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Deltagarna samlade vid grav 2. Strax bakom, under trädet, ligger en gravhög (nr 7, se fig 3). Vy
från sydväst. Foto: A-K Lindqvist.
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Inledning
Projektet ”Ett försvinnande kulturarv” fick under år 2008 medel (87 660 SEK) från
Länsstyrelsen i Västernorrland. Syftet var att genomföra öppna arkeologiska undersök-
ningar av det överplöjda gravfältet Raä nr 73:1 i Allsta, Tuna socken, Medelpad.

Ett försvinnande kulturarv är ett pilotprojekt för att undersöka vilka vetenskapliga och
publika förutsättningar som finns för att ta tillvara de fornlämningar, främst gravar från
järnåldern, som under lång tid utsatts för skadegörelse i form av jordbruksarbete. Tidigare
erfarenheter från öppna arkeologiska undersökningar i Stige, Indal socken (Ramqvist
2003) visade att sådana undersökningar har en mycket stor såväl pedagogisk som veten-
skaplig potential.

I Västernorrland och främst inom Medelpads centralbygder Selånger, Skön och Tuna
har stora markarealer uppodlats och följaktligen har flera fornlämningar skadats.
Projektet genomför i samarbete mellan institutionen för idé och samhällstudier vid Umeå
universitet, Sundsvalls folkhögskola och Angaria AB.

Den osteologiska analysen presenteras i en separat rapport av Lena Persson, Osteologi-
ska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.

Ett stort tack till markägaren  Eva Engström och hennes far Arne Engström för ett
fantastiskt bemötande. Båda deltog aktivt i undersökningen. Arne också med sin traktor
som kom väl till pass när det gällde att flytta på stora stenar samt att inför grävningen plöja
ytan som skulle undersökas.

Fig 1. Fornlämningsbilden kring Klingstatjärnen i Tuna socken, Medelpad. Området kring
Klingstatjärnen är synnerligen intressant med tanke på den relativa slutenheten och det
strategiskt viktiga läget vid Ljungaleden, en farled som spelade en viktig roll under järnåldern.
Kring husgrundsterrassen Raä nr 70 är järnålderslämningarna ovanligt tätt liggande. Vårt intresse
riktas mot de överplöjda gravarna inom Raä 73:1. Utdrag ur ekonomiska kartan © Lantmäteriet.

Raä 73:1

Raä 70
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Jämförelse med Gunnar Westins kartering 1944
Ett intressant resultat framgår om jämför de två planerna av det överplöjda gravfältet (fig. 2
och 3). Den första planen (fig. 2) upprättades 1944 av Gunnar Westin. Vid det tillfället
registrerades 12 gravar, samtliga av rätt avsevärd storlek. I den kartering som vi gjorde 64 år
senare kan endast 10 anläggningar ses, de flesta betydligt mindre i omfång. Så är även fallet
med de nu undersökta gravarna - nr 1 och 2. Det bör betyda att det rört sig om högar med
tämligen stor andel jord i fyllningen som med tiden blivit helt utplöjda. Vi kan konstatera att
Westins grav nr  22 inte gick att återfinna och att vi klart och tydligt uppfattade att Westins
gravar 23-24 utgörs av en enda hög (nr 9 på fig. 3).

Fig. 2. Gunnar Westins kartering över Allsta 1944. Westin har använt sig av en löpande
numrering över flera fornlämningar (Raä 70-76) i området och överensstämmer således inte
med vår numrering av gravarna. (Bearbetat kartutsnitt efter Selinge 1977).
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Bakgrund
Trots att gravarna uppvisade stora skador har det visat sig att de kan ha ett väsentligt veten-
skapligt värde (jfr Ramqvist 1984). De är också utomordentliga objekt att nyttja när det
gäller så kallade öppna arkeologiska undersökningar. Inom ramen för projektet ville vi under-
söka vilken vetenskaplig potential de överplöjda gravarna i Medelpad har.

