att vara svallat. Det kan 
därmed inte uteslutas att skärvan är en naturlig sten.

Keramiken i grav KG750 utgörs av tre fyndposter (F10, 
F12 och F13) som samlades in längs ett 1,3 meter långt 
stråk i ett större lager i graven. Av materialet att döma här-
rör keramiken från samma kärl. Skärvorna är mellan 8 och 
30 mm stora och ca 6 till 7 mm tjocka. Godset är relativt 
�nmagrat och brunrött i färgen. Även denna keramik var 
mycket fragmenterad.

Hornartefakt
Undersökningens enda artefakt utöver keramik påträ�ades 
bland de brända benen (F1 och F2) i begravningen med 
lockstenen (begravning 1 i KG200). Fyndet utgjordes av en 
enskiktad kam, d v s en så kallad enkelkam (F17-F18). 
Dessa kammar är vanligtvis gjorda i ett stycke men denna 
är gjord i två halvor av två stycken av horn från hjortdjurs-
horn, troligen älg. De två halvorna har varit sammanfogade 
med två bentappar i borrade hål så att de varit osynliga från 
utsidan (�g 30-31).

Kammen är ornerad med enkla punktcirklar och har en 
indragen kantföljande linje. Formen är kort (ca 5 cm) och 
högt välvd, vilket är utmärkande för äldre kammar (Brynja 
1998). Typen dateras till romersk järnålder, närmare be-
stämt till fas B2 (år 70 – 160/180 e Kr).
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Antal Vikt g/frag % antal % vikt

Artbestämt 4091 1907,6 0,45 33,03 66,89

Klassbestämt 8295 944,3 0,11 66,97 33,11

Totalt 12386 2851,9 0,23 100 100

TABELL 1. Bestämningsgrad för benmaterialet.

Analyser
Tre olika typer av analyser har utförts på gravmaterialet: os-
teologisk analys, makrofossilanalys och 14C-analys. Några 
vedartsbestämningar var inte aktuella e�ersom något trä-
kol inte påträ�ades. Istället 14C-daterades brända männis-
koben.

Osteologisk analys
Rudolf Gustavsson

Följande avsnitt redogör för resultatet av den osteologiska 
analysen. För beskrivning av tillämpad metod, (se Bilaga 4). 
Sy�et med den osteologiska analysen var att identi�era vil-
ka arter som fanns representerade i materialet samt att be-
döma de gravlagdas antal, kön, ålder och fysiska status.
Utöver detta sy�ade analysen till att belysa gravskick och 
ritual genom att utröna eventuella urval och för�yttningar 
samt tecken på återbesök och återbruk. Resultatet har där-
för även värderats i förhållande till tafonomiska aspekter, 
vilket är särskilt relevant i samband med tolkningar som 
rör rituell hantering av benmaterialet.

Av undersökningens fyra identi�erade gravkonstruk-
tioner visade sig tre innehålla begravningar vilka utgjordes 
av sammanlagt sex separata gravdeponeringar i form av en 
urnebrandgrop, bengropar och spridda brända ben. Analy-
sen omfattar hela materialet om totalt 2851,9 gram brända 
ben fördelade på 12386 enskilda fragment. Benen är hårt 
brända och fragmenteringsgraden är ca 0,23 gram/frag-
ment. Endast människoben har kunnat identi�eras. De ben 
som saknar tydlig textur har registrerats som däggdjur, 
men då inga djurben har kunnat konstateras härrör sanno-
likt också de däggdjursklassi�cerade benen från människa.

Av undersökningens fyra gravar innehöll tre bevarade 
begravningar; grav KG200 – stensättning med fyra begrav-
ningar; grav KG300 – begravning markerad av rest sten och 
grav KG750 – stensättning med brända ben i fyllningen.

Grav KG200 – stensättning
Inom den avgränsade stensättningen fanns fyra olika be-
gravningar som togs in som sex olika fyndposter (F1-F6). 
Centralt i anläggningen fanns begravning 1 med de brända 
benen F1 och F2 där F2 var täckt av en locksten; densamma 
som ly�s under förundersökningen 2015. I nordvästra de-
len fanns begravning 2 med de brända benen F4 och F5. I 
norra kanten fanns begravning 3 med de brända benen F8. 
Slutligen återfanns begravning 4 i den nordöstra delen där 
de brända benen F6 och F7 samlades in.

Begravning 1. Urnebrandgrop med locksten, (AB2548); F1 och F2
Den första benposten, F1, var ett något utspritt material 
inom urnebrandgropen medan F2 bestod av en mycket tät 
och koncentrerad samling i densamma. Fragmenten i de 
båda fyndposterna är av samma karaktär och tolkas som 
delar av samma deposition. Det osteologiska materialet be-
döms tillhöra en och samma individ och delar av samma 
kam har påträ�ats i båda fyndposterna. Benen i begravning 
1 representerar en individ i övre medelåldern, eller något 
äldre, baserat på skalltakets utseende. Skalltaken är gene-
rellt sett tunna, möjligen med något tunnare tabula interna 
än tabula externa. Skiktet av diploë är tunt jämfört med ta-
bulae. Flera fragment har en påbörjad sutursammanväx-
ning där upp till ca ¼ av skalltakets tjocklek helt vuxit ihop. 
Ett fragment har en sutur som är sammanvuxen till ca 95 %. 
Fem fragment med epifyser, alla fusionerade, har identi�e-
rats.

Epifysfusioneringen ger en ålder på över 15-16,5 år. 
Den generella bilden av benmaterialets grovlek och robus-
ticitet tyder på att det rör sig om en individ med liten 
kroppsstorlek. Två fragment av ögonbrynsbågen har kvinn-
liga drag.

Hela kroppen är representerad så något speciellt urval 
av kroppsdelar har inte skett innan nedläggning.
Flera sekvenser av fragment kan kopplas ihop vilket tyder 
på att materialet kanske inte �yttats eller hanterats särskilt 
mycket e�er kremeringen. I materialet �nns även stora 
fragment, upp till 70 millimeters längd, av de tunnare un-
derarmsbenen.

Begravning 2. Bengrop (AB2696); F4 och F5
I nordvästra delen av stenpackningen fanns en begravning 
i form av en bengrop med två olika fyllningar varifrån ben-
posterna F4 och F5 samlades in. Materialet i F4 har tagit åt 
sig mera sotfärgning ur omkringliggande lager än F5 där 
materialet är rent. Benen är hårt brända. Inga överlappande 
benbestämningar �nns mellan fyndnumren och materia-
len är av samma karaktär ur båda fyllningar.

Skalltaksfragmenten är tunna och har en förtunnad inre 
tabula. Suturerna är otydliga, men förefaller vara långt sam-
manvuxna. En tand med enkel rot (canini eller premolar) är 



32 SAU RAPPORT 2020:22

TABELL 2. Mängd ben per fyndnummer

Grav Begravn. MNI Ålder Köns-
indikationer

Fnr Antal Vikt Frag. grad

KG200
1 (2548) 1 Övre medelålder K? F1 2787 359,7 0,129

F2 620 456,3 0,736

2 (2696) 1 Övre K? F4 389 63,8 0,164

medelålder F5 2123 354,5 0,167

3 (2722) 1 Övre
medelålder

- F8 839 197,5 0,235

4 (2779) 1 Vuxen - F6 27 20 0,74

F7 1330 379,6 0,285

KG300 5 (2931) 1 Övre
medelålder

M? F9 4131 1002,1 0,242

KG750 6 (200098) 1 Vuxen - F3 141 18,4 0,13

nersliten genom kronan ända ner till roten. Endast ett epi-
fysfragment har identi�erats; ett mellanhands- eller mel-
lanfotsben med ledändan fastvuxen i benska�et, vilket ger 
en ålder på över 12-16,5 år.

Rörbenen har en mycket porös yta som ställvis ser ut att 
ha pålagringar av sekundärt ben. Ett antal fragment av oi-
denti�erade ledytor uppvisar små gropar, vilket kan vara ett 
utslag av någon form av ledsjukdom/-problem. Som störst 
är porerna ca 2 mm i diameter. En ryggkota har benpålag-
ring, lipping, längs kanten av kotkroppen.

I F5 �nns tinningsbenets vårtutskott vilket bedöms ha 
kvinnliga drag.

Den sammantagna bedömningen är att det rör sig om 
en person i övre medelålder eller något äldre, med kvinnli-
ga drag. Samtliga kroppsregioner �nns representerade i 
materialet.

Begravning 3. Bengrop (AB2722); F8
Bengropen benämnd begravning 3, framkom i norra kan-
ten av stenpackningen. Benmängden är förhållandevis li-
ten, 197,5 gram. Skalltaksfragmenten i materialet är tunna, 
har något förtunnad inre tabula, och storporig diploë. Ett 
fragment har spår av en sutur som är sammanvuxen till ca 
50 %, ett annat till ca 10 %. Några rörbensfragment har en 
yta som påminner om calluspålagring, vilket skulle kunna 
indikera någon form av in�ammatorisk process. Rörbenen 
är i övrigt mycket tunna och indikerar en småväxt person.

Individen i begravningen bedöms vara i övre medelål-
dern eller något äldre. Sett till kroppsregioner saknas mate-
rial från bålen. Övre- och nedre extremiteterna är represen-
terade av ospeci�cerade långa rörben och hand- eller fot-
rotsben. Det är således möjligt att armar eller ben saknas.

Begravning 4. Bengrop (AB2779); F6 och F7
Begravning 4, en bengrop, påträ�ades i den nordöstra de-
len av stenpackningen där de brända benen F6 och F7 sam-
lades in. Inga skillnader i lager eller annat �nns mellan 
numren och benmaterialet är av samma karaktär och be-
handlas därför som en enhet i följande sammanställningar.

Individen från bengropen hade tunna skalltak med en 
svagt förtunnad tabula interna. Skiktet av diploë är storpo-
rigt och suturerna har börjat växa samman. Suturfragmen-
ten är mycket små och placeringen i kraniet är oklar. Vissa 
tandrötter har inte helt sluten rotkanal. Ålder sätts endast 
till vuxen. Alla kroppsregioner �nns representerade.

Grav KG200, antal individer
Samtliga kontexter inom grav KG200 har material av likar-
tad karaktär. Då kraniefragmenten från de olika kontexter-
na jämförts med varandra går det inte att enbart baserat på 
grovlek och textur med säkerhet att säga om det rör sig om 
�era personer eller inte. Överlappande delar, d v s mer än 
ett ben av samma sort, �nns mellan F1, F4 och F8 i form av 
fragment av tinningsbenets klippben, samt F2 och F5 ge-
nom fragment av överkäken, och okbenen från F2 och F7 
har olika rundning. Detta indikerar att det �nns ben e�er 
mer än en gravlagd individ. Det går dock inte att bedöma 
huruvida samtliga ben inom respektive begravningen kom-
mer från en och samma individ. I vissa fall kan ben från en 
och samma individ hypotetsikt förekomma i mer än en be-
gravning. Till exempel kan benen F8 och F6+F7 vara från 
samma individ, likaså benen F4+F5 och F6+F7.
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FIGUR 32. I KG 200 fanns fyra separata begravningar. Den osteologiska analysen visar att �era olika individer gravlagts under stensättningen. 
De röda strecken visar vilka begravningar som har ben som inte kommer från samma individ. Det kan således konstateras att det i vissa fall 
går att urskilja olika individer, men det �nns också en del oklarheter vad gäller den rumsliga spridningen mellan de olika kontexterna. Till 
exempel kan benen i F6+F7 och F8 ha tillhört samma individ, liksom benen i F4+F5 och F6+F7. Illustration: Rudolf Gustavsson.

