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ABSTRACT 

This paper is about an Iron Age cemetery at Tuna in Badelunda parish, Västmanland. Tuna is 
a complex burial ground that contains a total of 66 graves that consists of 68 individuals. The 
grave field was used during a period of roughly 700 years from around the year 300 AD until the 
year 1050 AD. Three types of grave constructions are identified in Tuna, 53 cremation graves, 
eight boat graves and five chamber graves. This paper will investigate the placements of the 
grave constructions on the cemetery to study if they are divided by sex, age and grave type. 
The paper will also analyse and discuss the sex/gender assessments of the individuals from 
Tuna both the osteological assessments of sex and the archeological assessments sex and/or 
gender. What type of grave goods the archeological sex and/or gender assessments are based 
on? The usual presumptions from earlier research about Tuna are that it was a cemetery 
mainly for females, but the report about Tuna in Badelunda indicates a different conclusion.  
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1 INLEDNING 

Uppsatsen handlar om Tuna i Badelunda, som var ett järnåldersgravfält som låg några 
kilometer från Västerås i Västmanland, gravfältet grävdes ut och togs bort under 1950-talet. 
Gravfältet i Tuna dateras till järnåldern och det brukades under en period på cirka 700 år. Den 
äldsta graven dateras till strax innan 300-talet och den yngsta graven dateras till 1025-1050-
talet. Gravfältet brukningstid har i litteraturen delats upp i två perioder, med en äldre period 
från cirka 300–550-talet och en yngre period från 550–1050-talet (Nylén & Schönbäck 1994a: 
7-9). Orsaken till att Tuna i Badelunda valdes som ämne för den här uppsatsen är främst för 
att det var ett intressant gravfält som kan belysa tidsperiodens komplexa gravskick, samt att 
det fortfarande finns frågetecken angående gravfältet och individerna som gravlagdes i Tuna. 
Vilka var individerna som begravdes i Tuna? Varför anlades grav X på ett tidigare oanvänt 
gravfält? Finns svaren att hitta på den möjliga outgrävda delen av gravfältet? Uppsatsen 
kommer inte att kunna svara på alla frågetecken angående Tuna, men den kommer att 
undersöka den tidigare forskningen om Tuna i Badelunda. Det som kommer att undersökas i 
den här uppsatsen är gravkonstruktionerna som påträffades på gravfältet, samt de föremål som 
påträffades i gravarna. Uppsatsen kommer även undersöka hur gravarna könsbedömts, om det 
var med hjälp av en osteologisk bedömning eller en arkeologisk bedömning. Totalt 
påträffades 66 gravar som innehöll 68 individer och bestod av tre olika sorters 
gravkonstruktioner på gravfältet. Det var 53 brandgravar, åtta båtgravar och fem 
kammargravar, av dessa har endast 39 gravar daterats (Nylén & Schönbäck 1994a, b: 5, 7-9). 
Det finns en uppfattning i den tidigare forskningen om att Tuna i Badelunda främst var ett 
kvinnogravfält, men stämmer detta verkligen (Nylén & Schönbäck 1994a, b: 5, 7-9). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att fokusera på gravfältet i Tuna som en helhet, med 
gravkonstruktioner, föremål och individerna som grund. Genom att använda den information 
som finns från tidigare forskning om gravfältet, gravkonstruktionerna, föremålen och 
individerna, går det att utvinna ny information utifrån aktuella perspektiv? I uppsatsen 
diskuteras relationen mellan biologiskt kön och genus samt representationen av 
gravkonstruktioner och gravgåvor. Ett exempel föremål kan vara missvisande eftersom de 
tolkas utifrån hur genuspespektivet ser ut idag och inte hur det såg ut under järnåldern. Syftet 
är även att på en generell nivå utgöra en fallstudie för att förstå gravskicket under järnåldern i 
främst Mälardalen. 
    Frågeställningar: 
 Är olika gravkonstruktioner generellt kopplade till ett specifikt kön och/eller genus? 

Skiljer sig gravkonstruktionerna i Tuna från andra gravfält med liknande konstruktioner? 
 
 Hur var gravkonstruktionerna fördelade på gravfältet, går det exempelvis att se om 

gravfältet var fördelat på kön, ålder eller specifik gravkonstruktion? 
 
 Vilka föremål användes för de arkeologiska könsbedömningarna av gravarna från Tuna? 

Vilka typer av föremål används generellt för att genomföra en arkeologisk 
könsbedömning? 

 
 



 

1.2 Teori  

Den här uppsatsen fokuserar på de gravlagda individerna från Tuna. Uppsatsen bygger på 
gravkonstruktionernas fördelning på gravfältet och möjliga mönster i den fördelningen. 
Föremålen som användes för de arkeologiska könsbedömningarna av de gravlagda 
individerna, kommer i den här uppsatsen att undersökas på nytt genom litteraturen om Tuna. 
De arkeologiska könsbedömningarna kommer att undersökas genom att applicera genusteori, 
som betraktar det sociala könet, för att famhäva en annorlunda synvinkel av individerna från 
Tuna i Badelunda. Genusteori brukar främst betraktas som ett sätt att belysa ”kvinnan” i det 
arkeologiska materialet. Genusteori är dock mer än det, genusteori är genusmedveten och 
feministisk arkeologi som vill föra fram det som tidigare förbisetts eller feltolkats inom den 
arkeologiska kontexten (Bergstedt 2014: 5). Hur använd då genusteorin i den här uppsatsen? 
Genom att använda genusteori kommer uppsatsen att belysa Tuna genom att studera alla 
gravar ur ett helhetsperspektiv. De arkeologiska könsbedömningarna kommer att ses över och 
undersökas på nytt för att se om samma resultat skulle framkomma idag. Uppsatsen behandlar 
materialet ur ett postprocessuellt perspektiv i och med att den främst fokuserar på individerna 
bakom gravkonstruktionerna och föremålen, men det finns ändå ett analytiskt processuellt 
perspektiv (Cassel 2008: 242-243).  

1.3 Metod 

För att bearbeta och genomföra den här uppsatsen kommer jag att använda mig av två 
metoder. Först en komparativ metod för att jämföra gravkonstruktionerna som påträffades i 
Tuna med hur det ser ut på andra liknande gravfält från samma period, bland annat 
båtgravfälten i Vendel, Valsgärde och Norsa i Köping, samt gravfält med kammargravar och 
brandgravar som exempelvis Birka. Den komparativa metoden kommer också att användas 
för att studera gravfältets uppbyggnad med gravkonstruktionerna och om Tunas 
gravkonstruktioner skiljer sig från andra gravfält. Jag kommer även att jämföra föremålen 
som hittades i Tuna med de föremål som främst används för en arkeologisk könsbedömning, 
för att se om de arkeologiska könsbedömningarna är pålitliga. Den andra metoden som 
används i den här uppsatsen är en kvalitativ metod som baseras på en empirisk studie som 
används för att besvara mina frågeställningar och mitt syfte. Att använda en kvalitativ metod 
betyder bland annat att det läggs större vikt på att studera enstaka händelser och små detaljer 
(Thurén 2010: 22, 112). 