Enligt Klas-Göran Selinges (1977) beräkningar från 1970-talet var över 20% av
Medelpads gravbestånd helt bortodlat, dvs inga rester har gått att återfinna av gravar som
tidigare upptecknats. Omkring 7% av det totala beståndet var redan då överplöjda och
plöjningen har sedan dess fortgått och många är troligen idag helt utplånade. Utifrån 1970-
talets siffror betyder det att ca 180 gravhögar är överplöjda i Medelpad. Siffran är idag
troligen högre. En ännu rätt osäker faktor gäller också gravanläggningar längs reglerade

Fig. 3. Gravfält raä 73:1 efter kartering år 2008. Gravarna nr 1 och 2 undersöktes, de motsvarar
nr 19 respektive nr 7 i Westins kartering (jfr fig 2).
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älvar och sjösystem. Ett exempel där både plöjning och erosion drabbat hårt är gravfältet i
Österflygge (Liden sn, Raä 125). Här har 10 flacka gravhögar överplöjts och idag håller
de dessutom på att bli offer för nipras. Troligen har någon anläggning redan rasat ner i
branten.

Ett stort antal gravar i Medelpad har omfattande skador som huvudsakligen orsakats av
jordbruksverksamhet, genom erosion eller skogsbruk. Den vanligaste skadan är dock
plundring, en företeelse som kan ha börjat redan tidigt. Spåren syns idag i form av en grop
i gravarnas mitt. Plundringar har huvudsakligen drabbat de mellanstora grav-
anläggningarna, medan de största har varit för jobbiga att ta sig ner i och de minsta har
plundrare över huvud taget inte sett. Andra vanliga skador på gravhögar är schaktnings-
och ytskador. Ända upp till en fjärdedel av gravhögarna hade enligt Selinge denna typ av
skador under 1970-talet. Andelen har naturligtvis inte minskat. Beroende på vilket grav-
skick som tillämpats och hur djupt man plöjt, kan naturligtvis innehållet i gravarna variera
från ingenting till allting. De skadade lämningarna har dock sannolikt fortfarande en stor
potential för forskningen. Det är således hög tid att ta tillvara spillrorna av detta kulturarv
innan det är för sent.

Fig. 4. Grav 1 efter borttagendet av det övre matjordslagret.



11

Fig. 5. Grav 1, efter det att det övre stenlagret plockats bort och brandlagret börjat bli synligt.

Uppgifter om undersökningen
Arbetet utfördes under perioden 8 - 25 juli 2008. De första dagarna (8-11 juli) användes för
förberedning av grävningsplatsen genom inmätningar. Allmänheten deltog under perioden
14-25 juli.

Enligt uppgift i FMIS består gravfältet av tolv gravhögar, varav fem stycken helt
överplöjda. Gravarnas storlek varierar mellan 6-12 meter och är mellan 0,2-0,7 meter
höga. Troligen har ytterligare gravar funnits på gravfältet.

Under perioden undersöktes två av gravhögarna som fick beteckningen grav 1 och 2.
Gravarna var endast täckta av ett tunt lager matjord med enstaka stenar synliga i ytan. De
två gravarnas yttre begränsning var i det närmaste intakta, medan dess centrum var
skadade. I grav 1 var den centralt belägna stenhällen sprucken och grav 2 var plundrad.

Grav 1
Graven var oregelbunden 5x3,8 m stor, uppbyggd av 0,10 – 1,2 m stora stenar och 0,5 m hög.
Graven undersöktes och dokumenterades i två nivåer beroende på att matjorden var relativt
kompakt och för att det fanns en tendens till en inre konstruktion. I centrum fanns  en
ansamling knytnävsstora stenar som, skulle det visa sig vid fortsatt nedgrävning, låg ovanpå
en 0,6 m stor flat stenhäll (numera sprucken). Den stenhällen visade sig vara takskivan till
gravgömman som i sin tur var placerad på en undre stenhäll. Genom att takskivan var över-
körd och sammanpressad var gravgömman fylld med matjord, ca 15 cm tjockt lager.
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Fynden i grav 1
I gravens botten, vid och under stenarna framkom ett närmst runt, sotigt och kolbemängt
brandlager, 2,4 m i diameter. I brandlagret påträffades ca 470 g brända ben, huvudsakligen
i gravens centrum.