Grav KG300 – rest sten med bengrop (2931); F9
Benmaterialet i grav KG300 (F9) är välbevarat och till stor 
del mycket spongiöst. Med ca 1 kg ben är detta sett till 
mängd den mest benrika begravningen. Den gravlagda in-
dividen har tunna skalltak där tabula interna ställvis är för-
tunnad. Suturfragment visar en sammanväxning mellan 10 
och 50 %. Bland tänderna �nns en möjlig intakt occlusaly-
ta. Den tanden är i så fall nernött till övergången mellan 
krona och rot. De ledändor som identi�erats kommer från 
�nger- och mellanhands-/mellanfotsben. Samtliga är sam-
manvuxna med benska�et och ger då en ålder på över 14-
15,5 år.

Som undersökningens enda könsindikerande fragment 
�nns en del av en ögonbrynsbåge som uppvisar svagt man-
liga drag.

Hela kroppen är representerad.

Grav KG750–Stensättning med spridda brända ben; F3
Fyndposten omfattar 18,4 gram kra�igt fragmenterat ma-
terial. Merparten består av rörbensfragment, men här �nns 
också kraniedelar i form av skalltak, tänder och en del av 
klippbenet med hörselgången. Individens ålder kan sättas 
till vuxen baserat på materialets generella robusticitet. En-
dast delar av kroppen, huvud och extremitetsben, är repre-
senterade i begravningen.
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FIGUR 33. Fragmenteringsgrad som gram per fragment. Högt värde innebär låg fragmenteringsgrad. F betecknar fyndnummer. Illustration: 
Rudolf Gustavsson.

Fnr Antal Vikt Frag. grad

F1 2787 359,7 0,129

F2 620 456,3 0,736

F3 141 18,4 0,13

F4 389 63,8 0,164

F5 2123 354,5 0,167

F6 27 20 0,74

F7 1330 379,6 0,285

F8 839 197,5 0,235

F9 4131 1002,1 0,242

Tafonomi
Flera likheter och skillnader �nns mellan de olika kontex-
terna. Nedan följer en rumslig sammanställning av frag-
menteringsgrad, förbränningsgrad, anatomisk fördelning 
och fördelning av kompakt respektive skört benmaterial.

Fragmenteringsgrad
Fragmenteringsgraden varierar mellan 0,13 och 0,74 gram 
per fragment. För hela materialet är fragmenteringsgraden 
0,23 gram per fragment. I begravning 1 (AB2548) i grav 200 
uppvisade benmaterialet i de båda fyndposterna F1 och F2 
stor skillnad vad gäller bevaringsgrad. Benen F2 som varit 
skyddade av en locksten och påträ�ades väldigt koncentre-
rat och kompakt var betydligt bättre bevarade än benen i 
F1. Bevaringen påminner om sådant man ser i skyddande 
urnor.

Förbränningsgrad
Materialet är generellt sett mycket hårt bränt med en hög 
andel fragment i grad 6b. De fragment som har grad 5 är 
o�ast tandfragment som varit skyddade mot hettan inne i 
käkbenen.

Kremeringarna har utförts mycket väl. KG750 med F3 
avviker med material nästan helt i grad 6a – vitbrända mjö-
liga ben.

Anatomisk fördelning
Merparten av fyndnumren innehåller delar från samtliga 
kroppsregioner. Begravningen i grav KG750 (F3) består till 
största delen av rörbensfragment. Även begravning 3 i grav 
KG200 (F8) har en hög andel extremitetsben i förhållande 
till övriga kroppsregioner. Detta påverkas också av beva-
ringsförhållandena och speglar inte enbart urval.
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FIGUR 34. Förbränningsgrad enligt vikt per fyndnummer. F = fyndnummer och m = massan uttryckt i gram. Illustration: Rudolf Gustavsson.

Kompakta ben mot sköra ben
De anatomiska regionerna påverkas till stor del av hur ma-
terialet är bevarat. De skyddade kontexterna innehåller t ex 
en högre andel fragment från bålen, d v s kotor, revben, 
bröstben och nyckelben. Dessa är mycket sköra i bränt till-
stånd och har en låg vikt i förhållande till sin storlek. Andel 
bevarade sköra ben kan ge insyn i huruvida materialet fått 
vara orört e�er deposition eller inte.

Materialet från begravningen i grav KG750 (F3) utmär-
ker sig genom att enbart innehålla kompakta ben. Även be-
gravning 2, begravning 3 och begravning 4 i grav KG200 
(F4, F5, F6+F7 och F8) har en hög andel kompakt material 
jämfört med begravning 1 i grav KG200 (F1, F2) och be-
gravningen i grav KG300 (F9). Klass A, spongiösa ben, är få 
till antalet trots att de utgör en betydande del av en kom-
plett kropp.

Harvig m � (2011) har visat hur känsligt det spongiösa 
materialet är i sin studie av bronsålderns urnegravar i Dan-
mark. All hantering eller påverkan av materialet, från kre-
mering till genomgång på analysbordet, har stor påverkan 
på vad som �nns tillgängligt vid analysen. Förhistoriska ak-
tiviteter har givetvis samma påverkan och för materialet 
från Alunda kan man konstatera att åtminstone centralgra-
ven, begravning 1 i grav KG200 och begravningen (2931) 
under den resta stenen (grav KG300) har fått vara relativt 
ostörda. Utgår man från att F3 i grav KG750 varit en kom-
plett individ har den utsatts för yttre påverkan till den grad 
att endast fragment av de mest kompakta kroppsdelarna 
återstod vi den arkeologiska undersökningen år 2016. Be-
nens ytstruktur och förbränningsgrad indikerar att denna 
anläggning är något annorlunda i förhållande till resteran-
de delar av materialet.
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FIGUR 35. Anatomisk fördelning enligt vikt per kroppsregion. F = fyndnummer, m = massan uttryckt i gram. Illustration: Rudolf Gustavsson.

Skillnader i anatomisk fördelning där endast rörben 
och skalltaksfragment �nns kvar är sannolikt ett utslag av 
att det är de kompakta, tåligare benen som har bevarats i de 
mer utsatta kontexterna, kanske som följd av någon form av 
återkommande påverkan. Fragmenteringsgraden uttryckt i 
gram per fragment fångar inte upp spongiösa material med 
låg densitet jämfört med exempelvis rörben.

Flera av individerna har noterats ha en tunn eller gracil 
benstomme. Den begravning som innehåller störst mängd 
ben har en svag könsbedömning till möjligen man. Köns-
tillhörighet och ålder påverkar skelettets robusticitet vilket 
också har en inverkan på den slutliga mängden deponerat 
material och hur motståndskra�igt detta är mot mekanisk 
åverkan.

I studier av moderna kremeringar (Gonçalves m� 2013) 
kan man se att ca 600 gram ben direkt e�er kremeringen 
går genom såll med två millimeters maskstorlek. Arkeolo-

giska material är precis som vid denna undersökning i regel 
sållade med fyra millimeters maskstorlek vilket sett till area 
för sållmaskorna är fyra gånger så stort som i ett två mm 
såll. Kvinnor drabbas alltid av osteoporos i högre ålder och 
benvikten minskar då drastiskt med åldern. Skillnaden i 
medelvikt för män och kvinnor över 70 års ålder är i studien 
ca 800 gram. Motsvarande si�ra för gruppen under 70 år, 
där majoriteten ändå är över 50, är ca 700 gram. Mängden 
ben för män och kvinnor är i medeltal 2441,5 respektive 
1652,4 gram, med fraktionen under två mm borträknad. 
Minsta benmängd i studien kommer från en kvinna över 70 
år där de brända benen hade en vikt på 923,3 gram, 1280 
gram om man inkluderar fragmenten som går genom två 
mm såll (ibid.). Samtliga individer i det arkeologiska mate-
rialet är i övre medelålder eller äldre, och två är möjligen 
kvinnor.
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FIGUR 36. Fördelning av kompakta och sköra ben enligt antal fragment per fyndnummer. F = fyndnummer, n = antal fragment. Illustration: 
Rudolf Gustavsson.

Klass Typ Element

A Spongiösa Kotor, hand- och 
fotrotsben, bäcken, 
korsrygg, obest. spongiöst 
mtrl.

B Mellan Revben, ansiktsskelett, 
mellanhands- och 
mellanfotsben, �ngerben, 
sesamben

C Kompakta Rörbensskaft, underkäke, 
hjärnskål, tänder

Sett mot detta är det inte alls orimligt att begravningar-
na på Alunda 716 har omfattat hela kremeringarna utan 
någon bortplockning eller annan hantering av kroppsdelar 
i de centrala gravarna, men att materialet mekaniskt frag-
menterats av markrörelser och dylikt e�er deponeringen.

Begravningen i KG750 (F3) är dock något annat, detta 
material är antingen mycket skadat eller har medvetet �yt-
tats omkring e�er kremeringen. Endast de mest motstånds-
kra�iga delarna �nns kvar och förbränningsgraden samt 
ytstrukturen är en annan.

Sammanfattning av den osteologiska analysen
Vid undersökningen på gravfält 716 i Alunda framkom tre 
gravar med sammanlagt sex begravningar (KG200, KG300 
och KG750), samt en gravliknande stensättning utan ben 
(KG400). Fyra av begravningarna fanns i grav KG200. De 
två andra var belägna intill denna stensättning, dels invid 

en omkullfallen rest sten (KG300), dels i en anslutande 
mindre stenpackning (KG750). Begravningarna innehöll 
endast människoben och däggdjursben som varken kunde 
bestämmas till djur eller människa.

De fyra olika deponeringarna med ben inom grav 
KG200 är med stor sannolikhet helt separata begravningar. 
Materialet är likartat mellan dessa, men överlappande frag-
ment �nns mellan �era av fyndposterna. De gravlagda är i 
övre medelåldern, men i grav KG750 och i begravning 4 i 
grav KG200 kan åldern endast bestämmas till vuxen. Tre 
svaga könsindikationer �nns; begravningen i grav KG300 
kan vara en man och begravning 1 samt begravning 2 i grav 
KG200 kan vara kvinnor.

Samtliga kremeringar är väl utförda och benen är hårt 
brända. Materialet från grav KG750 är av något avvikande 
karaktär med en mjuk mjölig yta. Det är vidare kra�igt 
fragmenterat och med endast de mest robusta delarna av 
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FIGUR 37. Frida Löjdström plockar ben vid vattensållningen av innehållet i begravningarna. Foto: Sandra Söderlind, SAU.

skelettet bevarat. De spongiösa delarna av skelettet är 
mycket känsliga för mekanisk åverkan och endast den cen-
trala begravningen i grav KG200 (begravning 1) och be-
gravningen i grav KG300 har en hög andel av dessa delar. 
Dessa två har troligtvis ha� större skydd av sin konstruk-
tion än övriga begravningar. Av tafonomiska skäl är det 
därför vanskligt att i detta fall se avsaknaden av ben som 
orsakad av rituella aktiviteter i anslutning till begravning-
arna.

Makrofossilanalys
Analysen gjordes för att undersöka förekomsten av orga-
niska gravgåvor inför studien av gravritual och rituella 
handlingar i och omkring gravarna. Sy�et med makrofos-
silanalysen var även att ta fram makrofossilt material för 
eventuella dateringsbehov. För att få en generell bild av 
platsen togs även prover i fyllnadslagret i grav KG200. Sam-
manlagt har tolv makrofossilprover analyserats, varav tio 
kommer från nyss nämnda fyllnadslager (278) i grav 
KG200. Bengömmorna innehöll begränsade mängder 
provtagningsbar fyllning varför endast två prover härrör 
från dessa, varav ett ifrån fyllningen (2562) i begravning 1 i 
samma grav. Ytterligare ett prov är taget i lager 751 i grav 
KG750.