1.2 Avgränsning  

Uppsatsen behandlar gravfältet från Tuna i Badelunda och den exkluderar de obestämbara 
anläggningarna som påträffades på gravfältet, då de ej bedömdes som gravanläggningar av 
arkeologerna som ledde utgrävningen i Tuna (Nylén & Schönbäck 1994b: 179-188). De 
härdar och sotfläckar som påträffades på gravfältet utesluts även från uppsatsen (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 189-190). De lösfynd som påträffades på gravfältet är även de exkluderade 
eftersom de saknar kontext med gravanläggningarna (Nylén & Schönbäck 1994b: 191-194). 
Den här uppsatsen kommer endast att behandla den utgrävda delen av gravfältet från Tuna i 
Badelunda eftersom den outgrävda möjliga delen av gravfältet inte helt har bekräftats eller 
grävts ut. En djupare förklaring angående gravfältets möjligt fullständiga utsträckning 
förklaras i källkritiken (Nylén & Schönbäck 1994b: 195-196).   
 
 



 

1.4 Källkritik 

Det finns källkritiska aspekter att beakta när materialet från Tuna i Badelunda ska analyseras. 
Rapporten som ligger till grund för den här uppsatsen publicerades år 1994 och är omkring 20 
år gammal och utgrävningen av själva gravfältet skedde mellan år 1952 och 1953, det var 
alltså cirka 40 år från det att utgrävningen skedde till att rapporten publicerades. Det som gick 
att utvinna från utgrävningen begränsades även av att det husbygge som resulterade i att 
platsen hittades, men också förstörde delar av några gravar. Det resulterade i att föremål 
hamnade ur sin kontext, bland annat förstördes en del av den största och rikaste graven på 
gravfältet, grav X (Nylén & Schönbäck 1994a, b: 7,5). Utgrävningen av Tuna i Badelunda var 
begränsad till den avstyckade hustomten där gravfältet påträffades, ytan som undersöktes är 
50 gånger 50 meter stor. Det gick även att konstatera att gravfältet fortsatte ut i åkern bredvid 
tomten i en västlig och NV riktning vilket indikerar på att gravfältet möjligen haft en större 
utbredning än det som grävdes ut (Nylén & Schönbäck 1994b: 195-196). I figur 1, på bilden 
nedan som är en del av en karta ur häradsekonomiska kartan från 1859-63, där det går att se 
att gravfältet var större än den 50x50 stora ytan närmast vägen som grävdes ut (Fernstål 2004: 
37). 
 

 

Figur 1: Ger en indikation på hur stort gravfältet möjligen varit, bilden har beskurits för att ge en bättre närbild. Det var 

endast den 50x50 stora ytan närmast vägen som undersöktes resten av ytan är outgrävd, skiljesträcket indikeras av en röd 
linje (efter Fernstål 2004: 37 som baseras på ett utdrag ur häradsekonomiska kartan från 1859-63). 

 
Det går även diskutera pålitligheten av flera av de bilder som finns av föremålen som 
påträffades eftersom föremålen ritades av och inte fotgraferades, samt att en del föremål var 
dåligt bevarade. Det användes även för den tiden nya tekniker under utgrävningen i Tuna, 
begränsningen med detta är att tekniken inte helt förfinats och fulländats. Det användes 
exempelvis lodfotografering som användes för att skapa en rutmosaik som täckte 
utgrävningsområdet. När utgrävningen skedde mellan åren 1952-1953 var dokumentation 
med lodfotografering en väldigt ny teknik. Det var de komplicerade förhållandena som rådde 
på utgrävningsområdet som var orsaken till att arkeologerna valde att använda 
lodfotografering som dokumentationsteknik av gravfältet (Nylén & Schönbäck 1994a: 12). 
Det finns två delar i rapporten som förklarar vilka gravar som hade könsbedömts arkeologiskt 
i Nylén & Schönbäck bok 2 där grav 67 arkeologiskt bedömts som en kvinnograv på en plats i 
boken på sida 86, där det förklaras närmare vilka föremål som den arkeologiska 
könsbedömningen hade baserats på, och senare i en tabell på sida 200 indikeras det att grav 67 
inte könsbedömts överhuvudtaget (Nylén & Schönbäck 1994b: 86, 200).  
 
 



 

2 TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet diskuteras tidigare forskning om Tuna i Badelunda. Kapitlet kommer även 
att inkludera definitioner av genus och biologiskt kön samt hur en arkeologisk 
könsbedömning och en osteologisk könsbedömning definieras. 
 

 

Figur 2: Flygfoto Tuna i Badelunda (Baseras på en bild från 

https://www.google.se/maps/search/Tuna+i+Badelunda/@59.6360247,16.6692312,206m/data=!3m1!1e3). 

2.1 Tuna i Badelunda 

Tuna i Badelunda är ett gravfält från järnåldern och ligger ungefär en kilometer från 
Anundshög utanför Västerås i Västmanland. Gravfältet upptäcktes när arbetare skulle forsla 
bort jord som grävts upp under ett husbygge år 1952. När arkeologerna anlände till platsen 
stod ett nybyggt hus på platsen med öppna schakt omkring grunden. Utgrävningen bedrevs 
åren 1952-1953 under ledning av Mårten Stenberger. De gravtyper som representerades på 
gravfältet var kammargravar, båtgravar och brandgravar med dateringar från 300-talet e.Kr 
och fram till mitten på 1000-talet. Ur en arkeologisk synvinkel är det olyckligt att den grav 
som drabbades värst av husbygget, visade sig vara en av skandinaviens guldrikaste gravar och 
det är den grav som benämns som grav X. Graven fick det namnet eftersom det var den första 
graven som hittades på gravfältet och arkeologerna var osäkra på vad det var som de hade 
hittat. Namnet grav X antyder att det var okänt vad det var som hade påträffats exempelvis 
variabel X. Den undersökta delen av gravfältet bestod av ett 90-tal anläggningar som 
undersöktes och grävdes bort, 66 av dessa anläggningar bedömdes som gravanläggningar. 
Rapporten om gravfältet publicerads i två volymer ”Tuna i Badelunda: Guld, kvinnor, båtar”, 
av Erik Nylén och Bengt Schönbäck. I rapportens båda volymer har det även varit med andra 
författare som bidragit med ytterligare kunskap om Tuna (Nylén & Schönbäck 1994a, b: 5, 7-
9). Den grav som det har skrivits mest om från gravfältet i Tuna är den nämnda grav X. I en 
del av den litteratur som har skrivits om grav X görs det starka kopplingar mellan grav X och 
grav 1949-2 från Himlingøje på Själland i Danmark eftersom gravinnehållet i båda gravarna 
har flera häpnadsväckande likheter och det gör att det gärna skapas kopplingar mellan dem. 
De föremål som kopplar samman gravarna är bland annat hemmoor-kärl av brons, armringar 
av guld och även en varsin liknande glasbägare. Det är också det faktum att gravarna dateras 
till ungefär samma period vilket är omkring 300-tal (Fernstål 2004: 112). Fernstål(2005) skrev 
också artikeln Vem var kvinnan i en av våra rikaste gravar där hon berättar ur ett mer 
populärvetenskapligt perspektiv om hur Tuna upptäcktes samt vilka frågor som finns omkring 
kvinnan som var begravd i grav X (Fernstål 2005:2). Det finns även andra gravar i Norden 
som liknar grav X både genom de föremål som graven innehöll och datering. Den grav som 
nämns främst i samband med grav X och som nämnts tidigare är grav 1949-2 från Himlingøje 
på Själland. Det har till och med diskuterats om ett eventuellt släktskap mellan de två 
gravlagda individerna. Den här sortens gravar är främst påträffade på Själland i Danmark men 
återfinns även på platser i Sverige och Norge. Den region där det finns näst flest av denna 