Graven var i övrigt relativt innehållslös, ett litet viktigt fragment av en avsatskam (F26)
daterar dock graven till 4-500-talet (fig. 7). Ett mindre fragment kan tillhöra en fingerring,
(F24) troligen av silver. Fragmentet påminner mycket om den fingering i sex delar som
påträffades i grav 2 (se fig. 24). Vidare kan nämnas tre bronsfragment (F33, 34 och 35)
troligen från nålar. I brandlagrets botten fanns en större klump bränd lera (F37), den
indikerar att kroppen kan ha bränts på plats.

Fig. 6. Fynd i grav 1 med brandlagrets utbredning.



13

terrass terrass

Fig. 8. Brända ben i grav 1 med brandlagrets utbredning. Den största mängden 368,7 gram låg
i gravens mitt.

Fig. 7. Ett litet fragment av en
avsatskam (F26) i ben daterar
graven till folkvandringstid. Skala:
ca 2/1. Foto: A-K LIndqvist.

Fynd i grav 1 antal Fnr

Fingerring, silver 1 fragment F24

Avsatskam i ben 1 fragment F26

Rödgods 1fragment F27 (recent)

Bränd lera 9 fragment F28, F37

Järnbeslag 2 fragment F29

Järnfragment 3 st F30-31

Järnspik 1 F32 (recent)

Bronsfragment 4 st F33-35

Utanför graven

Bronsnit 1 F36

Tabell 1. Fyndkategorier i grav 1.
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Fig. 9. Grav 1 från norr. Foto: A-K Lindqvist.

Fig. 10. Centrum av grav 1, med gravgömman och den spruckna hällen (1). Bottenstenen (2)
sticker fram därunder. Den ligger ovanpå brandlagret. Foto: A-K Lindqvist.

1
1 1

2

1



15

Fig. 11. Grav 1. Takhällen lyftes av markägaren Eva Engström och hennes son Olof.
Foto: A-K Lindqvist.

Fig. 12. Grav 1. Detalj av bottenhällen med brandlagret som även fortsätter under stenen.
Foto: A-K Lindqvist.
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Grav 2
Graven var rund, 5 m i diameter, uppbyggd av 0,10 – 0,6 meter stora stenar och 0,4 m hög.
Även här fanns en flat sten i gravens mitt, 0,5 m stor. Av fyndens spridning och anläggning-
ens utseende i övrigt, genom de kringspridda stenarna i centrum framgick att graven plund-
rats.

Gravgömman i grav 2 var ursprungligen konstruerad på samma sätt som i grav 1, men
takskivan saknades. Den har troligen försvunnit i samband med plundringen. De fynd som
påträffades låg huvudsakligen i jordlagret på bottenstenen. Trots plundringen innehöll graven
flera fynd än vad som gjordes i grav 1.

Brandlagret var i det närnaste utbrett över hela gravens yta och  uppmättes till 4x3
meter (Ö-V). Större delen av de brända benen låg i gravgömman, medan några var
utdragna i anläggningens södra del. Totalt påträffades ca 76 gram brända ben.

Fig.- 13. I gravens botten påträffades några större bitar av bränd lera. De indikerar att gravbålet
anlagts på plats. Foto: Per H Ramqvist.
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Fynd i grav 2 antal Fnr

Keramik 16 skärvor F1-8, F14

Fingerring 1 hel F9

Fingerring 6 fragment F10

Bronsfragment 1 F11

Bronsten 4 fragment F12-13

Kol, ev bearbetat F16-17

Järnspik 1 F18 (recent)

Bränd lera 3 bitar F19-20

Utanför graven

Järnkniv 1 F15

Tabell 2. Fyndkategorier i grav 2.

Fig. 14. Fynden i grav 2 med brandlagrets utbredning.
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Fig. 16. Brända ben i grav 2 med brandlagrets utbredning. Graven innehöll en förhållandevis
liten mängd brända ben. Den största, samlade mängden uppgick till 27 gram.

Fig. 15. Grav 2 från norr. I bakgrunden har deltagarna samlats vid grav 1. Foto: A-K Lindqvist.
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Fig. 17. Grav 2 från söder. Gravgömman i centrum omgiven av det sotsvarta brandlagret.
Foto: A-K Lindqvist.

Fig. 18. Grav 2 från. Gravgömman omgiven av stenar . Foto: A-K Lindqvist.
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Fig. 19. Grav 2. Silverringen in situ i gravgömman. Foto: A-K Lindqvist.