De identi�erade arterna var av både förkolnat och icke 
förkolnat material. Björk (betula) dominerade bland de 
icke förkolnade fröerna, medan en (juniperus communis) 
dominerade stort i det förkolnade materialet. Endast ett 

icke förkolnat enbär identi�erades, vilket rimligen åter-
speglar bevarandeförhållandena för dessa.

De förkolnade enbären påträ�ades spritt i hela grav 
KG200, men i stenpackningens sydvästra del (P7) fanns en 
markant koncentration med 77 hela bärkly�or och 160 
fragment, vilket är ett ovanligt stort antal bär och anmärk-
ningsvärt med tanke på att den �oterade mängden jord per 
prov var max två liter. Att enris brinner bra och kan ha an-
vänts till kremeringsbålet är fullt tänkbart, men e�ersom 
både en och björk även växer naturligt på platsen får frågan 
om framförallt enen har ingått i begravningsritualen hållas 
öppen. Såväl de spridda bärförekomsterna som koncentra-
tionen kan även bero på att marken vid något tillfälle har 
bränts av. Värt att notera i sammanhanget är dock att de 
enda spåren av sädeskorn, närmare bestämt ett helt korn 
(hordeum) och två fragment oidenti�erat spannmål (cerea-
lia), identi�erades i fyllningen under lockstenen (P11, be-
gravning 1). Utöver makrofossilt växtmaterial identi�era-
des från samma prov som koncentrationen med enbär även 
tolv jurpafragment och i ett par övriga prover (P2 och P4) 
tillvaratogs harts. I ett av proven (P3) i lager 278 påträ�ades 
dessutom en mollusk.

Makrofossilanalysen utfördes av Rudolf Gustavsson vid 
SAU (se Bilaga 6).
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Lab-nr F-nr Begravning Kontext Material 14C-år BP Kal 1σ (68,2%) Kal 2σ (95,4%)

Ua-54445 F3 AB200098 KG750 Br ben 1891±32 60-140 AD 50-220 AD

Ua-54446 F9 AB2931 KG300 Br ben 1859±31
90-100 AD (5,6)
120-220 AD (62,6) 70-240 AD

TABELL 3. De 14C-analyserade benen från undersökningen av Alunda 716. Kalibrering Oxcal v4.3.2. Bronk Ramsey (2017); 
r5; IntCal 13 atmospheric curve (Reimer et al 2013).

FIGUR 38. Sammanställning över kalibrerade 14C-värden från Alunda 716. Kalibrering: Oxcal v4.3.2. Bronk Ramsey (2017); r5; IntCal 13 
atmospheric curve (Reimer et al 2013).

14C-analys
Benmaterialet 14C-daterades på Ångströmlaboratoriet, 
Uppsala universitet (Bilaga 7). Materialet valdes ut i sam-
band med den osteologiska analysen och togs från två olika 
gravkontexter; dels analyserades ett fragment av rörben 
(F3) från grav KG750, dels ett lårbensfragment (F9) från 
KG300. Resultatet av analysen var väl överensstämmande; 
1891±32 BP, respektive 1859±31 BP, d v s 60 – 140 e Kr och 
120 – 220 e Kr (kal 1σ). Tidsbestämningarna överensstäm-
de även bra med fynddateringen av kammen (som dateras 
till 70 – 160/180 e Kr) och förundersökningens bendatering 
från brandlager 79 i stensättning 80 (Lindwall 2015), här 
benämnd begravning 1 i grav KG200.

Resultatet av bendateringen från förundersökningen 
blev 55 – 135 e Kr (prov 1066/Beta-401590). Samtliga dessa 
dateringar tyder på att denna del av gravfältet har en förhål-

landevis väl avgränsad brukningstid. Man måste dock be-
akta att dateringar av brända ben kan bli missvisande ifall 
det är vidhä�ande kol som dateras och inte själva benet 
(jmf George 2009; Eklund et al 2010; Svensson Hennius 
2015). Risken för detta minskar om de daterade benen är 
hårt brända, vilket är fallet ifråga om det aktuella materia-
let. Ytterligare faktorer som påverkar resultaten är den ma-
rina reservoare�ekten och inverkan av sötvatten. Båda 
dessa parametrar kan innebära att analysresultaten blir be-
tydligt äldre än vad de borde. Tillförlitligheten är högre om 
delta (δ) 13C-värdet är minst -22 ‰. Då delta 13C-värdet i 
det ena fallet inte var mätbart och i det andra fallet låg pre-
cis under -22 ‰ måste de nu analyserade proverna bedö-
mas med viss försiktighet. I detta avseende var delta 13C-
värdet från förundersökningen något bättre; -24,7 ‰ 
(Lindwall 2015, s 47).
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Måluppfyllelse - några slutsatser om gravfältets 
tillkomst, gravskick och sammanhang

FIGUR 39. Översikt över den framrensade undersökningsytan. Foto mot N: SAU.

Frågeställningarna inför undersökningen rörde tre huvud-
sakliga områden: 1) Tillkomst, 2) Gravskick och ritual, 
samt 3) Gravfältets kommunikativa sammanhang.

Tillkomst
En kam- och tre 14C-dateringar av ben visar att de under-
sökta gravarna anlagts under det första och/eller andra år-
hundradet e Kr. Fyndmaterialet är med de tre keramikkär-
len och enkelkammen sparsamt och härrör från de icke vi-
suella gravläggningarna KG200 och KG750. Enligt Torbjörn 
Brorssons analys uppvisar keramiken i gravarna stora lik-
heter med material från yngre järnålder. Att keramiken 
skulle kunna vara sekundärt deponerad under yngre järn-
ålder ter sig osannolikt. Vår bedömning är istället att kera-
miken är från romersk järnålder, men av en godstyp som 
påminner om den från yngre järnålder. Kammen har på ty-
pologiska grunder daterats till senare delen av äldre ro-
mersk järnålder, fas B2.

Gravdateringarna är så pass likartade att det är svårt att 
avgöra vilken grav som anlades först och om anläggandet 
av gravfältet utgick från en omarkerad grav eller en grav 
med tydlig yttre konstruktion. Det fanns heller inga urskilj-
bara stratigra�ska relationer mellan de olika gravarna och 

begravningarna. På moränryggens krön precis väster om 
undersökningsytan �nns fortfarande en ca 0,5 meter hög, 
välvd stensättning som skulle kunna vara en av de första på 
gravfältet då gravar i höjdlägen o�a tillskrivs grundarfasen. 
Detta måste dock ses i ljuset av att principerna för gravut-
formning har varierat över tid och att gravfältet kan ha ha� 
�era faser med avbrott i kontinuiteten.

Med tanke på den generella variationen i gravars ut-
formning kan man anta att behoven av visuella markörer 
har varierat mycket från en tid till en annan. Oavsett om 
gravarna är visuella eller inte är det tydligt att också de mer 
diskreta begravningarna har omfattats av ansträngning och 
möda. På de undersökta delarna av Alunda 716 märks detta 
främst genom att stenmaterialet till stora delar är utvalt och 
att �era av stenarna har placerats på högkant, även om det 
är den naturliga moränen som har använts. Växlingarna 
mellan visuellt och icke visuellt präglar även de kvarvaran-
de gravarna väster om undersökningsytan där både (om-
kullfallna) resta stenar och övertorvade, lätt välvda sten-
sättningar kan skönjas under mossan. Att gravfältet dess-
utom har varit mer omfattande åt öster är högst sannolikt 
med tanke på skärningen för vägarna och den skadade 
stensättningen KG400.
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FIGUR 40. Stenpackningar och stensättningen (A1054) i fonden. Foto mot V: Fredrik Thölin, SAU.

Gravskick och ritual
De nu undersökta begravningarna är alla representanter 
för ett brandgravskick. Benmängderna per grav varierade 
från 18 till ca 1000 gram, vilket kan förklaras både med ut-
gångspunkt i gravarnas utformning och i olika nedbryt-
ningsprocesser. Sett till art härrörde alla bestämbara ben 
från människa eller däggdjur, men e�ersom inga djurben 
har identi�erats i materialet är sannolikt samtliga tillvara-
tagna ben av människoart.

Avgörande för att identi�era rituella handlingar kring 
begravningar är att studera hur benen har hanterats i sam-
band med gravläggningen. För att bedöma huruvida de oli-
ka bengömmorna som täcktes av stenpackningen i grav 
KG200 tillhörde en och samma eller olika begravningar in-
riktades den osteologiska analysen framförallt på att klar-
göra antalet gravlagda individer. Analysen visade att det 
fanns vissa dubbleringar, d v s att samma typ av benfrag-
ment förekom mer än en gång i de olika bengömmorna. 
Det betyder att �era individer är gravlagda i KG200. Anta-
let begravda personer i KG200 är därför minst två, men 
uppgår sannolikt till fyra. Därutöver rymde gravarna 
KG300 respektive KG750 en individ vardera. Ett par av de 
gravlagda i grav KG200 har med viss säkerhet kunnat be-
stämmas till kvinnor, medan graven med den resta stenen 
(KG300) möjligen har tillhört en man. Sett till ålder var 
samtliga vuxna eller i övre medelålder. Benens status vitt-

nar vidare om att de gravlagda led av olika in�ammatoriska 
processer, en hade troligen någon ledsjukdom och en var 
noterbart småvuxen.

Den osteologiska analysen visade även att det i samtliga 
begravningar fanns ben från alla delar av kroppen och att 
några speci�ka urval inte tycks ha skett. Benmaterialet i 
graven med den minsta mängden ben (KG750) utmärkte 
sig genom att endast de allra mest motståndskra�iga frag-
menten återstod, vilket sannolikt är en återspegling av be-
varandeförhållanden. Som gravskick betraktat är ju spridda 
brända ben (i KG750) en betydligt öppnare kontext än be-
gravningen under den resta stenen (KG300) och den under 
locksten (begravning 1 i KG200). Båda dessa mer slutna 
kontexter hade välbevarade ben med en högre grad av 
spongiosa där hela kroppen var representerad. Vissa ben-
fragment i begravning 1 härrörde dessutom från samma 
ben, med passning, vilket tyder på att inga för�yttningar av 
benmaterialet har skett sedan deponeringen. På osteologisk 
väg har sålunda inga tecken på rituell hantering med bäring 
på återbruk kunnat beläggas.

Fyndmaterialet är som nämnt sparsamt och utöver ke-
ramiken �nns inget som skulle kunna tolkas som rituella 
aktiviteter utöver själva begravningarna. De osteologiska 
förhållandena är dock ytterligare ett argument mot att kera-
miken skulle kunna vara av betydligt yngre datum än be-
gravningarna. Keramikens rituella innebörd i gravar är ge-
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FIGUR 41. Rekonstruktion av en begravning med locksten. Illustration av 
Göte Göransson.

nerellt som förvaringskärl för benen, eller som behållare för 
mat eller dryck, d v s mato�er/gravgåvor (Eriksson 2009 
och där anförda källor).

Dessa skulle naturligtvis kunna deponeras under lång 
tid e�er själva begravningen, men e�ersom några datering-
ar av exempelvis matskorpa inte �nns att tillgå blir en sådan 
tolkning väl spekulativ.