 

gravtyp utanför Danmark är i Skåne, det finns även ett par i södra Norge. Det som utmärker 
grav X från liknande gravar är att den är ensam av sin sort i Mälardalen samt att det även är 
den enda graven som innehöll två silverskedar vilket är ytterst ovanligt i Norden (Fernstål 
2004: 112-113). En tolkning som finns om båtgravarna från Tuna är att de tillhörde prästinnor 
eller völvor, varför den här tolkningen finns diskuteras inte närmare (Ingelman-Sundberg 
2004: 129). 
    Det finns två tidigare kandidatuppsatser om Tuna i Badelunda. Den ena kandidatuppsatsen 
om Tuna är en komparativ uppsats som hette Tuna i Badelunda VS Ensta, Valsgärde: en 
jämförande analys mellan två gravfält och den skrevs av Nina Eklöf (1991) vid Stockholms 
universitet. Den andra uppsatsen heter Tunas brandgravar – Stensättningar och individer i 
förändring och skrevs av Evelina Johansson vid Högskolan på Gotland (2011) och den 
handlar om Tunas brandgravar och deras stensättningar och om det genom att studera 
stensättningarna går att utvinna ny information angående individerna i brandgravarna 
(Johansson 2011). 

2.2 Biologiskt kön VS genus 

I den här delen av uppsatsen kommer tidigare forskning angående biologiskt kön och genus 
att presenteras, samt arkeologiskt kön och osteologiskt kön. För att bilda klarhet till vad som 
inkluderas i en arkeologisk könsbedömning respektive en osteologisk könsbedömning, bör det 
först redogöras för vad det är som skiljer på biologiskt kön respektive genus, den sociala 
könsaspekten. Först brukades enkönsmodellen som var av uppfattningen att det endast fanns 
ett kön och det var det manliga könet och kvinnan ansågs vara en ofullständig man. I dag är 
det biologiska könet baserat på en tvåkönsmodell, med ett manligt och ett kvinnligt kön. 
Tvåkönsmodellen uppkom omkring 1700-talets slut och utvecklades under 1800-talet. Under 
1800-talet identifierades och definierades de fysiska skillnaderna hos män och kvinnor 
tillexempel reproduktionsorganen. Två könsmodellen representerar följaktligen de biologiska 
skiljetecknen mellan en man och en kvinna (Arwill-Nordbladh 1998, 2001:58-59, 30).  
    Det svenska ordet genus har sitt ursprung från det engelska ordet gender. Genus 
representerar det sociala, kulturella, ideologiska och politiska dimensionerna av begreppet 
kön. Det vill säga genus representerar främst den sociala och kulturella uppfattningen av 
könet (Arwill-Nordbladh 1998, 2001: 29-32, 58; Sørensen 2000: 41-42). Genus baseras inte 
på två könsmodellen som det biologiska könet gör, utan genus är svårare att definiera 
eftersom en individs biologiska kön inte alltid är/var detsamma som en individs genus. Det är 
därför svårt att exakt definiera hur många genus det finns, eftersom det förändras i och med 
hur den sociala och kulturella aspekten ser ut i det specifika samhället. Begreppet genus 
använder de sociala och kulturella dimensionerna av könsbegreppet men det finns både 
styrkor och svagheter med genus. En svaghet är att det är lätt att fastna i två könsmodellen för 
det biologiska könet och även applicera den på genus som är ett bredare begrepp. Genus 
består av de sociala och kulturella dimensionerna av könsbegreppet men det sociala och 
kulturella är skiftande faktorer som förändras med hur samhället utevcklas och förändras 
(Sørensen 2000: 52-54; Arwill-Nordbladh 2001: 31).  
    För att genomföra en osteologisk könsbedömning används de fysiska karaktäristiska 
egenskaperna hos skelettet av en individ på en grundläggande nivå som baseras på 
observation av de fysiska egenskaperna på skelettet som bedömts kvinnliga eller manliga. Det 
går att använda flera olika delar av skelettet för att bedöma kön men vissa delar är mer osäkra 
än andra. De pålitligaste könsskiljande karaktärerna på ett skelett är bäckenet som är en 
gemensam benämning av höftbenet och korsbenet. På bäckenet går det även att urskilja spår 
om en kvinnlig individ har fött barn eller inte även om det kan vara en osäker metod. Några 
andra delar av skelettet som används för en könsbedömning är kraniet, lårben och 
överarmsben. De karaktäristiska egenskaper som används från kraniet är storleken, 
muskelreliferna och pannbenet där området ovanför näsroten och ögonhålorna används. 
Andra delar av kraniet som används för könsbedömning är nackbenet, tinningbenet samt 



 

underkäken. Det går även att se könskaraktäristiska skillnader på tänder, bröstben, revben, 
skulderblad och skenben, men det brukar användas som en sista utväg då de är mindre 
pålitliga, med de går att använda. För att kunna göra en så korrekt könsbedömning som 
möjligt är det bra om så många könsskiljande karaktärer som indikerar om det är en manlig 
eller kvinnlig individ stämmer överens för att skapa en pålitlig könsbedömning (During 1996: 
55-62; Sørensen 2000: 46).  
    Den osteologiska analysen som gjordes på benmaterialet från Tuna i Badelunda utfördes år 
1968 av osteologen Elisabeth Iregren. Det benmaterial som undersöktes från Tuna kom från 
54 gravar av de totalt 66 gravarna. Den totala mängden benmaterial som analyserades var 
22,3 kg och hade en medelvikt på 400 gram per grav. Det benmaterial som det gjordes en 
osteologisk undersökning av bestod främst av brända ben eftersom det återstod ytterst lite av 
det obrända benmaterialet. Det gick att osteologiskt könsbedöma tretton gravar från Tuna, 
tolv brandgravar och en skelettgrav och det var båtgrav 48. Jordkvaliten i Tuna var inte 
idealisk för att bevara benmaterial vilket resulterade i att det benmaterial som inte hade 
kremerats bröts ned, även det kremerade benmaterialet var begränsat (Nylén & Schönbäck 
1994b: 203). Benmaterial bevaras olika beroende på jordens sammansättning, exempelvis är 
bevaringsförhållandena gynnsammare i täta lerjordar som är kalkrika. PH-värdet i jorden på 
ett gravfält kan göra stor skillnad i hur ben och material bevaras i jorden. Har jorden ett lågt 
PH-värde, bevaras benmaterial dåligt men organiskt material bevaras bättre i jord med lågt 
PH-värde. Kremerat benmaterial bevaras bättre i jorden än obränt skelettmaterial och det är 
därför det kremerade materialet från Tuna i Badelunda hade bevarats bättre i jorden (During 
1996: 24-25; Nylén & Schönbäck 1994b: 203). De fragmenten av benmaterialet som 
osteologen Elisabeth Iregren, främst använde för att fastställa könstillhörighet hos individerna 
från Tuna var, ögonbrynsbågarna, näsrotspartiet, muskelfästet i nacken, vårtutskottet, 
tandutskottet på andra halskotan och underkäkens ledhuvud mot skallen. Därefter noterades 
benens allmänna karaktär, robust respektive gracil byggnad av rörben, tå- och fingerben. 
Endast tretton individer av de totalt 68 individerna har osteologiskt könsbedömts till tre 
kvinnor och tio män. Enligt ett citat från osteologen Elisabeth Iregren ”Detta ger med all 
säkerhet inte en korrekt bild av populationen” (Nylén & Schönbäck 1994b: 203). Osteologen 
lyckades ge ett uppskattat åldersspann för 55 individer. 50 av individerna kom från 
brandgravar, endast tre av individerna från kammargravarna och två av individerna från 
båtgravarna gick att åldersbedömma med hjälp av tänder och skallfragment (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 202-206). 
    För att göra en arkeologisk könsbedömning används det material som hittades med den 
gravlaggda individen. Genom att använda gravföremål för att bestämma om en gravlagd 
individ var en man eller en kvinna är inte helt pålitligt, det görs lätt antaganden. Ett exempel 
på när föremålen kan vara missvisande är Bäckaskogskvinnan som innan en osteologisk 
undersökning benämndes som ” Den unge fiskaren från Barum” eftersom det hittades jakt- 
och fiskeredskap i graven (During 1996: 58). De föremål som brukar tolkas som 
kvinnoföremål är smycken, pärluppsättningar främst av glaspärlor, hängsmycken av metall, 
ovala spännbucklor, runda spännen, treflikiga spännen samt halsband. Fler föremål främst 
påträffas i kvinnogravar med vissa undantag är armringar, ankelringar, prydnadsfibulor, enkla 
fibulor, kistor, sländtrissor samt cirkulära bältesspännen. Föremål som både kan indikera på 
en kvinnograv och/eller ett yrkesområde hos en individ är synålar och nycklar (Jesch 1991:14; 
Tove 1998: 3-5). Föremål som brukar tolkas som mansföremål är vapenföremål bestående av 
pilar, yxor, spjut, lansar, svärd , sköldbucklor samt ringbrynjor. Hästtillbehör bestående av 
sporrar, stigbyglar och bett. Andra mansföremål är rakknivar, spelbrickor, ringspännen och de 
bältesspännen som brukar tolkas som manliga är av varierande form men inte cirkulära samt 
smedverktyg som exempelvis vissa sorters saxar, hammare, tänger och filar (Jesch 1991:14; 
Tove 1998: 3-5). Förmål som brukar tolkas som könsneutrala är spännen, kammar, lerkärl, 
träkärl, knivar och brynen men även mynt och även pärlor kan ses som neutrala beroende på 
kontexten som de påträffas i och mängden pärlor som hittas (Jesch 1991:14; Tove 1998: 3-5).  