Fig. 20. Grav 2. Silverringen (i bildens nedre del) och strax ovanför syns en keramikskärva.
Foto: A-K Lindqvist.



21

Fynden i grav 2
 Keramikskärvorna låg huvudsakligen i jorden ovanpå bottenstenen, förutom två skärvor
(F7 och F14) som påträffades strax sydost därom. Keramiken är av mycket god kvalitet,
utsidan är grå medan insidan har en skarp tegelröd ton. Godset är 4 - 5 mm tjockt i buken
(F1) och 6 - 7 mm (F2 - F4) vid mynningen. Godset är magrat med ett finkornigt material,
kvarts eller glimmer. Mynningen är rundad och skärvorna visar att halsen har haft en svag
konkav form och buken motsvarande konvex.

Rekonstruktionen nedan bygger på några observationer gjorda på främst fragmenten F1-
F4 och F7 samt på likheter med norska forlkvandringstida kärl från Öfsthus (Schetelig
1912:156). Av fragmenten F2 - 4 framgår att diametern vid mynningen varit ca 150 mm.
Minst två 1,5 mm breda och med mynningen parallella linjer har med 3 mm:s mellanrum
dragits in där halsen är som smalast (syns på F2 - F5). Avståndet från mynningsranden till
den översta av de två linjerna på halsen är 41 mm (på F2 - F4) medan det endast är 34 mm
på F5. Detta visar, såvida det inte rör sig om två olika kärl, att noggrannheten i dekoren inte
varit alldeles perfekt. Att det skulle röra sig om fragment från två olika kälr  är osannolikt
genom den stora övriga likheten mellan fragmenten.Vinkelställda dubblerade linjer har san-
nolikt löpt runt kärlets skuldra. Linjerna har samma dimensioner som de horistontella linjerna
runt halsen. Genom F1 och F8 framgår att de vinkelställda linjerna aldrig har mött de horsontella

MYNNING

hals

skuldra

buk

bukkant

BOTTEN

mynningsrand

Fig. 21. Rekonstruktionsförslag till kärlet i Allsta. Grundmodellen är hämtad från ett kärl från
Öfsthus, Fjelberg, Söndhordland,  norska Vestlandet (Schetelig 1912:156, fig 372). Det norska
kärlet har hank, men i dimensioner och även delar av streckorneringen många likheter med
allstakärlet. På rekonstruktionen visas några av de viktigaste fragmentens (F1-F4 och F7)
möjliga plats.
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linjerna på kärlets hals. Avståndet mellan de sistnämnda linjerna och de uppåtriktade spet-
sarna på den vinkelställda linjerna har varit minst 30 mm, vilket framgår av F1. Fragmentet
F7 visar två saker: dels att bukkanten var mycket tydligt markerad och dels att de vikelställda
figurernas nedåtriktade spetsar har anslutit direkt till bukkanten.

 I samma jordlager som keramiken fanns en komplett fingerring i silver (F9). Ringen har
hamrats på sidorna. Utsidan är slät och svagt konvex. Ringens innermått är endast 17 mm
och yttermåttet 22 mm. Storleken tyder på att den burits av en yngre person eller i varje fall
en person med smala fingrar.

Ytterligare en fingerring (F10) i silver tillhör gravgåvorna, av den återstår sex små, kraf-
tigt eldpåverkade fragment. Fragmenten är endast 4 mm breda och 1 mm tjocka. De har en
dekor bestående av tre linjer som löper omkring ringen. I fördjupningarna syns spår efter
förgyllning.

Några bronsfragment från graven består av ett obestämbart (F11) samt fyra tenformade
fragment (F12-13).

I övrigt tillvaratogs några kolbitar (F16-17) som i undersökningsskedet såg bearbetade ut,
men troligen är det bara ordinära kolbitar från brandlagret. Tre bitar bränd lera, varav en
(F19) liten bit kommer från gravgömman medan två mindre bitar (F20) låg strax utanför
brandlagrets nordöstra sida. Centralt i graven låg en järnspik (F18), troligen recent.

Omkring fem meter nordost om graven hittades en järnkniv med kraftigt nednött egg.

Fig. 22. Keramikskärvorna från grav 2 i Allsta. Den största skärvan är 11,4 x 5,5 cm.
Foto: A-K Lindqvist.