Förekomst av lipider skulle hypotetiskt sett kunna 
kopplas till innehållet i bikärl vid begravningen, men e�er-
som kärlen var så pass fragmentariska och lika gärna kan 
vara begagnad hushållskeramik som återanvänts som ben-
behållare valdes lipidanalyser bort. Fokus riktades istället 
mot makrofossilanalys. Utöver den ovanligt stora men nå-
got svårtolkade mängden enbär i fyllnadslagret i KG200 ut-
görs den närmaste indikationen på eventuella mato�er av 
de sädeskorn som påträ�ades i begravningen under lock-
stenen (begravning 1 i grav KG200). Antalet sädeskorn är 
emellertid litet varför resultaten bör tolkas med försiktig-
het. Med tanke på kontexten och det faktum att man

normalt inte bränner säd kan dock dessa korn, som 
framkom tillsammans med de brända benen, möjligen 
ändå representera någon form av o�ergåva. Att merparten 
av ett sådant o�er bör ha brunnit upp på bålet innebär dess-
utom att gåvan inte behöver ha varit helt obetydlig.

Beträ�ande andra rituellt relaterade aktiviteter kring 
gravfält tillhör härdar, kokgropar och stolphål de typer av 
anläggningar som skulle kunna tyda på att olika rituella 
handlingar har utförts i samband med begravningarna. 
Den undersökta ytan var dock påfallande tom ifråga om så-
dan anläggningstyper, vilket förvisso även kan bero på un-
dersökningsytans begränsade storlek. Några andra anlägg-
ningar utöver gravar som skulle kunna styrka rituella akti-
viteter påträ�ades alltså inte inom undersökningsytan. Inte 
heller noterades några överlagringar eller andra tecken på 
återanvändande av de speci�ka gravgömmorna. Benen i 
gravarna var välbrända men någon bålplats har inte kunnat 
identi�eras. Detta utesluter dock inte att kremeringarna 
kan ha skett på platsen för gravarna, eller nära dessa, då ett 
väl genomfört kremeringsbål lämnar få spår (Henriksen 
2016).

Gravfältets kommunikativa sammanhang
Att gravfält o�a är anlagda i visuella lägen är ett välkänt 

faktum, men gravkonstruktionerna ovan mark är en förut-
sättning för att de ska fungera ur kommunikativt hänseen-
de. Som framgår var de undersökta gravarna på Alunda 716 
av både visuell och mindre visuell karaktär. Graven med 
den resta stenen (KG300) liksom den välvda stensättningen 
strax utanför undersökningsområdet (utredningens 
A1054) kan helt klart räknas till gravar med visuella markö-
rer. De inte fullt så visuella stenpackningarna KG200 och 
KG750 förväxlas däremot lätt med naturlig morän. Grav-

fältets läge på den lilla höjdryggen är inte det mest spekta-
kulära; ur det hänseendet låg gravarna vid Alunda 88:1 på 
det toppiga impedimentet strax söder om Alunda 716 i ett 
betydligt mera exponerat läge. Huruvida någon av gravarna 
på Alunda 88:1 som undersöktes 2016 är romartida eller 
inte är i skrivande stund oklart, e�ersom de fåtaliga fynd-
tomma gravarna ännu inte är daterade. Vid undersökning-
en av Alunda 88:1 påträ�ades dock en spjutspets som lös-
fynd, vars datering skulle kunna vara romartida (Hulth et 
al, manus). Utmärkande för de fyndtomma gravarna på 
Alunda 88:1 var att de var benfattiga, till skillnad från mer-
parten av gravarna som tillsammans med fynd från yngre 
järnålder, innehöll åtskilliga kilo ben från både djur och 
människa. Ett gravfält som säkert är samtida med Alunda 
716 är däremot gravfältet Alunda 73:1 vid Olandsskolan, 
undersökt 1954 under ledning av Margareta Biörnstad 
(SHM25152; ATA 4770/54). Vid undersökningen konstate-
rades 10 stensättningar och två fornlämningsliknande bild-
ningar. Av arkivmaterialet att döma var stensättningarna 
vid Olandsskolan i allmänhet både tydligare och mer varie-
rade än på Alunda 716. Där fanns runda, oregelbundna, 
kvadratiska samt triangulära stensättningar och �ertalet 
var fyllda. Gravarna utgjordes av brandgravar och fyndma-
terialet bestod framförallt av keramik, men där påträ�ades 
även en enkelkam av samma typ som på Alunda 716; med 
den skillnaden att kammen på Alunda 73:1 var gjord i ett 
stycke. I en kvadratisk stensättning (grav nr 6) hittades till-
sammans med diverse andra järnföremål även en lansspets. 
Graven är daterad till samma period som nämnda kammar, 
d v s romersk järnålder fas B2, eller uttryckt i årtal: 70 – 
150/160 e Kr (Nicklasson 1996).
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FIGUR 42. Fornlämningar längs väg 288 avgränsade med orangea avspärrningar; boplatsen Alunda 728 samt gravfälten Alunda 88:1 (Kelthögen) och 
Alunda 716, längst bort. Drönarfoto mot N: Daniel Löwenborg, Uppsala universitet

Wikborg har visat att tre perioder sticker ut ifråga om 
andelen vapengravar under äldre järnålder, närmare be-
stämt yngre förromersk järnålder, romersk järnålder fas B2 
och folkvandringstid (Wikborg 1998). Vapengravar för-
knippas med �era saker, framförallt militär makt och poli-
tiskt in�ytande.
Avståndet mellan Alunda 73:1 och Alunda 716 är ganska 
precis en kilometer. Gravskicket är i princip detsamma, 
men gravarnas utformning och innehåll på Alunda 716 är 
på det hela taget mer lågmält och vittnar i förhållande till 
Alunda 73:1 om en population i en något tillbakadragen 
position.

Skillnaden utmärks framförallt av vapengraven på Alunda 
73:1. E�ersom endast delar av gravfältet Alunda 716 har 
undersökts bör dock inga fullödiga slutsatser dras ifråga 
om gravfältets plats på den sociala rangskalan. Ett annat av 
traktens mer framträdande fynd är den romerska signet-
ringen (SHM16029) som påträ�ades tre kilometer bort i 
Östra Spångby år 1917. Fingerringen är från 300- talet, e Kr, 
vilket förvisso är något yngre än nämnda gravfält. Den vitt-
nar dock om traktens kontakter med omvärlden, vilka san-
nolikt har etablerats långt tidigare.
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Utvärdering

Gravfältet Alunda 716 påträ�ades i samband med en arke-
ologisk utredning och de e�erföljande undersökningsste-
gen har inneburit att kunskaperna om platsen successivt 
har kunnat revideras. Att det är en grannlaga uppgi� att 
utreda och förundersöka gravar i stenig moränmark är ett 
välkänt faktum, likaså att det är vanskligt att uppskatta an-
tal och karaktär utifrån ett par begränsade sökschakt. Den 
kvali�cerade bedömningen inför den nu aktuella under-
sökningen var att ytterligare ett par, tre gravar skulle kunna 
påträ�as inom arbetsområdet, med reservation för att anta-
let kunde bli både högre och lägre då gravarna var svåra att 
identi�era.

E�er undersökningen kan man konstatera att antalet 
påträ�ade stensättningar inte blev �er än väntat, däremot 
befanns de vara mer omfångsrika såtillvida att merparten 
av undersökningsytan visade sig bestå av sammanhängan-
de, gravrelaterade stenpackningar. Arbetet med att avgrän-
sa stensättningarna innebar att det manuella momentet i 
rensningsfasen blev omfattande. På gravfältet fanns förut-
om den välvda stensättningen på krönet (som undantogs 
från undersökning) även andra visuella markörer i form av 
exempelvis den (omkullfallna) resta stenen. Förutom dessa 
mer iögonfallande element bjöd de undersökta delarna av 
gravfältet inte på någon större variation ifråga om stensätt-
ningarnas utformning. Det närliggande gravfältet Alunda 
73:1 var betydligt mer varierat ifråga om yttre gravkon-
struktioner. Utöver gravarna framkom inte några andra ty-
per av anläggningar på Alunda 716, vilket särskiljer gravfäl-
tet från såväl Alunda 88:1 som Alunda 754, där både härdar 
och stolphål påträ�ades mellan och under gravarna. Man 
bör dock komma ihåg att undersökningsytan var förhållan-
devis liten och att delar av den sannolikt har förstörts av 
be�ntliga vägar.

Avsaknaden av andra anläggningar än gravar och bris-
ten på överlagringar samt tecken på om�yttningar gör det 
svårt att diskutera spår e�er andra rituella aktiviteter än 
själva begravningarna. Möjligen skulle kontexten med 
spridda brända ben och spridd keramik kunna vara spår ef-
ter rituella handlingar utöver rena gravläggningar. Gravty-
pen avviker från de övriga gravarna som har undersökts på 

platsen och de spridda brända benens kontext är mer öp-
pen. Då benmaterialet utgörs av människoben och små 
benmängder i gravar inte är ovanliga för gravar från den 
aktuella tiden har den dock tolkats som en egen gravkon-
text.

Beträ�ande den arkeobotaniska analysen är mängden 
förkolnade enbär i fyllnadslagret i grav KG200 anmärk-
ningsvärd. Att enbuskar växer naturligt på platsen innebär 
dock att koncentrationen inte nödvändigtvis behöver höra 
samman med någon speci�k deponering, utan kan vara re-
sultat av någon avbränning vid en helt annan tidpunkt. Mer 
intressant med hänsyn till kontexten är, även om den var 
liten, förekomsten av sädeskorn i urnebrandgropen (be-
gravning 1) i samma grav.

Förundersökningens 14C-datering stämmer mycket väl 
överens med 14C-dateringarna av brända ben och fynddate-
ringen av kammen. Keramiken uppvisar drag som överens-
stämmer med gods från yngre järnålder. Det främsta argu-
mentet mot en sådan datering är de väl avgränsade benkon-
texterna samt frånvaron av andra lämningar från yngre 
järnålder. Att gravfältet har ett ursprung i romersk järnål-
der och att de undersökta partierna av gravfältet är från 
samma tid får därför anses som klarlagt.

Mängden gravgåvor är begränsad, vilket överensstäm-
mer med Mälardalens gängse gravskick under äldre ro-
mersk järnålder.