 

3 MATERIALPRESENTATION 

I det här kapitlet kommer materialet som används i uppsatsen att främst presenteras i 
tabellform, med ytterligare information om föremålen under tabellen. Alla föremål finns inte 
med i materialpresentationen, några av tabellerna finns i bilagor. Först kommer 
gravkonstruktionerna som påträffades i Tuna att presenteras och varför gravarna har delats 
upp i brandgravar, båtgravar och kammargravar, samt vad som användes för att bedöma de 
olika gravtyperna. Brandgravar brukar betraktas som en enklare form av gravar och det brukar 
påträffas enklare och färre föremål i brandgravar. Det som utmärker en brandgrav ä att den 
begravde individen kremerats innan individen jordfästes. I Tuna påträffades det totalt 53 
gravar som bedömdes som brandgravar, fyra av brandgravarna, grav 2, 33, 37 och 67 innehöll 
flera föremål, samt olika sorter föremål (Nylén & Schönbäck 1994b: 83). Åtta av 
gravkonstruktionerna från Tuna bedömdes som båtgravar, samt att alla båtgravarna från Tuna 
bedömdes som kvinnogravar. Det som utmärker en båtgrav är att den döde individen 
gravlagts i en nedgrävd båt (Nylén & Schönbäck 1994a: 118). Det påträffades två olika 
båttyper från båtgravarna i Tuna, sex stycken av typen stockbåt samt två av typen 
klinkerbyggd båt (Nylén & Schönbäck 1994b: 156). Båtgravsserien i Tuna var ofullständig 
och det finns misstanke om att gravfältet fortsatte ut i åkermarken bredvid gravfältet. Det 
uppskattades att det möjligen kunde vara fem eller sex båtgravar som saknades i serien. Fem 
av gravkonstruktionerna från Tuna bedömdes som kammargravar. Kammargrav X var den 
dominerande graven på gravfältet i Tuna, grav X innehöll en välgjord timmerkonstruktion i 
form av en kammare, vilket gör att grav X var en kammargrav i sin rätta mening. De 
resterande fyra kammargravarna, grav 30, 43, 44 och 49 bedömdes som kammargravar men 
inte på samma nivå som grav X. De fyra yngre kammargravarna var konstruerade genom en 
nedgrävning i from av ett schakt som sedan täcktes över med en träkonstruktion (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 178). 
    Den första tabellen, tabell 1 förklarar vilka färger som de olika gravkonstruktionerna 
representerar och de färgerna finns med på alla tabeller som involverar gravkonstruktioner 
samt på bilder där gravkonstruktionerna är i centrum.  
 

Tabell 1: Färgnyckel för gravkonstruktionerna, de olika färgerna representerar olika sorters gravkonstruktioner 

och den kommer att användas på de platser i uppsatsen som visar gravkonstruktionerna, både tabeller och 

figurer. 

Gravtyp Färgnyckel 

Brandgrav Orange 

Båtgrav Blå 

Kammargrav Grön 

 

Tabell 2 presenterar en överblick av de daterade gravarna från gravfältet, från den äldsta 
graven till den yngsta graven som påträffades på gravfältet. Tabell 2 är skapad för att ge en 
överblick av vilka gravkonstruktioner som hörde till vilka gravnummer, samt de 
könsbedömningarna och åldersbedömningarna som gjorts på individerna. Tabellen förklarar 
också vilka gravar som innehöll flera individer och där det finns frågetecken angående 
könsbedömningen. 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 2: Gravöversikt av de daterade gravarna, med datering, gravkonstruktion, kön och ålder. *Ark-kön 

betyder att graven könsbedömdes arkeologiskt och *Ost-kön betyder att graven könsbedömdes osteologiskt. Alla 

tabellerna har könsbedömningen inkluderad (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200). 

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön* Ost-Kön* Övrigt 

X Kammargrav 300-tal ? Kvinna     

40B+C Brandgrav 400-tal 40-60   Man?   

1 Brandgrav 400-550 20-60/vuxen ? ?   

29 Brandgrav 400-550 20-40 ? ?   

34 Brandgrav 400-550 Ung Kvinna?     

41 Brandgrav 400-550 20-40   Man   

66A+B Brandgrav 400-550 40-60 + 4-11 ? ? 2 individer 

81 Brandgrav 500 40-60 ? ?   

26 Brandgrav 550-800 20-40 Kvinna     

39 Brandgrav 550-1000 20-40 Kvinna Kvinna   

46A Brandgrav 600 20-40 Kvinna     

67 Brandgrav 600 20-40 Kvinna?     

85 Brandgrav 600 40-60 Kvinna Man+? 2 individer 

46B Båtgrav 600-800 ? Kvinna     

6 Brandgrav 600-1000 40-60 Kvinna Kvinna?   

51 Brandgrav 700 14-20 Man     

8 Brandgrav 700 Vuxen ? ?   

11 Brandgrav 700-800 40-60 Kvinna? Man? 1 individ 

14 Brandgrav 700-800 ? Kvinna     

7 Brandgrav 700-1000 Vuxen Kvinna     

35 Båtgrav 800 Ung Kvinna     

65 Brandgrav 800-1000 40-60 Kvinna?     

15 Brandgrav 800-1000 20-40   Man?   

75 Båtgrav 850 ? Kvinna     

30 Kammargrav 900 ? Man     

33 Brandgrav 900 20-40 Man     

47B Brandgrav 900 14-20 ? ?   