F2

F3

F4

F1

F5

F14

F8 F7

F7

F6
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Fig. 24. F10 i grav 2 består av sex, 1 mm tunna,
fragment av en silvering med spår av förgyllning.
Längd 5-13 mm. Foto: A-K Lindqvist.

Fig. 25. En järnkniv (F15) påträffades cirka 5 meter nordost om grav 2. Längd: 12,2 cm.
Foto: A-K Lindqvist.

Fig. 23. Silverringen (F9) från grav
2 är17 mm i diameter (innermått)
respektive 22 mm (yttermått). Foto:
A-K Lindqvist.
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Deltagarresultat
Arbetsledning utgjordes av Anna-Karin Lindqvist (Angaria AB) med assistans av fil dr Lena
Edblom. Professor Per Ramqvist vid Umeå universitet fungerade som såväl teoretisk som
praktisk utbildare av deltagarna under mesta delen av tiden. Det genomfördes också exkur-
sioner till närliggande kulturmiljöer under ledning av Ramqvist.

Sammanlagt deltog under de två grävningsveckorna 50 personer (varav de flesta var där
ca en arbetsvecka). Det genomsnittliga deltagarantalet per dag var omkring 20, med
toppnoteringar på 35 personer per dag (två ggr vid extremt fint väder). Lika många
kvinnor som män deltog vid utgrävningen och åldersfördelningen bland deltagarna var 15-
80 år med ett medelvärde på ca 45 år. Påfallande var att hela eller delar av familjer deltog
(och glädjande nog många ungdomar). Deltagarna kom företrädesvis från sundsvallsom-
rådet, därnäst från övriga Västernorrland. Men deltagare kom även från Västerås (3 st),
Umeå (3 st) samt Uppsala och Tärnaby.

Ett stort tack till alla flitiga deltagare:
Sune Berglund, Gerd Bergqvist, Camilla Brandström, Catrin Bertlin, Catrin Elmehög,
Elisabeth Engqvist, Hans Engqvist, Eva Engström, Olof Engström, Magnus Eriksson,
Veronica Eriksson, Lars Forslund, Kjell Grafström, Mona Grafström, Cecilia Hagström,
Therese Hellqvist, Lars Högberg, Camille Johansson, Tina Johansson, Kent Klingstedt,
Börje Klintbo, Dag Lantz, Axel Larsson, Ulrika Larsson, Karin Levin Joakim Lindgren,
Johan Lindgren, Niclas Lindgren, Mikael Lindholm, Monica Magnusson, Annika Mossing,
Erik Mossing, Harry Nordbäck, Marianne Nordbäck, Kristiina Oikari, BrittMarie Persson,
William Persson, Liselotte Pettersson, Pelle Pettersson, Björn Ramqvist-Lindqvist, Jack
Rönström, Lage Sandgren, Ronny Schärström, Anki Skoglund, Jan Stillström, Saga
Widings, Karin Wikberg, Anette Wisén, Didrik Wisén och Ingela Öhlén.

Förutom deltagarna kom ett oräkneligt antal besökare som endast tittade på och som
fick en guidning på platsen.

Administrativa uppgifter
Länsstyrelsens dnr: 435-1906-08, 431-7650-08, 431-8345-08
Län: Västernorrlands län
Landskap: Medelpad
Socken: Tuna
Raä nr: 73:1
Fastighet: Allsta 4:2 A
M ö h: 50
Ekonomiska kartan: 17H2e
Undersökningstid: 2008-07-08 – 07-25
Projektgrupp: Anna-Karin Lindqvist, Lena Edblom och Per H Ramqvist
Osteologisk analys: Lena Persson, Stockholms universitet. Separat rapport.
Undersökt yta: 60 kvm
Koordinatsystem: SWEREF 991715
Undersökningsområdets sydvästra koordinat: 6912488/148714
Dokumentationshandlingar: Sju planritningar inlämnas till Länsmuseet Västernorrland.
Fynd: Fynd med fyndnummer 1-20, 24, 26-37 inlämnas till Länsmuseet Västernorrland i
avvaktan på fyndfördelning från Historiska Museet.
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Tabell 3. Fynd från grav 1 och 2 inklusive omgivning, Raä 73:1 Allsta, Tuna socken.