Den tydligaste lärdomen från denna typ av lokal är att 
kontexterna kan vara fortsatt di�usa även e�er att torven 
avlägsnats och stenpackningarna blottats. Grundlig rens-
ning i ett tidigt skede är därför av stor betydelse för att inte 
små gravgömmor och dito benansamlingar ska förbises. 
Att stenpackningarna inledningsvis inte uppfattades som 
stensättningar visar hur lätt det är att missta dessa ganska 
oformliga formationer för helt naturliga moränbackar. Ge-
nom denna och andra undersökningar i samband med 
breddningen av väg 288 har fornlämningsbeståndet ökat 
både i antal och i diversitet. Gravlokalen Alunda 716 be-
krä�ar att begravningar tycks ha skett på i stort sett varje 
moränhöjd eller udde som vetter mot dalgången längs den 
berörda vägsträckan.
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Bilaga 2. Fynd

F-nr Material Sakord Antal Fragm.
grad

Fyndstatus Vikt Tjl mm Notering Datering

1 Bränt ben Människa 2787 Vattensåll 4 
mm

359,7 KG200, Begravning 1 
(AB2548)

2 Bränt ben Människa 620 Vattensåll 4 
mm

456,3 KG200, Begravning 1 
(AB2548)

Rom jå B2; c 
70-160/180 e Kr

3 Bränt ben Människa 141 Vattensåll 4 
mm

18,4 KG750, Begravning 6 
(SL751)

1891 +/-32; dvs c 
60-140 e Kr

4 Bränt ben Människa 389 Vattensåll 4 
mm

63,8 KG200, Begravning 2 
(AB2696, SF2704)

5 Bränt ben Människa 2123 Vattensåll 4 
mm

354,5 KG200, Begravning 2 
(AB2696, SF2705)

6 Bränt ben Människa 27 Vattensåll 4 
mm

20 KG200, Begravning 4 
(AB2779, SL2217, 
G2187)

7 Bränt ben Människa 1330 Vattensåll 4 
mm

379,6 KG200, Begravning 4 
(AB2779, SL2217)

8 Bränt ben Människa 839 Vattensåll 4 
mm

197,5 KG200, Begravning 3 
(AB2722, SF2519)

9 Bränt ben Människa 4131 Vattensåll 4 
mm

1002,1 KG300, Begravning 5 
(AB2931, SF2942)

1859 +/-31; dvs c 
90-100, 120-220 e Kr

10 Keramik Kärl 15 Fragment Vattensåll 4 
mm

18,5 KG750, Begravning 6 
(SL751; samma som 
F12 och F13)

11 Keramik Kärl 31 Fragment Vattensåll 4 
mm

27,7 4 KG200, Begravning 1 
(AB2548, SF2562)

12 Keramik Kärl 46 Fragment Vattensåll 4 
mm

107,5 4 KG750, Begravning 6 
(SL751; samma som 
F10 och F13)

13 Keramik Kärl 12 Fragment Vattensåll 4 
mm

20,4 3 KG750, Begravning 6 
(SL751; samma som 
F10 och F12)

14 Keramik Kärl 61 Fragment Vattensåll 4 
mm

119,1 4 KG200, Begravning 3 
(AB2722, SF2519)

15 Keramik Skärva 1 Fragment Vattensåll 4 
mm

2 5 KG200, Begravning 4 
(AB2779, SL2217)

16 Utgår Skärva 0 Fragment Vattensåll 4 
mm

0 KG200, Begravning 3 
(AB2722, SF2519. 
Sammanslagen med 
F14)

17 Horn Kam 0 Fragment Vattensåll 4 
mm

2,4 KG200, Begravning 1 
(AB2548)

Rom jå B2; c 
70-160/180 e Kr

18 Horn Kam 0 Fragment Vattensåll 4 
mm

9,3 KG200, Begravning 1 
(AB2548)

Rom jå B2; c 
70-160/180 e Kr
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Bilaga 3. Keramikanalys       Bilaga 3 
Keramiken från Alunda 716 
 
Torbjörn Brorsson 
 
Vid undersökningen i Alunda 716 påträffades sammanlagt 174 keramikskärvor och den totala 
vikten uppgick till 277 g. Detta innebär att vikten per skärva endast var 1,6 g, vilket är mycket 
lågt och skärvmaterialet var därmed kraftigt fragmenterat. Skärvorna har fördelats på sju 
fyndposter och de har tillhört maximalt fyra olika kärl.  
 
KG 200 
F14, F16 (Fig. 1A) i KG200 består av totalt 63 skärvor som tolkas ha tillhört samma kärl. 
Kärlet var 8 mm i skärvtjocklek och magrat med krossad bergart i normala andelar och största 
bergartskorn har uppmätts till 1,8 mm. Delar från mynning, buk samt botten var bevarade och 
man kan konstatera att kärlet har haft en inåtböjd och markerad mynningskant. Efter en 
rekonstruktion kunde kärlhöjden fastställas till cirka 7 cm. Kärlet var därmed förhållandevis 
litet. 
 
Man kan vidare notera att samtliga skärvor var sekundbrända till omkring 1000°C vilket är 
betydligt högre än vad som uppnås vid själva bränningen av kärlet eller i en vanlig härd. Det 
är därför tänkbart att kärlet funnits med på ett gravbål. Dateringen av kärlet är troligtvis 
vendel- och vikingatid. Kärlformen var den vanligaste under denna tid och det förefaller vara 
mindre troligt att kärlet skulle placeras i exempelvis romersk järnålder, trots att det påträffats 
en kam från denna tid i graven. 
 
F11 (Fig. 1C) i gravkontext KG200: Denna fyndpost utgörs av 35 skärvor från samma kärl 
och mynnings- samt bukskärvor fanns bevarade. Kärlet var 8 mm i skärvtjocklek och magrat 
med krossad bergart i höga andelar och största bergartskorn har uppmätts till 1,6 mm. Kärlet 
avvek därmed från de andra två eftersom andelen magring var betydligt högre i detta kärl, 
vilket kan ha varit en tillfällighet. Det kan också ha varit funktionellt betingat där detta kärl 
bör ha tålt högre temperaturer bättre än de andra. Det kan också bero på olika keramikers val 
av råmaterial. Kärlet har inte kunnat rekonstrueras men mynningsformen var inåtböjd och 
avsmalnande och denna form var mycket vanlig på den vendel- och vikingatida keramiken. 
Skärvorna var inte sekundärbrända.  
 
F15 i A2217: Fyndposten utgörs av endast en skärva. Troligtvis har skärvan tillhört bukpartiet 
på ett kärl, men den var kraftigt sintrad och mycket hård. Det kan därmed inte uteslutas att 
skärvan är en naturlig sten.  
 
KG 750 
F10, F12, F13 (Fig. 1B) i A750: Från detta kärl fanns sammanlagt 75 skärvor fördelade på tre 
fyndposter. Kärlet var 6 mm i skärvtjocklek och magrat med krossad bergart i normala 
andelar och största bergartskorn har uppmätts till 1,6 mm. Delar från mynning, buk samt 
botten var bevarade och man kan konstatera att kärlet har haft en inåtböjd och markerad 
mynningskant. Efter en rekonstruktion kunde kärlhöjden fastställas till cirka 6,5 cm. Kärlet 
var därmed förhållandevis litet. Det var inte bränt till några högre temperaturer och det finns 
inget som tyder på att det skulle exempelvis ha varit med på ett gravbål. Dateringen av kärlet 
är troligtvis vendel- och vikingatid. Kärlformen var den vanligaste under denna tid och det 
förefaller vara mindre troligt att kärlet skulle placeras i romersk järnålder, trots att en 14C-
datering av ben visar på att gravläggningen bör ha skett under romersk järnålder.  
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Fig. 1. Keramiken som påträffats i Alunda 716. Figur A och C är delvis rekonstruerade A) 
F14. B) F12, C) F11. Skala 1:2. 
 
Slutsatser 
Skärvor från minst tre olika kärl har påträffats och kärlen är av samma typ som de i 
Kelthögen, Alunda 88:1, alldeles i närheten av Alunda 716. I Kelthögen fanns det kärl med 
samma former och i samma kärlstorlekar som i Alunda 716, och det mesta tyder på att kärlen 
bör ha deponerats under samma tidsperiod. I Kelthögen påträffades även keramik som bör ha 
funnits med på ett gravbål och ytterligare en likhet mellan keramiken från de två platserna 
utgörs av kärlgodsen. Största bergartskorn i de olika skärvorna är också helt identiska i 
Alunda 716 och 88:1. Keramikhantverket var därmed detsamma.  
 
Det som gör dateringen av keramiken från Alunda 716 tveksam är att i KG200 påträffades en 
kam som dateras till romersk järnålder. Dessutom har ben från grav KG750 14C-daterats till 
perioden 60-140 e Kr., vilket också är romersk järnålder. Keramiken i båda gravarna har 
emellertid daterats till vendel- och vikingatid, det vill säga från omkring 700 till 1000-talet. 
Utifrån kärlformerna kan kärlen svårligen dateras till romersk järnålder och möjligtvis härrör 
kärlen från sekundära nedläggningar, kanske i samband med att Kelthögen var i bruk. Det 
finns inget som tyder på att keramikkärlen från Alunda 716 skulle vara äldre än vendeltid.    
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Bilaga 4. Osteologisk metod

Identi�ering och registrering
I materialet har endast människoben identi�erats. Ben utan 
tydlig textur har registrerats som däggdjur. Inga ben har 
identi�erats som härrörande från djur, så troligtvis är mate-
rialet klassi�cerat som däggdjur också människa. För iden-
ti�eringen har SAU:s osteologiska referensmaterial an-
vänts. Alla vikter anges i gram och i de fall vikten varit min-
dre än vågens noggrannhet (0,1 gram) har vikten satts till 
0,1 gram. Fragment med passform i nya brottytor har räk-
nats som ett fragment.

Klassi�ceringen av förbränningsgrad baseras på Stiner 
m.�. (1995), men med tilläggen 6a och 6b av Jan Storå, OFL 
Stockholms universitet, se tabell 1. A och b klasserna är en 
precisering av de vitbrända fragmenten där a markerar en 
mjuk mjölig yta och b markerar en kristalliserad struktur, 
karaktäriserad av ett klingande ljud och ett porslinsaktigt 
material. Art- och gruppbestämt material har registrerats 
e�er förbränningsgrad.

TABELL 1. Kod för förbränningsgrad använt vid registrering.

Färgkod BeskrivningFärgkod Beskrivning

0 Not burned (cream/tan)

1 Slightly burned; localized and <half carbonized

2 Lightly burned; >half carbonized

3 Fully carbonized (completely black)

4 Localized <half calcined (more black than white)

5 >half calcined (more white than black)

6 Fully calcined (completely white)

6a Fully calcined with soft surface

6b Fully calcined with crystalline structure

Referenser
Buikstra, J. E. & Ubelaker, D. H. (ed.), 1994. Standards for 

data collection from human skeletal remains. Archaeo-
logical Survey Research Studies No. 44. Arkansas. 

Cox, M. & Mays, S., 2000. Sex determination in Skeletal 
Remains. I: Human Osteology in Archaeology and 
Forensic Science. s. 117-130. London.

Gejvall, N.-G. 1948. Benbestämningar. I: Sahlström, K. E. 
& Gejvall, N.-G. Gravfältet på kyrkbacken i Horns 
socken, Västergötland. KVHAA 60:2. Stockholm.

Holck, P. 1987. Cremated bones: a medical-anthropologi-
cal study of an archaeological material on cremation 
burials. Diss. Oslo: Univ.

Kjellström, A., 2003. Människorna i slaget- vad benen 
berättar. I: Syse, B. (red.), Långfredagsslaget, en 
arkeologisk historia. Uppsala.

Stiner, M.C., Kuhn, S.L., Weiner, S., Bar-Yosef, O. 1995. 
Di�erential burning, recrystallization, and fragmenta-
tion of archaeological bone. Journal of Archaeological 
Science 22. 223–237.

FIGUR 1. Skalltak med A- Tabula externa, B- diploë, C- tabula interna och 
D- gräns för synostosering av sutur. Detta fragment är synostoserat till 
knappt 25 %. Modi�erad efter Holck 1987:69, �g 12.

För människa har skalltakets utseende och rörbenens epi-
fysfusionering använts för åldersbedömning. För epifysfu-
sionering har fusioneringsåldrarna från Standards for data 
collection from human skeletal remains (Buikstra & Ubela-
ker 1994) använts. Graden av sammanväxning av suturerna 
har registrerats baserat på Holcks metod (1987:95�). För 
skalltaket har även Gejvalls (1948) metod med förhållandet 
mellan tabula interna, diploë och tabula externa använts, se 
�gur 1. Metoderna är inte särskilt exakta, men på grund av 
materialets beska�enhet den enda som kan tillämpas.