49 Kammargrav 900 Vuxen Kvinna     

56 Brandgrav 900 ? Man     

23A+B Båtgrav 900-950 ? Kvinna     

79 Båtgrav 900-950 ? Kvinna     

43 Kammargrav 950-1000 ca 5 Kvinna     

44 Kammargrav 950-1000 4-5 Kvinna     

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna?   

2 Brandgrav 1000 20-40 Man     

37 Brandgrav 1000 ? Kvinna     

59 Brandgrav 1000 Vuxen Man     

84 Båtgrav 1000-1025 ? Kvinna     

76 Båtgrav 1025-1050 ? Kvinna     

 
 
 
 
 



 

Tabell 3 innehöll endast de odaterade gravarnas åldersbedömningar och könsbedömningar. 
Av de 66 gravarna från Tuna var det endast 27 gravar som inte var möjliga att datera och alla 
dem var brandgravar. 
 
Tabell 3: Gravöversikt av odaterade gravar med gravkonstruktion, kön och ålder. *Ark-kön betyder att graven 

könsbedömdes arkeologiskt och *Ost-kön betyder att graven könsbedömdes osteologiskt. Alla tabellerna har 

könsbedömningen inkluderad (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200). 

Grav Gravtyp Ålder Ark-Kön* 

Ost-

Kön* 

3 Brandgrav Vuxen ? ? 

4 Brandgrav Vuxen ? ? 

5 Brandgrav 40-60 ? ? 

9 Brandgrav 20-40 ? ? 

12A Brandgrav 20-40 ? ? 

16 Brandgrav 20-40   Man 

18 Brandgrav 20-40 Kvinna   

19A Brandgrav Vuxen ? ? 

20 Brandgrav Ung ? ? 

24 Brandgrav 

14-

vuxen ? ? 

28 Brandgrav 40-60 ? ? 

31 Brandgrav 40-?   Man 

32 Brandgrav Vuxen ? ? 

36 Brandgrav 40-60 ? ? 

40A Brandgrav ? ? ? 

42 Brandgrav Vuxen ? ? 

45 Brandgrav 40-?   Man? 

47A Brandgrav 20-40   Man? 

53 Brandgrav 40-60   Man 

55 Brandgrav 20-40 ? ? 

57 Brandgrav Vuxen ? ? 

60 Brandgrav 40-60 ? ? 

61 Brandgrav Vuxen ? ? 

62 Brandgrav Vuxen Kvinna?   

63 Brandgrav Vuxen ? ? 

64 Brandgrav ?-ca 7 ? ? 

74 Brandgrav 40-60 Man   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nästa tabell, tabell 4 presenterar vilka gravar som innehöll guldföremål. Det var två gravar, 
kammargrav X som innehöll sju guldföremål och båtgrav 84 som innehöll tre små 
foliumfragment av guld.  
 

Tabell 4:Guldföremål från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 138-139, 

163, 165). 

 Guldföremål     

Grav Gravtyp Datering Ark-Kön Antal Föremål 

X Kammargrav 300-tal Kvinna 7 Halsring, 2 armringar, 2 fingerringar, 2 nålar 

84 Båtgrav 1000-1025 Kvinna 3  Foliumfragment 

 
Grav X innehöll sju föremål av guld bestående av en halsring som vägde 145,50g. Två 
armringar. Två olika sorters fingerringar hittades i graven en fingerring av komplicerad design 
och en av ett enklare slag i jämförelse med den första ringen. De sista två föremålen av guld 
var två nålar, de har tolkats som dräktnålar. Det påträffades även tre små foliumfragment i 
båtgrav 84 (Nylén & Schönbäck 1994b: 138-139, 163, 165). 
    Det påträffades föremål av silver i sju av gravarna från Tuna, två brandgravar, fyra 
båtgravar och en kammargrav. Sex av de sju gravar som innehöll silverföremål tillhörde 
kvinnor och en grav som inte var möjlig att könsbedöma.  
 
Tabell 5: Silverföremål från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 7-8, 51, 

108-109, 122, 124, 127, 138-139, 163, 165). 

 Silver       

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Föremål 

X Kammargrav 300-tal ? Kvinna   5 2 fögyllda beslag, 2 skedar, ring 

1 Brandgrav 400-550 20-60/vuxen ? ? 1 Ring 

75 Båtgrav 850 ? Kvinna   14 12 mynthängen, 2 mynthängen 

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna? 2 2 hängen 

37 Brandgrav 1000 ? Kvinna   3 Mynt, ring, bleck 

84 Båtgrav 1000-1025 ? Kvinna   2 Hänge, mynt 

76 Båtgrav 1025-1050 ? Kvinna   1 Mynt 

 
Det påträffades två beslag av förgyllt silver i grav X samt ytterligare tre föremål av silver, en 
platt och tunn silverring med några silverfragment och de andra två föremålen av silver var 
två skedar, det är unikt för en grav i Norden från den här perioden att innehålla två 
silverskedar (Nylén & Schönbäck 1994b: 163, 165). I grav 1 påträffades en väldigt enkel 
silverring som var i två delar (Nylén & Schönbäck 1994b: 7-8). Grav 75 innehöll fjorton 
stycken arabiska mynt som identifierats till att de tillverkades i Wãsit som ligger i nuvarande 
Irak. Årtalen på mynten var uppdelat i två grupper, tolv som daterades till att de präglats 
omkring 742/43 och två daterades till 731/32 (Nylén & Schönbäck 1994b: 122, 124). I grav 
48 hittades det två silverföremål och det var två runda silverhängen (Nylén & Schönbäck 
1994b: 108-109). Grav 37 innehöll tre silverföremål, ett mynt som var omgjort till ett hänge, 
myntet identifierades till att det var präglat i Köln för Otto I/II och daterades till mellan 962–
983. Det påträffades även en ring av silver i grav 37, den hade en lite mer komplicerad design 
än de övriga ringarna av silver som påträffats från Tuna gravfältet. Graven innehöll även två 
fragment av ett bleck i silver som hade oregelbunden form med spår av ornamentik, i form av 
instämplade rektanglar i två rader (Nylén & Schönbäck 1994b: 51). I grav 84 hittades två 
föremål av silver, ett hänge som hade en mittbuckla och punktornamentik samt ett mynt som 
troligen präglades mellan 991-1040, som en Otto-Adelheid- Pfennig i Goslar som ligger i 
dagens Tyskland, mynet hade rester efter en bronsögla vilket tyder på att det möjligen använts 
som hänge (Nylén & Schönbäck 1994b:138-139). I grav 76 påträffades ett mynt som var 
präglat omkring 1009-1015 troligen i Rochester som ligger i nuvarande Kent i England, 



 

tillverkat av Godwine för Aethelred II (978-1016) och myntet var också omgjort till ett hänge 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 127). 
    Det påträffades bronsföremål i 21 gravar, av dem var tio brandgravar, sju båtgravar och 
fyra kammargravar, vilket presenteras i tabell 6. 19 av gravarna innehöll kvinnliga individer, 
två gravar innehöll manliga individer och en grav innehöll en individ som inte könsbedömts. 
Grav 85 innehöll två individer. 
 