Fn r Art M ateria l Antal X Y m öh vik t (g)  (m m ) Anm ärkning Grav  nr
1 Keram ik Kerm ik 2 6912510 ,79 148718 ,6 50,45 16 ,6 62x51x5 T vå bita r m  passn ing ,en  

dekor m ed  två  vinke lräta 
lin je r, (vinke ldekor) 
ljusg rå u ts ida , röda 
inslag  på insidan . 

2

2 Keram ik             
passning  m ed 
F3 och  F4

Keram ik 1 6912510 ,98 148718 ,87 50,41 19 ,7 52x55x7 M ynn ingsb it (konkav) 
m ed två  paralle lla linje r 
ca  4  cm  ned  på 
sku ld ran . Ljusgrå utsida , 
röda  ins lag  på  insidan . 

2

3 Keram ik             
passning  m ed 
F2 och  F4

Keram ik 2 6912510 ,88 148718 ,9 50,40 10 ,3 51x36x6 T vå m ynn ingsb itar 
(konkava) m  passn ing . 
L jusgrå  utsida, den 
fä rska  b rottytan visa r a tt 
insidan har en  k ra ft ig  
tege lröd   fä rg. 

2

4 Keram ik             
passning  m ed 
F2 och  F3

Keram ik 1 6912511 ,03 148718 ,89 50,35 7 ,06 52x31x6 M ynn ingsb it (konkav). 2

5 Keram ik Keram ik 2 6912511 ,03 148718 ,78 50,38 16 ,84 73x39x7 T vå ljusgrå  
m ynningsb ita r (konkava) 
m  passning .  

2

6 Keram ik Keram ik 1 6912510 ,90 148718 ,87 50,35 1 ,6 27x11x7 E n m indre  ljusg rå  
skärva m ed liknjedekor.

2

7 Keram ik Keram ik 4 6912510 ,65 148720 ,02 50,33 3 ,94 29x15x4 F yra  m indre  ljusg rå 
skärvor. D en stö rs ta  
(m ått ang ivet) har en  
dekor m ed  vinke lräta  
lin je r. Två st m ed  
lin jedekor, en  b it u tan   
dekor.

2

8 Keram ik Keram ik 1 6912510 ,98 148718 ,77 50,32 6 ,5 47x34x6 E n (konkav) ljusg rå 
skärva m ed vinke ldekor.

2

9 Fingerring Silve r 1 6912510 ,81 148718 ,73 50,41 3 ,42 22  m m  i diam L iten  he l f ingerring , 2  
m m  tj. Svag t konvex 
u tsida och  p latta  s ido r. 

2

10 Fingerring Silve r 6 6912510 ,98 148718 ,48 50,30 1 ,68 7-13 m m F ingerring  i fem  b ita r, 1 
m m  tj.  Pro file rad  dekor.