Bedömningen av kön har gjorts utgående från de krite-
rier som sammanställts i Standards for data collection from 
human skeletal remains (Buikstra & Ubelaker 1994:15-21). 
I denna analys har dock endast fragment från kraniet kun-
nat användas, och i mycket liten omfattning. En könsbe-
dömning baserad på enskilda små fragment av en hel kropp 

har givetvis sina svagheter. Individuell robusticitet i skelet-
tet kombinerat med de förändringar som sker med åldran-
de kan ge en missvisande bedömning när endast enstaka 
delar av kroppen är tillgänglig, och detta i kombination 
med en �ytande skala mellan ”kvinnliga” respektive ”man-
liga” drag inom en population (Cox & Mays 2000:125, 
Kjellström 2003:62).
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Bilaga 5. Benlista

Fnr Art Element Del Sida Antal Vikt Fus

P      |    D Förbränn Kommentar

1 Homo sapiens Neurocranium 7 2,2 6a

1 Homo sapiens Neurocranium 46 15,4 6

1 Homo sapiens Neurocranium 30 19,4 6b

1 Homo sapiens Neurocranium sutur fragment 16 10,3 6

1 Homo sapiens Neurocranium sutur fragment 11 7,6 6b

1 Homo sapiens Frontale margo 
supraorbitalis

1 0,7 6b kön - K? Litet fragment

1 Homo sapiens Maxilla Proc front s 1 0,9 6b

1 Homo sapiens Maxilla alveoler 2 0,8 6

1 Homo sapiens Temporale proc zyg, 
suprameatal 
triang.

d 1 1,7 6b

1 Homo sapiens Temporale pp d 1 3,2 6

1 Homo sapiens Frontale proc zyg, 
margo 
supraorb.

d 1 1,3 6 kön k?

1 Homo sapiens Mandibula condylus, proc 
cor, incisura 
mand

d 1 2 6b tre frag med passform

1 Homo sapiens Mandibula ramus frag 3 1,8 6b

1 Homo sapiens Mandibula ramus frag 4 1 6

1 Homo sapiens Viceralcranie frag. 4 0,8 6b

1 Homo sapiens Viceralcranie frag. 14 2,5 6

1 Homo sapiens Dentes frag 9 0,8 6 slutna rötter

1 Homo sapiens Ph 2, post. hel 1 0,3 F 6

1 Homo sapiens Ph frag 7 0,4 6

1 Homo sapiens Ph frag prox 3 0,3 F 6

1 Homo sapiens Ph 3 dist 1 0,1 6a

1 Homo sapiens Os sesamoideus 1 0,1 6

1 Homo sapiens Mp dist 6 1,1 F 6

1 Homo sapiens Mt I dist 1 0,3 F 6

1 Homo sapiens Mp prox 3 0,7 6

1 Homo sapiens Mp 11 2 6b mp/ph frag

1 Homo sapiens Mp 15 1,7 6 mp/ph frag

1 Homo sapiens Tibia diafys 1 8,1 6b 4 frag med passform

1 Homo sapiens Tibia diafys 3 7,1 6b

1 Homo sapiens Humerus diafys 6 9 6b

1 Homo sapiens Tibia diafys 4 4,6 6

1 Homo sapiens Ulna diafys 1 1 6b

1 Homo sapiens Radius diafys 2 3,4 6b

1 Homo sapiens Fibula diafys 6 1,8 6

1 Homo sapiens Ossa longa diafys 47 19,3 6b

1 Homo sapiens Ossa longa diafys 138 73,6 6

1 Homo sapiens Ossa longa diafys 10 7,8 6a

1 Homo sapiens Ve. indet. corpus 21 3,8 6b

1 Homo sapiens Costae corpus 38 6,7 6b

1 Homo sapiens Costae corpus 75 8,8 6

1 Homo sapiens Costae corpus 3 0,3 6a
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Fnr Art Element Del Sida Antal Vikt Fus

P      |    D Förbränn Kommentar

1 Homo sapiens Radius prox 1 0,1 F 6

1 Homo sapiens Spong. mtrl. 75 15,1 6

1 Mammalia Indeterminata 53 17,9 6b

1 Mammalia Indeterminata 18 1,1 6a

1 Mammalia Indeterminata 18 1,7 5

1 Mammalia Indeterminata 2066 89,1 6

2 Homo sapiens Neurocranium suturfrag 7 4,1 6b

2 Homo sapiens Neurocranium suturfrag 8 6 6

2 Homo sapiens Neurocranium 34 12,8 6b

2 Homo sapiens Neurocranium 38 11,2 6a

2 Homo sapiens Neurocranium 92 33,3 6

2 Homo sapiens Zygomaticum d 1 1,8 6b två frag, passform

2 Homo sapiens Mandibula corpus d 1 3,7 6b tre frag, passform

2 Homo sapiens Mandibula corpus 2 1,6 6b

2 Homo sapiens Mandibula proc cor s 1 0,3 6b

2 Homo sapiens Frontale orbita, 
foramen 
supraorb

d 1 0,8 6b K?

2 Homo sapiens Mandibula ramus 4 2,2 6b

2 Homo sapiens Maxilla proc palat 2 0,7 6

2 Homo sapiens Temporale proc zyg s 1 0,3 6b

2 Homo sapiens Temporale pp frag 2 1,2 6

2 Homo sapiens Temporale proc zyg s 1 0,8 6

2 Homo sapiens Viceralcranie frag. 10 3,6 6b

2 Homo sapiens Viceralcranie frag. 9 3,3 6

2 Homo sapiens Temporale pp 1 0,1 6

2 Homo sapiens dentes 14 1,4 6

2 Homo sapiens Sacrum ala 1 1 6

2 Homo sapiens Ve. indet. 22 3,8 6

2 Homo sapiens Costae diafys 29 3 6

2 Homo sapiens Costae diafys 42 8 6b

2 Homo sapiens Ve. lumb. corpus 1 0,9 6 Lipping

2 Homo sapiens Radius diafys 3 10,6 6b

2 Homo sapiens Ulna diafys 2 1,9 6b

2 Homo sapiens Tibia prox diaf d 1 4,7 6b två frag, passform

2 Homo sapiens Tibia diaf 3 3,2 6b

2 Homo sapiens Femur diafys, linea 
aspera

4 12,4 6b 3 frag med passform, 2 
frag med passform, 1 
enskilt

2 Homo sapiens Ossa longa diafys 89 60,5 6b

2 Homo sapiens Ossa longa diafys 121 81,6 6

2 Homo sapiens Ossa longa diafys 2 0,6 6a

2 Homo sapiens Mp prox 2 0,5 6

2 Homo sapiens Carpi/Tarsi 2 0,1 6

2 Homo sapiens Mp diafys 2 0,5 6b

2 Homo sapiens Maxilla proc front d 1 0,8 6b

2 Homo sapiens Femur collum 1 1,7 6

2 Homo sapiens Spong. mtrl. 63 9,9 6 epifyser mm

2 Mammalia Indeterminata 0 116,5 6
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Fnr Art Element Del Sida Antal Vikt Fus

P      |    D Förbränn Kommentar

2 Mammalia Indeterminata 0 44 6b

2 Mammalia Indeterminata 0 0,8 6a

2 Mammalia Indeterminata 0 0,1 5

3 Homo sapiens Temporale pp 1 0,5 6a

3 Homo sapiens Neurocranium 7 1 6a vuxen

3 Homo sapiens Dentes radix 1 0,1 6a

3 Homo sapiens Ossa longa diafys 42 12,1 6a

3 Mammalia Indeterminata 89 3,6 6a

4 Homo sapiens Temporale pp d 1 1,6 6b två frag, passform

4 Homo sapiens Temporale 3 1,5 6

4 Homo sapiens Viceralcranie frag. 2 1,3 6

4 Homo sapiens Viceralcranie frag. 4 0,7 6

4 Homo sapiens Neurocranium 7 2,7 6b

4 Homo sapiens Neurocranium 31 3,9 6

4 Homo sapiens Neurocranium 3 0,3 6a

4 Homo sapiens Neurocranium 1 0,1 5

4 Homo sapiens Maxilla proc front d 1 0,3 6

4 Homo sapiens Viceralcranie frag. 5 0,5 6

4 Homo sapiens Dentes 5 0,7 6 i, c/p, m. rötter med 
kronfrag

4 Homo sapiens Ph frag dist 1 0,1 6 ph 1:I post?

4 Homo sapiens Mp dist 1 0,1 F 6a

4 Homo sapiens Ph 3 dist 1 0,1 6

4 Homo sapiens Ph indet. diafys 3 0,6 6

4 Homo sapiens Costae corpus 6 0,5 6

4 Homo sapiens Ve. indet. fac art 1 0,1 6

4 Homo sapiens Radius diafys 1 1,2 6b två frag, passform

4 Homo sapiens Ossa longa diafys 14 6 6b

4 Homo sapiens Ossa longa diafys 32 12,2 6

4 Homo sapiens Ossa longa diafys 3 1,9 5

4 Homo sapiens Spong. mtrl. 5 0,6 6

4 Mammalia Indeterminata 122 7,2 6

4 Mammalia Indeterminata 117 16,4 6b

4 Homo sapiens Indeterminata 5 1 6b mp diafys frag/tunna 
rörben

4 Mammalia Cranie frag 14 2,2 6 mycket tunna. Djur?

5 Homo sapiens Neurocranium suturfrag 2 0,6 6b

5 Homo sapiens Neurocranium suturfrag 2 2,1 6

5 Homo sapiens Neurocranium 39 12,5 6b

5 Homo sapiens Neurocranium 118 27,7 6

5 Homo sapiens Maxilla proc front s 1 0,5 6b

5 Homo sapiens Maxilla alv, palat d 1 1,8 6

5 Homo sapiens Zygomaticum proc front s 1 0,4 6

5 Homo sapiens Mandibula ramus d 1 0,8 6b

5 Homo sapiens Mandibula ramus s 2 1,5 6b

5 Homo sapiens Mandibula corpus 4 1 6b

5 Homo sapiens Frontale proc zyg d 1 0,3 6

5 Homo sapiens Temporale fac art s 1 0,7 6b

5 Homo sapiens Temporale bt d 2 1 6 K
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Fnr Art Element Del Sida Antal Vikt Fus

P      |    D Förbränn Kommentar

5 Homo sapiens Temporale pp 7 1,6 6

5 Homo sapiens Viceralcranie frag. 9 2,6 6

5 Homo sapiens Dentes c/p 1 0,2 6a nernött till roten

5 Homo sapiens Dentes i/c/p 6 0,9 5

5 Homo sapiens Dentes m 7 1 5

5 Homo sapiens Femur diafys 1 1 6

5 Homo sapiens Ulna diafys 1 3,6 6b 2 frag, passf

5 Homo sapiens Tibia diafys 2 7,5 6b 2 x 2 frag med passform

5 Homo sapiens Ulna diafys 1 2,6 6b

5 Homo sapiens Ossa longa diafys 50 31,6 6b

5 Homo sapiens Ossa longa diafys 178 86,2 6

5 Homo sapiens Ossa longa diafys 6 6,9 5 6b/5 - syrebrist

5 Homo sapiens Costae corpus 27 3 6b

5 Homo sapiens Ve. indet. fac art 4 0,8 6

5 Homo sapiens Ve. indet. corpus 1 0,4 6 lipping

5 Homo sapiens Humerus dist, cond 1 0,3 6

5 Homo sapiens Mp caput 4 0,3 6

5 Homo sapiens Tarsi 2 1,3 6

5 Homo sapiens Ph indet. 2 0,3 6

5 Homo sapiens Spong. mtrl. 36 7,9 6

5 Mammalia Indeterminata 65 10,2 6b

5 Mammalia Indeterminata 1490 119,4 6

5 Mammalia Indeterminata 3 0,5 5

5 Homo sapiens Mt I 1 2,3 6b

5 Homo sapiens Indeterminata ledyta 1 0 6 pitting i ledytan. 
Groparna ca 2 mm i 
diameter.

5 Homo sapiens Dentes frag 1 0,1 5

5 Mammalia Indeterminata 1 0,6 6b

5 Mammalia Indeterminata 35 9,4 6

5 Homo sapiens Indeterminata 1 0,5 6 lipping över kan av 
ledyta

5 Homo sapiens Indeterminata 1 0 6 pitting

5 Mammalia Indeterminata 2 0,6 6 patologiska ränder på 
ledyta?

6 Homo sapiens Femur diafys 1 6 6

6 Homo sapiens Ossa longa diafys 1 4,8 6 tre frag med passform

6 Homo sapiens Humerus Prox diaf 1 1,7 6b

6 Homo sapiens Ossa longa diafys 1 1,3 6b

6 Homo sapiens Ossa longa diafys 10 3 6

6 Homo sapiens Neurocranium 4 1,3 6 tunt

6 Mammalia Costae corpus 1 0,1 6

6 Mammalia Neurocranium 2 0,6 6

6 Mammalia Indeterminata 6 1,2 6

9 Homo sapiens Tibia diafys 1 3,9 6b uttaget till 14C analys

3 Homo sapiens Ossa longa diafys 1 1,1 6 uttaget till 14C analys

7 Homo sapiens Neurocranium 18 8,7 6 med spår av suturer. 
Pågående slutning

7 Homo sapiens Neurocranium 21 7,9 6b
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Fnr Art Element Del Sida Antal Vikt Fus