Tabell 6: Bronsföremål från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 17-18, 

38, 51, 54-55, 62-63, 78-79, 81-82, 88, 90, 94, 98, 108-109, 122, 124, 127, 130, 138-139, 163, 165, 172, 174-

176). 

 Bronsföremål        

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Föremål Övrigt 

X Kammargrav 300-tal ? Kvinna   4 

2 Hemmoor-kärl, bäcken/fat, ring med 

märla   

40B+C Brandgrav 400-tal 40-60   Man? 2 2 ringar   

81 Brandgrav 500 40-60 ? ? 2 Nål, bronsfragment (oidentifierbart)   

26 Brandgrav 550-800 20-40 Kvinna   2 Bleck, bronsfragment (oidentifierbart)   

39 Brandgrav 550-1000 20-40 Kvinna Kvinna 1 Ring   

46A Brandgrav 600 20-40 Kvinna   3 2 fibulor, spänne   

67 Brandgrav 600 20-40 Kvinna?   2 2 fibulor   

85 Brandgrav 600 40-60 Kvinna Man+? 1 Fibula 2 individer 

6 Brandgrav 600-1000 40-60 Kvinna Kvinna? 1 Band   

7 Brandgrav 700-1000 Vuxen Kvinna   1 Hänge   

35 Båtgrav 800 Ung Kvinna   6 

Förgyllt ryggknappspänne,likarmat 

spänne, ovalspännbuckla, 2 hängen, hänge    

75 Båtgrav 850 ? Kvinna   9 

2 ovala spännbucklor, likarmat spänne, 2 

armbyglar, armring, kedja, ring, ring   

49 Kammargrav 900 Vuxen Kvinna   2 Hänge, beslag   

23A+B Båtgrav 900-950 ? Kvinna   3 

2 förgyllda ovala spännbucklor, förgyllt 

runt spänne   

79 Båtgrav 900-950 ? Kvinna   1 Runt spänne   

43 Kammargrav 950-1000 ca 5 Kvinna   2 Ringspänne, förgyllt hänge   

44 Kammargrav 950-1000 4-5 Kvinna   1 Ring   

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna? 5 

2 förgyllda ovala spännbucklor, 2 

förgyllda hängen, nålhus   

37 Brandgrav 1000 ? Kvinna   4 

Beslag, nålhus, kedja, bronsfragment 

(oidentifierbart)   

84 Båtgrav 

1000-

1025 ? Kvinna   1 Ringspänne   

76 Båtgrav 

1025-

1050 ? Kvinna   1 Ring   

 
Grav X innehöll fyra föremål av brons, två Hemmoor-kärl som var mycket fragmenterade, det 
påträffades även ett fat som också finns under benämningen av ett bäcken, samt en ring med 
märla av brons fanns också med den hade även rester av trä och läder (Nylén & Schönbäck 
1994b: 163, 165). I grav 40B+C hittades två ringar av brons, den ena ringen var tyvärr 
fragmentarisk och det gick därför inte att utvinna speciellt mycket information från ringen 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 54-55). I grav 81 påträffades en bronsnål som hade ett 
kubiskthuvud med rundade hörn och en avbruten spets samt några bronsfragment som var 
små och tunna samt kul-och skålformiga (Nylén & Schönbäck 1994b: 81). Grav 26 innehöll 
ett bronsbleck som var avbrutet i båda ändarna och hade ett hål i den ena änden samt att det 
hittades tre små bronsfragment (Nylén & Schönbäck 1994b: 38). I grav 39 påträffades en ring 
av brons som var fastsmält vid en klump med fem pärlor (Nylén & Schönbäck 1994b: 54). I 
grav 46A hittades det tre bronsföremål, två fibulor som hade ornamnetik på bågen med 
längsgående och tvärgående djupa fåror, de var små och likarmade, typiska för äldre vendeltid 
och det hittades ett näst intill identiska fibulor i grav 67. Det tredje spännet var åttaformigt 
och plant, det fanns även spår av ett nålfäste och en nålhållare (Nylén & Schönbäck 1994b: 



 

62-63). I grav 67 påträffades två bronsfibulor som hade ornamentik och var näst intill 
identiska med fibulorna från grav 46 A (Nylén & Schönbäck 1994b: 78-79). Grav 85 innehöll 
en del av en bronsfibula, den tolkades som ett djurhuvudformat spänne och hade ornamentik. 
Djurhuvudformade spännen var typiska för Gotland och inte Mälardalen men eftersom fibulan 
inte var komplett, går det inte med säkerhet att säga att det verkligen var ett djurhuvudformat 
spänne (Nylén & Schönbäck 1994b: 82). I grav 6 påträffades två större fragment av ett brons 
band som var svagt böjt (Nylén & Schönbäck 1994b: 17). I grav 7 hittades det en del av ett 
bronshänge som var eldstålsformat och hade en bevarad ögla  (Nylén & Schönbäck 1994b: 
18). Grav 35 innehöll fem bronsföremål, varav ett likarmat spänne som hade två fågelhuvuden 
i vardera änden, som var vända utåt samt stämpelornamentik. I graven hittades också ett 
ryggknappspänne av förgylld brons som hade infattade röda granater och ornamentik. Det 
påträffades tre hängen i graven, två av hängena var identiska och var volutformade med 
djurhuvuden längst ut på de ihop rullade ändarna och ornamentik med en ögla högst upp, det 
sista hänget var ett ovalt hänge som hade två urtagningar som beskrivs vara njurformade med 
stämpelornamentik. Det sista bronsföremålet var en oval spännbuckla som inte gick att 
identifiera enligt Janssons typbestämningar annat än att den var enskalig (Nylén & Schönbäck 
1994b: 94, 98). I grav 75 hittades det sex stycken bronsföremål, två av dem var ovala 
spännbucklor och identifierades till att tillhöra typ P37 och var enskaliga. Den ena av de ovala 
spännbucklorna var någorlunda välbevarad med tydlig ornamentik och den andra ovala 
spännbucklan var i sämre skick. Spännbucklorna tidsbestämdes genom att identifiera att de 
tillhörde den äldre Birkatidstypen, som är typ P37 och är den vanligaste sorten från den 
perioden samt vanligast av de enskaliga spännbucklorna och känns bland annat igen på sin 
djurornamentik (Jansson 1985: 46). Det som identifierar en enskalig oval spännebuckla är att 
de är gjorda i ett enda stycke och har dekor på ovansidan samt att nålenanordningen sitter på 
undersidan (Jansson 1985: 98). I grav 75 hittades det ett likarmat spänne med en svårtolkad 
ornamentik samt två armbyglar som båda var öppna och massiva med ornamentik. Det 
påträffades också en kedja som hade åttaformiga länkar samt två ringar av brons (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 122, 124). Grav 49 innehöll två föremål av brons, ett hänge som var 
hjärtformat och hade växtornamentik och indikerade på återanvändning, hänget var troligen 
ett beslag tidigare eftersom det fanns rester efter tre stift, som senare försetts med en fastnitad 
ögla. Det andra bronsföremålet var också beslag som troligen återanvänds som ett hänge, det 
var rektangulärt med en vitmetallbeläggning och ornamentik. Beslaget var avbrutet i den ena 
änden och hade en hänganordning i den andra änden samt rester av fyra stift på baksidan 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 175-176). I grav 23 A+B påträffades tre bronsföremål, två var 
ovala spännbucklor av förgylld brons, de var någorlunda fragmentariska när de hittades, men 
gick att identifiera till typ P51 C3. Typen P51 är den vanligaste sortens ovala spännbucklor 
och det finns flera variationer i ornamentiken men inte tillräckligt stora variationer för att de 
ska tilldelas en egen typindelning, utan sorten P51 har istället delats in i flera undernummer 
som baseras på Björköfynden, uppdelningen går A1-2, B1-2, C1-4, D, E, F och G (Jansson 
1985: 67). De ovala spännbucklorna från den här graven var dubbelskaliga, det betyder att de 
bestod av två skållor, en underskålla med nålanordning på undersidan och en överskålla med 
ornamnetik på ovansidan, de fästes vid varandra med små nitar som höll ihop dem. De 
dubbelskaliga spännbucklorna skapade ett mer tredimensionellt mönster på spännbucklorna 
vilket gav ett starkare intryck (Jansson 1985: 98). I grav 23 A+B påträffades också ett runt 
spänne av förgylld brons och identifierades till typ Jansson II B2 (Nylén & Schönbäck 1994b: 
88, 90). Grav 79 innehöll ett runt spänne av brons som var skadat runt nästan hela kanten och 
identifierades att tillhöra typ Jansson II B2 (Nylén & Schönbäck 1994b: 130). I grav 43 
påträffades två bronsföremål, ett ringspänne med upprullade ändar och hänge av förgylld 
brons som var fragmentariskt men det gick att urskilja djurornamentik, hängets ögla hade gått 
av och ett hål hade gjorts i den resterande delen och en järnring hade satts fast där (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 172). Grav 44 innehöll en ring av brons som bestod av två fragment 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 174). I grav 48 påträffades fem bronsföremål och fyra av dem 
var förgyllda. Två dubbelskaliga ovala spännbucklor hittades och identifierades till typ P52 