2

11 Brons fragm ent Brons 1 6912511 ,08 148718 ,43 50,28 0 ,1 13x2 T en fo rm at fragm ent. 2

12 Brons ten Brons 1 6912510 ,90 148718 ,5 50,25 0 ,3 20x2,6 T en fo rm at fragm ent 
m ed hack. 

2

13 Brons ten Brons 3 0 ,14 16x3 B otten av b randlagre t, 
tre sm å fragm  i 3  dela r

2

14 Keram ik Keram ik 2 6912510 ,07 148719 ,74 50,33 4 ,52 32x16x5 T vå bita r, va rav en m ed 
lin jedekor.

2

15 Kn iv Järn 1 6912518 ,59 148720 ,43 50,21 27 ,74 122x21x6 D e l av kn iv, avbru ten 
spets, nednött egg .

N  om  2 

16 Träkol Träkol 2 6912511 ,16 148717 ,97 50,23 0 ,72 18x13x6 F örko lnade  träb ita r, ev 
bearbetat 

2

17 Träkol Träkol 7 6912510 ,84 148718 ,84 50,22 1 ,14 4-20 m m F örko lnade  träb ita r, ev 
bearbetat 

2

18 Sp ik Järn 1 6912510 ,86 148718 ,74 50,45 7 ,34 41x4 T ro ligen  recent

19 Bränd  le ra Lera 1 6912510 ,86 148718 ,74 50,42 0 ,18 6x5 2

20 Bränd  le ra Lera 2 6912512 ,37 148719 ,8 50,25 2 ,96 13-21m m 2

21 ej använd

22 ej använd

23 ej använd

24 R ing Silve r 1 6912490,14 148716 ,67 0 ,3 1

25 U tgår

26 Kam fragm ent Ben 1 6912490,14 148716 ,67 51,02 0 ,46 16x9x4 D e l av  avsa tskam . 1

27 R ödgods Keram ik 1 6912488,06 148718 ,17 51,07 2 ,08 29x26x4 R ecen t gods 1

28 Bränd  le ra Lera 1 5 ,96 32x26x9 Y tligt fynd i g rav 1 1

29 Beslag Järn 2 6912489,09 148717 ,54 51,18 19 ,98 75x25x4
P la tt beslag i två  dela r 
m ed ett genoborra t hål 1

30 Järn fragm ent Jä rn 2 6912488,43 148716 ,09 51,24 0 ,24 2-4  m m 1
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31 Järnfragment Järn 1 6912489,30 148717,42 51,29 1,24 24x7x4 1

32 Järnspik Järn 1 6912489,98 148716,17 51,17 5,18 45x5x5 Troligen recent 1

33 Bronsfragment Brons 1 6912490,66 148715,96 50,85 0,3 13x3 Svagt böjd rund ten 1

34 Bronsfragment Brons 2 6912490,55 148715,99 50,90 0,2 5-11 mm 
Tenformad 2,7 mm i 
diam. 1

35 Bronsfragment Brons 1 6912489,99 148715,87 50,91 0,42 27x2 Tenformad 1

36 Bronsnit Brons 1 6912487,93 148707,27 51,14 3,28 14 mm i diam
Sammansatt nit 11 resp 
14 mm i diam V om  1

37 Bränd lera Lera 8 275,72
Br lera i klumpar från 
brandlagrets botten 1

Fig. 26. Deltagarna samlade vid grav 1. I buskaget bakom är en gravhög registrerad (nr 8, se fig
3).  Den är dock osäker. Genom årens lopp har stenar från åkern samlats och det kan därför
röra sig om ett röjningsröse. Vy från nordväst. Foto: A-K Lindqvist.
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X Y Z gram anmärkning

6912489,24 148717,84 51,07 1,52
6912489,48 148716,62 51,02 4,00
6912489,51 148716,90 50,93 0,66
6912489,54 148716,68 51,00 1,60
6912489,70 148716,50 50,90 3,76
6912489,82 148717,12 50,96 3,68
6912489,88 148717,83 51,09 0,66
6912489,98 148716,17 51,17 0,32
6912489,99 148715,87 50,91 0,70
6912490,05 148717,02 51,10 2,60
6912490,14 148716,67 51,02 368,72 grav 1 centrum
6912490,19 148716,14 50,92 9,04
6912490,20 148716,82 51,01 1,20
6912490,25 148717,01 50,94 4,56
6912490,27 148717,40 51,24 14,96
6912490,47 148716,76 50,89 19,92
6912490,55 148715,99 50,90 5,42
6912490,80 148715,23 51,12 0,78
6912492,23 148716,26 51,20 0,90

0,90 lösfynd
0,12 lösfynd
3,46 lösfynd
7,44 lösfynd
8,00 lösfynd
3,74 lösfynd
0,60 lösfynd
1,32 lösfynd
1,10 lösfynd
471,68

X Y Z gram

6912510,09 148719,49 50,37 0,26
6912510,10 148718,38 50,28 0,34
6912510,19 148718,08 50,38 0,38
6912510,23 148718,31 50,43 0,14
6912510,68 148716,83 50,44 0,72
6912510,84 148718,84 50,22 3,90
6912510,86 148718,74 50,42 17,95
6912510,96 148718,20 50,28 2,64
6912511,03 148719,47 50,14 0,28
6912511,05 148718,61 50,36 20,98
6912511,05 148718,74 50,35 26,78
6912511,23 148717,75 50,22 1,38

76,05

Tabell 4. Brända ben från grav 1 och 2, raä 73:1 Allsta, Tuna socken
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