P      |    D Förbränn Kommentar

7 Homo sapiens Neurocranium 57 20,5 6

7 Homo sapiens Zygomaticum s 1 0,8 6

7 Homo sapiens Frontale margo orb s 1 0,3 6

7 Homo sapiens Temporale fac art 1 0,3 6

7 Homo sapiens Temporale pp 1 0,1 6

7 Homo sapiens Occipitale condylus 1 0,2 6

7 Homo sapiens Mandibula frag 7 2,6 6

7 Homo sapiens Viceralcranie frag. 14 3,4 6

7 Homo sapiens Dentes M max 1 0,6 6 två frag, passform

7 Homo sapiens Dentes radix 5 0,6 6a

7 Homo sapiens Ph 2 dist 1 0,1 6

7 Homo sapiens Ph 1/2 6 1 6

7 Homo sapiens Mp caput 2 0,3 6

7 Homo sapiens Humerus prox diaf 1 2,8 6b

7 Homo sapiens Ulna diafys 2 4,1 6b

7 Homo sapiens Radius diafys 3 2,7 6b

7 Homo sapiens Femur diafys 1 2,9 6

7 Homo sapiens Tibia diafys 3 6,2 6b

7 Homo sapiens Ossa longa diafys 24 17,4 6b

7 Homo sapiens Fibula diafys 1 1,2 6

7 Homo sapiens Ossa longa diafys 255 175 6

7 Homo sapiens Atlas 2 0,8 6

7 Homo sapiens Ve. indet. corpus 3 1,2 6

7 Homo sapiens Ve. cerv. proc art 1 0,3 6

7 Homo sapiens Ulna prox epi 1 0,1 6

7 Homo sapiens Costae corpus 3 0,5 6b

7 Homo sapiens Costae corpus 10 1,2 6

7 Homo sapiens Talus 1 0,6 6

7 Homo sapiens Spong. mtrl. 1 2 6b rörbensepifys?

7 Homo sapiens Spong. mtrl. 17 5,1 6

7 Homo sapiens Indeterminata 3 3,4 6b bäcken.?

7 Mammalia Indeterminata 861 104,7 6

8 Homo sapiens Neurocranium suturfrag 7 1,1 6 pågående sammanväxn. 
Otydlia frag, ett ca 50% 
ett ca 10%

8 Homo sapiens Neurocranium 6 1,2 6b

8 Homo sapiens Neurocranium 85 15,5 6

8 Homo sapiens Temporale pp frag 2 1,1 6

8 Homo sapiens Temporale pp frag 1 0,3 6b

8 Homo sapiens Temporale proc zyg s 1 0,1 6

8 Homo sapiens Viceralcranie frag. 5 1,3 6

8 Homo sapiens Dentes radix 2 0,4 6a i/c/p

8 Homo sapiens Dentes radix 3 0,6 5 i/c/p

8 Homo sapiens Dentes frag 4 0,4 6

8 Homo sapiens Mandibula alveol frag 7 2 6

8 Homo sapiens Costae corpus 1 0,1 6b

8 Homo sapiens Costae corpus 19 1,8 6

8 Homo sapiens Ossa longa diafys 2 1,7 5

8 Homo sapiens Ossa longa diafys 19 17 6b
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Fnr Art Element Del Sida Antal Vikt Fus

P      |    D Förbränn Kommentar

8 Homo sapiens Ossa longa diafys 177 89,2 6

8 Homo sapiens Ossa longa diafys 3 1,7 6 patologiskt? Calluslik-
nande pålagring, 
muskelfäste?

8 Homo sapiens Ossa longa diafys 1 1,3 6b patologiskt? Calluslik-
nande pålagring, 
muskelfäste?

8 Homo sapiens Mp diafys 11 2,3 6

8 Homo sapiens Mp diafys 2 0,3 6b

8 Mammalia Indeterminata 6 1 6b

8 Mammalia Indeterminata 8 0,9 5

8 Mammalia Indeterminata 4 0,6 6a

8 Mammalia Indeterminata 463 55,6 6

9 Homo sapiens Temporale pp d 1 3,5 6

9 Homo sapiens Temporale pp s 1 1,7 6

9 Homo sapiens Temporale bulla tymp. s 1 2,7 6

9 Homo sapiens Temporale bulla tymp. 3 3,9 6

9 Homo sapiens Temporale 3 2,1 6b

9 Homo sapiens Maxilla proc nas d 1 1,5 6b

9 Homo sapiens Frontale margo orb/
proc zyg

s 1 1,5 6b man?

9 Homo sapiens Zygomaticum proc 
frontosphen

s 1 0,9 6b

9 Homo sapiens Temporale 1 1,5 6

9 Homo sapiens Temporale proc zyg/fac 
art/squama

d 1 1,2 6b

9 Homo sapiens Occipitale cond 1 0,3 6

9 Homo sapiens Maxilla alveol frag 2 2,1 6

9 Homo sapiens Mandibula ramus d 1 3,2 6

9 Homo sapiens Mandibula ramus s 1 1,1 6b

9 Homo sapiens Mandibula proc cor s 1 0,6 6

9 Homo sapiens Mandibula mentum 1 1,3 6

9 Homo sapiens Mandibula frag 10 5,8 6

9 Homo sapiens Mandibula proc cor d 1 0,1 6a

9 Homo sapiens Dentes c, radix 1 0,3 6

9 Homo sapiens Dentes radix 13 2 5

9 Homo sapiens Dentes frag 4 0,4 4

9 Homo sapiens Dentes frag 3 0,4 6

9 Homo sapiens Viceralcranie frag. 4 1,1 6b

9 Homo sapiens Viceralcranie frag. 29 11,7 6

9 Homo sapiens Neurocranium 9 6,4 6b med suturer

9 Homo sapiens Neurocranium 1 0,7 6a med suturer

9 Homo sapiens Neurocranium 30 17,7 6 med suturer

9 Homo sapiens Neurocranium 34 30,5 6b

9 Homo sapiens Neurocranium 9 3,4 6a

9 Homo sapiens Neurocranium 176 65,8 6

9 Homo sapiens Neurocranium 13 4,1 5

9 Homo sapiens Ph 3, post. s 1 1 F 6 stortå

9 Homo sapiens Ph 3, post. d 1 0,7 F 6 stortå

9 Homo sapiens Ph 3, ant. 1 0,1 F 6
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P      |    D Förbränn Kommentar

9 Homo sapiens Ph 3, post. 1 0,1 6

9 Homo sapiens Ph 2, post. 1 0,4 F 6

9 Homo sapiens Ph 2, ant. 2 0,8 6

9 Homo sapiens ph 1/2 dist 1 0,3 6

9 Homo sapiens ph 1/2 dist 1 0,3 5

9 Homo sapiens ph 1/2 prox 1 0 F 6 pitting i ledytan

9 Homo sapiens Ph frag 12 2 6

9 Homo sapiens Ph frag 4 0,7 6b

9 Homo sapiens Os sesamoideus 1 0,3 6 sesamoideus pedis

9 Homo sapiens Mp dist 8 2,7 F 6

9 Homo sapiens Mp 5 1,8 6b

9 Homo sapiens Mp 9 2,4 6

9 Homo sapiens Talus sin 1 1,9 6

9 Homo sapiens Naviculare d 1 1,4 6b

9 Homo sapiens Mt IV prox d 1 0,8 6b

9 Homo sapiens Tarsi frag 6 4,4 6

9 Homo sapiens Lunatum 1 0,6 6

9 Homo sapiens Carpi frag 3 1 6

9 Homo sapiens Ve. cerv. corpus 1 0,3 6b

9 Homo sapiens Ve. cerv. corpus 2 2,4 6

9 Homo sapiens Ve. cerv. arcus 3 1,5 6b

9 Homo sapiens Ve. thor. corpus 2 3,4 6

9 Homo sapiens Ve. thor. corpus 2 1,1 6b

9 Homo sapiens Ve. thor. arcus 1 0,6 6

9 Homo sapiens Ve. lumb. corpus 2 4,3 6

9 Homo sapiens Ve. lumb. proc art 1 0,3 6b

9 Homo sapiens Atlas 1 0,6 6b bakre bågen

9 Homo sapiens Atlas fac art, tub ant 1 0,5 6

9 Homo sapiens Axis dens 1 0,8 6

9 Homo sapiens Ve. indet. arcus/proc art 4 0,8 6b

9 Homo sapiens Ve. indet. arcus/proc art 18 4,1 6

9 Homo sapiens Ve. indet. corpus 10 3,2 6

9 Homo sapiens Ve. indet. arcus/proc 
spin

2 2,7 6b

9 Homo sapiens Costae corpus 24 6,7 6b

9 Homo sapiens Costae corpus 47 8,4 6

9 Homo sapiens Fibula diafys 1 0,7 6b

9 Homo sapiens Ulna diafys 1 0,5 6b

9 Homo sapiens Ossa longa diafys 86 83,3 6b

9 Homo sapiens Ossa longa diafys 7 2,7 6a

9 Homo sapiens Ossa longa diafys 387 234,1 6

9 Homo sapiens Fibula diafys 1 1,3 6

9 Homo sapiens Femur diafys 5 9,4 6

9 Homo sapiens Ulna prox diaf d 1 1,7 6

9 Homo sapiens Ossa longa diafys 18 6,8 5

9 Homo sapiens Coxae acetabulum d 1 4 6

9 Homo sapiens Tibia prox epi 1 1,3 6

9 Homo sapiens Coxae aricularis 1 2,3 6
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9 Homo sapiens Ossa longa caput 1 0,8 6 femur eller humerus

9 Homo sapiens Spong. mtrl. 4 1,4 6b

9 Homo sapiens Spong. mtrl. 209 62,4 6

9 Homo sapiens Spong. mtrl. 13 2,3 5

9 Mammalia Indeterminata 16 10,4 6b

9 Mammalia Indeterminata 10 1,5 6a

9 Mammalia Indeterminata 44 6,7 5

9 Mammalia Indeterminata 2781 319,7 6
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MAKROFOSSILANALYS LILLA ALUNDA 
 

Av Anneli Ekblom och Rudolf Gustavsson 
 

På uppdrag av Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) analyserades botaniskt makrofossil 
material ifrån jordprover ifrån slutundersökning längs väg 288, sträckan norra Alunda (dnr 431-
5413-15), av stensättningar och förmodade gravar, fornlämning Alunda 716. Syftet med analysen 
var att identifiera makrofossila spår från begravningshandlingarna. Undersökningar av gravar och 
gravkontexter från andra områden har visat på förekomst av depåer av sädeskorn och annat 
botaniskt material i gravläggningen eller kopplade handlingar (Bergström 2007; se diskussion i 
Ekblom 2016). Arkeobotaniska undersökningar kan därför hjälpa till att belysa handlingar och 
kommunikation i samband med ritual och handlingar i samband med begravningar. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att växtmaterial för att det ska bevaras (om inte platsen är fuktig) måste ha 
inkluderats i kremeringsprocessen, eller bränts och deponerats vid graven vid något skede.  