 

C1, variantindelningen C1 baseras på spännbucklans ramverk (Jansson 1985: 87). 
Typindelningen P52 var nära besläktad med typen P55, det som skiljer på typerna är att P52 
är dubbelskalig och P55 är enkelskalig,  samt att typ P52 anses som förlagan till typ P55 
(Jansson 1985: 83). Graven innehöll även två hängen som var runda och platta med ornerade 
djur som tittar bakåt och det sista bronsföremålet var ett nålhus av cylindriskform som 
innehöll tagel och en nål (Nylén & Schönbäck 1994b: 108-109). I grav 37 hittades ett nålhus 
av cylindrisk form med fragmentariska kanter samt resterna efter en ögla i den ena änden som 
troligen var en hänganordning till nålhuset. I graven påträffades en brons kedja med två ringar 
till varje länk samt ett bronsbeslag som hade ett geometriskt mönster och har tolkats som 
utomskandinaviskt, det hittades även ett oidentifierbart bronsföremål med ornamentik (Nylén 
& Schönbäck 1994b: 51). I grav 84 hittades det ett bronsföremål, ett ringspänne som bestod 
av en platt ring med vallmoformade knoppar (Nylén & Schönbäck 1994b: 138-139). I grav 76 
hittades en mycket upplöst bronsring (Nylén & Schönbäck 1994b: 127).  
    Det var tre odaterade gravar som det påträffades bronsföremål i, vilket går att se i tabell 7. 
Alla tre gravarna var brandgravar och två av dem bedömdes tillhöra manliga individer och en 
individ som inte gick att könsbedöma.  
 
Tabell 7: Bronsföremål från de odaterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 63, 73, 

75, 80). 

 Bronsföremål       

Grav Gravtyp Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Föremål Övrigt 

47A Brandgrav 20-40   Man? 2 Smältklumpar   

61 Brandgrav Vuxen ? ? 1 Beslag 1 fragment 

74 Brandgrav 40-60 Man   2 Smältklumpar   

 
Bronsföremålen som påträffades i de odaterade gravarna var osecifika och bestod främst av 
smältklumpar. Grav 47A innehöll två smältklumpar av brons. I grav 61 påträffades endast ett 
fragment av ett bronsbeslag. Grav 74 innehöll två smältklumpar av brons (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 63, 73, 80). 
    Det påträffades endast två tennföremål i gravarna från Tuna, och det var två korsformiga 
spännen som hittades i två gravar en kammargrav och en båtgrav. Ytterligare information om 
dessa gravar går att utläsa i tabell 8. 
 
Tabell 8: Tennföremål från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 108-109, 

172). 

 Tennföremål       

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Föremål 

43 Kammargrav 950-1000 ca 5 Kvinna   1 Korsformigt spänne 

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna? 1 Korsformigt spänne 

 
Både i grav 43 och grav 48 påträffades näst intill identiska korsformiga spännen av tenn. 
Spännena hade ornamentik i form av djurhuvuden, på spännet i grav 48 var två av 
djurhuvudena avbrutna till hälften med bevarad nålkonstruktion, även i grav 43 saknade det 
korsformiga spännet två av armarna och det hade nålfästet bevarat. Både grav 43 och grav 48 
har fått samma datering till mellan 950-1000-talet (Nylén & Schönbäck 1994b: 108-109, 
172).  
    I 22 av de daterade gravarna påträffades det pärlor i olika antal, former, färger och material. 
Pärlorna hittades i tolv brandgravar, sju båtgravar och tre kammargravar. 20 av gravarna som 
det påträffades pärlor i könsbedömdes som kvinnogravar och två gravar var inte möjliga att 
könsbedöma. För ytterligare information om de gravar som innehöll pärlor finns i tabell 9 och 
under tabell 9.  
 



 

 
Tabell 9: Pärlor från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 17-19, 21, 24, 

38, 51, 54, 76, 78, 81-82, 94, 98, 100, 102, 108-109, 122, 124, 127, 130, 138-139, 163, 165, 174-176). 