Metodik och preparering 

En delmängd (ca 1.8 dl jord) togs ut från varje prov och preparats genom slamning/flotering. 
Jordproverna vattenmättades genom att 1 liter vatten tillsattes och provet volymbestämdes. 
Proverna preparerades sedan i en 10 l hink genom en kombination av slamning och flotation: 
materialet sätts i rörelse genom vattentryck och genom mekanisk rörelse. Rörelsen får det 
organiska materialet (träkol och fröer) att flyta upp till ytan, varpå detta material hälls av i ett 0,25 
mm såll. Processen upprepas flera gånger för att säkerställa att allt organiskt material kommit med 
i sållet och vattenlösning är klar.  

Proverna analyserades i 10-40 x förstoring med hjälp av ett stereomikroskop. En första 
mikroskopiska analys utfördes av Rudolf Gustavsson, arkeobotanisk assistent och osteolog SAU, 
och bestämningsarbetet utfördes av Anneli Ekblom och Rudolf Gustavsson. Bestämning av 
växtmaterial gjordes med hjälp av referenslitteratur såsom Beijerinck (1969), Berggren (1969, 
1981) Jacomet et al. (1989), Anderberg (1994) och nätatlasen/webbplatsen Digital seed atlas of 
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the Netherlands (Cappers et al 2006). För ekologisk tolkning konsulterades Mossberg et al 1992; 
Anderberg and Anderberg  1998; samt Engelmark 1995.  

Obrända fröer tolkas här som moderna/recenta eftersom bevaringsförhållandena på platsen inte 
bedöms vara sådana att oförkolnat organiskt material har bevarats. Obrända fröer reovisas i tabell 
2. Dessa dominerades av björkfröer som speglar den moderna miljön. Övriga representerade 
färska fröer är vanligt förekommande i den moderna fröbanken. Nedan fokuserar presentation av 
resultat och diskussion istället på de förkolnade botaniska fynden. 

 

e tat 

Provtagning och prioritering för analys fokuserade på kontexter som kunde tolkas var kopplade 
till handlingar i samband med konstruktionen av stensättningen. Sammanlagt analyserades 12 
prover, huvudsakligen från den enskiktade stenpackningen AG 200 och lager SL 278. Lagret 
bestod av fyllningen inom stenpackningen. Sammanlagt analyserades 10 prover (P 1-10) ifrån 
detta lager. Resultatet redovisas i tabell 1. I samtliga dessa prover var andelen träkol mycket låg 
(med undantag av prov 7) vilket generellt kan tas som indikation på att lagren inte utsatts för 
eldverkan eller fått eldverkat material deponerat. Innehållet av förkolnade fröer var också mycket 
sparsamt. Målla ( henopo ium al um coll.) förekom i ett fall, liksom enstaka fragment av granbarr. 
Signifikant för dessa prover var den stora mängden enbär. Enbär ( uniperus communis) förekom i 
flera av de provtagna lagren och framförallt i prov 7 som också innehöll måttliga mängder träkol. 
Här förekom också granbarr, ett antal förkolnade örtstammat och fragment av Jurpa (eg amorft 
förkolnat material, som kan vara ev rester av mat men även annat organiskt material). Detta prov 
sticker därför ut i jämförelse med övriga prov och kommer diskuteras mer nedan.  
 

Ytterligare prov (P11) analyserades från fyllningen till en urnebrandgrop i grav KG200. I detta 
prov framkom två sädeskorn (korn obestämt samt fragment av ett obestämt sädeskorn). Dessa är 
de enda sädeskorn som påträffats på platsen. De två sädeskornen är dock så få att det inte kan 
tolkas som en deposition, utan kan lika gärna vara ett resultat av gamla kulturlagerrester från 
ovanliggande lagerfyllning. Här påträffades dock en hel del fragment av ben. I de fall sädeskorn 
tolkas som kopplade till begravning/depå, så kommer det oftast sädeskorn i ett större antal. 

Prov 12 togs i grav KG750, närmare bestämt i fyllningen mellan stenarna i stenpackningen 
(SL751). Även här var andelen träkol mycket låg och här förekom endast ett frö som ej närmare 
kunnat bestämmas till art. 
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Tabell 1. Påträffat brända fröer ifrån norra Alunda (dnr 431-5413-15).  

Prov Övrigt Förkolnat material 

Prov nr 

PM
 nr 

Lager 

Träkol 

Bränt ben 

Jurpa 

Kåda/harts 

M
ollusca 

Korn (Hordeum
 vulgare spp.) 

Spannm
ål, obest (Cf Cerealia) 

M
åror (Galium

 spp.) 

En (Juniperus com
m

unis) 

Gran, barr (Picea abies) 

Frö, obestäm
t 

Skal, obestäm
t 

Ö
rtstam

 

P1 1359 SL278 X               11/14       1 
P2 1360 SL278 X     2         1       1 
P3 1361 SL278 X       1       6 1     2 
P4 2195 SL278 X     2       1 1 2     1 
P5 2196 SL278 X                         
P6 2197 SL278 X               2     1 1 
P7 160418 SL278 XXX   12           77/160 8     5 
P8 2198 SL278 X               6       2 
P9 2337 SL278 X               1       2 
P10 2338 SL278 X               9 1 1   4 
P11 2708 SF2562 X 25       1 0/2   1         
P12 2721 SL751 X                   1   2 
Totalsumma 25 12 4 1 1 0/2 1 115 12 2 1 21 

 
 

i k ion 

Trots att tio prover analyserades ifrån AG 200 och lager SL 278 framkom inga sädeskorn eller 
annat material som är vanliga i liknande kontexter (tex brudbröd) (Bergström 2008, 67). Dock 
förekom i ett prov (Prov 7) större mängder amorft förkolnat material som inte närmare bestämts. 
Tolkningen av den stora mängden frö av enbär bör dock hållas öppen för närvarande. Enstaka 
fröer av enbär är vanligt förekommande i flera kontexter, men i detta fall rör det sig om en 
ovanligt stor förekomst. Enbär förekommer inte i gravarna från Ostkutsbanans stora antal gravar 
i Gamla Uppsala. Enbär kan i detta fall exempelvis ha kommit med enris som använts som 
underlag vid kremering eller liknande, men den kan också ha vuxit på platsen.  
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Tabell 2. Påträffat obrända fröer ifrån norra Alunda (dnr 431-5413-15).  
        Oförkolnat  

Prov nr 

PM
 nr 

Lager 

Träkol 

Korgblom
m

iga växter (Asteraceae spp.) 

M
ållor (Chenopodium

 album
 typ) 

Halvgräs (Cyperaceae) 

Vitklöver (Trifolium
 repens) 

Hallon (Rubus ideaus) 

Tram
pört (Polygonum

 aviculare) 

Tram
pörter, obest. (Polygonum

 spp.) 

Skräppa (Rum
ex sp.) 

En (Juniperus com
m

unis) 

Rönnsläktet (Sorbus sp.) 

Björk (Betula sp.) 

Frö, obestäm
t 

Totalt Antal hela 

P1 1359 SL278 X       2 1           6   21 
P2 1360 SL278 X                     14   18 
P3 1361 SL278 X             2   1   32 4 49 
P4 2195 SL278 X     1   1           8 2 19 
P5 2196 SL278 X 1       1           29   31 
P6 2197 SL278 X   1         1       19   25 
P7 160418 SL278 XXX       1 3 1   1     6   114 
P8 2198 SL278 X         1           6   15 
P9 2337 SL278 X         1           4   8 
P10 2338 SL278 X   1     2         1 37 4 60 
P11 2708 SF2562 X                         27 
P12 2721 SL751 X                     20 1 24 
Totalsumma 1 2 1 3 10 1 3 1 1 1 181 11 411 
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Bilaga 7. Protokoll från 14C-analys
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Bilaga 8. Förmedling

Tillvaratagande av omkullfallen rest sten
Vid undersökningen hittades en omkullfallen rest sten 
(KG300). Företrädare för Olands hembygdsgille uttryckte 
intresse för att bevara stenen varför SAU, med grävmaski-
nistens hjälp, ombesörjde att stenen blev �yttad utanför ar-

FIGUR 8:1. Förberedelser för att �ytta den resta stenen. Foto: Frida 
Löjdström, SAU.

FIGUR 8:2. Grävmaskinisten Ove Lindvall säkrar lasten. Foto: Frida 
Löjdström, SAU.

FIGUR 8:3. Stenen lyfts bort från arbetsområdet för vägen. Foto: Frida Löjdström, SAU.

betsområdet för vägen. Tanken vara att stenen senare skulle 
�yttas till en plats vald av Olands Hembygsgille, alternativt 
resas upp utanför vägområdet intill gravfältet. Vid under-
sökningens slut låg stenen kvar strax utanför arbetsområ-
det.







Våren 2016 undersökte arkeologer från SAU delar av ett nyfunnet gravfält (Alunda 716). Platsen 
ligger en bit norr om Alunda, strax söder om infarten till Gärdebyns golfbana. Gravarna var från 
äldre romersk järnålder (ca 0 – 200 e Kr) och gav ett lågmält intryck. Fyra av begravningarna täck-
tes av en sammanhängande flack stenpackning som lätt kunde förväxlas med naturlig morän. Un-
der en flat locksten i packningen hittades dock brända ben och delar av en ornerad kam av horn. 
Under samma stenpackning fanns ytterligare tre gropar med brända ben och keramikskärvor. 
Även i en anslutande stenpackning konstaterades spridda brända ben och krossad keramik. Un-
der en större, avlång sten, vilken antas ha varit rest, fanns ytterligare en nedgrävning med brända 
ben. Allt som allt hittades sex olika begravningar. Den osteologiska analysen visade att benen i 
begravningarna var människoben från minst fyra till uppemot sex olika individer. Tack vare analy-
sen vet vi att de gravlagda i huvudsak var äldre människor. Ett par av dem led av inflammationer 
och någon hade en ledsjukdom. En av de gravlagda verkar ha varit påfallande småväxt. 

Runt Alunda finns exceptionellt många kända fornlämningar, framförallt gravfält, men eftersom 
antalet undersökningar har varit få finns många kunskapsluckor. Utgrävningarna i samband med 
utbyggnaden av väg 288 kring Alunda har därför inneburit ett välkommet tillskott i våra kunska-
per om trakten. Förutom gravfält har tidigare okända boplatslämningar från förhistorisk tid och 
medeltid kommit i dagen. Alla är de spår efter de människor som vid olika tidpunkter befolkade 
Alundabygden.

Romartida gravar i Marma

Undersökning av delar av ett gravfält från
romersk järnålder i Marma, Alunda socken

Arkeologisk undersökning längs väg 288,: sträckan Alunda-Gimo, delen norra Alunda.
Fornlämning Alunda 716. Fastighet Marma 4:1,

Alunda socken, Östhammars kommun, Uppsala län
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