 Pärlor       

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Material 

X Kammargrav 300-tal ? Kvinna   4 2 guldfolierat glas, 2 glas 

81 Brandgrav 500 40-60 ? ? 2 Glas 

26 Brandgrav 550-800 20-40 Kvinna   12 Glas 

39 Brandgrav 550-1000 20-40 Kvinna Kvinna 39 Glas 

67 Brandgrav 600 20-40 Kvinna?   128 2 brons, 126 glas + 40 fragment 

85 Brandgrav 600 40-60 Kvinna Man+? 1 Glas 

46B Båtgrav 600-800 ? Kvinna   5 Glas 

6 Brandgrav 600-1000 40-60 Kvinna Kvinna? 18 Glas 

8 Brandgrav 700 Vuxen ? ? 1 Glas 

11 Brandgrav 700-800 40-60 Kvinna? Man? 4 Glas 

14 Brandgrav 700-800 ? Kvinna   5 Glas 

7 Brandgrav 700-1000 Vuxen Kvinna   1 Glas 

35 Båtgrav 800 Ung Kvinna   34 1 förgylld brons, 33 glas 

65 Brandgrav 800-1000 40-60 Kvinna?   4 1 brons, 3 glas 

75 Båtgrav 850 ? Kvinna   145 4 brons, 140 glas, 1 karneol/bärnsten 

49 Kammargrav 900 Vuxen Kvinna   12 Glas 

79 Båtgrav 900-950 ? Kvinna   11 Glas 

44 Kammargrav 950-1000 4-5 Kvinna   4 2 silverfolierade glas, 2 glas  

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna? 9 Bärnsten, glas, ben 

37 Brandgrav 1000 ? Kvinna   13 1 brons, 12 glas 

84 Båtgrav 1000-1025 ? Kvinna   18 Glas 

76 Båtgrav 1025-1050 ? Kvinna   1 Glas 

 
I kammargrav X påträffades det totalt fyra pärlor varav två pärlor av glas med guldfolie, den 
ena var rund och den andra oval, de andra två glaspärlorna var blåa (Nylén & Schönbäck 
1994b: 165). Grav 6 innehöll arton pärlor av glas, en grön och resten var blåa (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 17). I grav 7 påträffades en glaspärla av blå färg med ett rödvitt mönster 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 18). Grav 8 innehöll en röd glaspärla (Nylén & Schönbäck 
1994b: 19). I grav 11 påträffades det fyra glaspärlor, tre röda och en blå med ett vitt mönster 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 21). Grav 14 innehöll fem glaspärlor varav en blå med ett gult 
och vitt mönster, en blå med ett vitt mönster, en blå och en grön med ett rött och vitt mönster 
samt en grön med ett rött och vitt mönster på (Nylén & Schönbäck 1994b: 24). I grav 26  
påträffades tolv glaspärlor varav nio röda, två gula och en blå (Nylén & Schönbäck 1994b: 
38). I grav 37 påträffades det tretton pärlor, en bronspärla och tolv pärlor av glas varav en 
pärla var genomskinlig med guldfolie, fem blåa, två gröna, en röd med vitt mönster, en röd 
och en ljusgrön med ett brunt mönster (Nylén & Schönbäck 1994b: 51). I grav 39 påträffades 
39 pärlor av glas (Nylén & Schönbäck 1994b: 54). Grav 65 innehöll fyra pärlor, en som var 
av brons och tre pärlor av glas varav en röd och två som var försmälta för att identifiera 
färgen (Nylén & Schönbäck 1994b: 76). I grav 67 hittades det två pärlor av brons och 126 
pärlor av glas med omkring 40 fragment från glaspärlor. Glaspärlorna var i flera färger, tre 
gröngula, sju blåa, två gröna, 35 röda, 21 gula, en svart, sju vita, fem ljusblå samt olika 
dekorerade pärlor i olika färg kombinationer (Nylén & Schönbäck 1994b: 78). I grav 81 
påträffades två röda glaspärlor (Nylén & Schönbäck 1994b: 81). Grav 85 innehöll en röd 
glaspärla (Nylén & Schönbäck 1994b: 82). I grav 35 hittades 34 pärlor, en pärla som var av 
förgylld brons och 33 pärlor av glas varav tolv blåa, tio gröna, sju vita, två gula och tre röda 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 94, 98). Grav 46B innehöll fem glaspärlor varav två blåa, en gul, 



 

en brandgul och en röd (Nylén & Schönbäck 1994b: 100, 102). I grav 48 påträffades nio 
pärlor, en pärla av bärnsten, fem pärlor av ben och tre pärlor av glas, två var röda och en var 
blå (Nylén & Schönbäck 1994b: 108-109). Grav 75 innehöll flertalet pärlor av olika material, 
fyra pärlor av brons, 21 pärlor av glas med mönster i olika färger och former samt ytterligare 
23 enfärgade glaspärlor som hade olika former samt en pärla av karneol eller bärnsten. I 
graven påträffades också 96 små ringformiga glaspärlor som var blåa, vita, gröna och bruna 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 124). I grav 76 hittades en gul pärla av glas (Nylén & Schönbäck 
1994b: 127). Grav 79 innehöll elva glaspärlor, två ofärgade, tre blåa, en blåvit med ett 
svartbrunt mönster, en blå med vita slingor, en svart med mönster, röd med ett vitt mönster, 
en gul med ett rött mönster, en gul med ett blått mönster (Nylén & Schönbäck 1994b: 130). I 
grav 84 påträffades 18 pärlor av glas,  två var silverfolierade, tre blåa, en blå-vit-svart pärla, 
tre röda, en gul, två vita, en grön, tre rödgula och en pärla av bergkristall (Nylén & Schönbäck 
1994b: 139). Grav 44 innehöll fyra pärlor av glas, två var silverfolierade och två blåa (Nylén 
& Schönbäck 1994b: 174). I grav 49 hittades tolv pärlor av glas, elva av dem var blåa (Nylén 
& Schönbäck 1994b: 176). 
    I de odaterade gravarna från Tuna påträffades det pärlor i fem gravar, två kvinnogravar, två 
mansgravar och en grav som inte var möjlig att könsbedöma, se tabell 10. 
 
Tabell 10: Pärlor från de odaterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 28-29, 68, 74, 

80). 

 Pärlor       

Grav Gravtyp Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Material Övrigt 

16 Brandgrav 20-40   Man 1 möjlig Glas Sämltklump, möjlig 

18 Brandgrav 20-40 Kvinna   2 Glas Röda 

55 Brandgrav 20-40 ? ? 1 Glas Grå och försmält 

62 Brandgrav Vuxen Kvinna?   2 Glas En blå och en röd 

74 Brandgrav 40-60 Man   3 Ben   

 
I grav 16 hittades en smältklump av glas som var en möjlig pärla. Grav 18 innehöll två röda 
pärlor av glas. I grav 55 påträffades en grå glaspärla. Grav 62 innehöll en röd och en blå pärla 
av glas. I grav 74 hitttades tre pärlor av ben (Nylén & Schönbäck 1994b: 28-29, 68, 74, 80).   
    Tabell 11 presenterar de övriga glasföremålen som påträffades i de daterade gravarna från 
Tuna.  
 

Tabell 11: Övriga glasföremål från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 7, 

165). 

 Glasföremål       

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-bedöm Antal Föremål Mönster & färg 

X Kammargrav 300-tal ? Kvinna 1 Glasbägare Svagt grönt glas med blåa och vita trådar på glaset 

1 Brandgrav 400-550 20-60/vuxen ? 11 Smältklumpar Grönt glas 

 
Grav X innehöll en glasbägare som var gjord av ett svagt grönt glas med ett mönster av blåa 
och vita trådar (Nylén & Schönbäck 1994b: 165).  I grav 1 hittades elva smältklumpar av 
grönt glas (Nylén & Schönbäck 1994b: 7). Det finns en möjlighet att de elva smältklumparna 
möjligen var pärlor.   
    Det hittades fem gravar i Tuna som innehöll föremål som kan tolkas som vapenföremål och 
de presenteras i tabell 12. Alla fem gravarna var mansgravar, det var fyra brandgravar och en 
kammargrav. Som det går att utläsa från tabell 12, hade möjligen kammargrav 30 plundrats i 
historisk tid och den kan därför möjligen innehållit fler föremål.  
 
 
 



 

Tabell 12: Vapentillbehör från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 10-11, 

44-45, 66, 69, 169). 

 Vapentillbehör        

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Antal Föremål Material Övrigt 

51 Brandgrav 700 14-20 Man 1 Yxa Järn   

30 Kammargrav 900 ? Man 2 Spjutspets, sköldbuckla Järn Plundrad? 

33 Brandgrav 900 20-40 Man 2 Pilspetsar Järn   

56 Brandgrav 900 ? Man 5 Pilspetsar Järn   

2 Brandgrav 1000 20-40 Man 16 Spjutspets, sköldbuckla, pilspetsar, vapenkniv Järn 13 pilspetsar 

 
Grav 51 innehöll en yxa som hade neddragna egg (Nylén & Schönbäck 1994b: 66). I grav 30 
påträffades en spjutspets samt en sköldbuckla som hade indikationer på skador från innan den 
placerades i graven  (Nylén & Schönbäck 1994b: 169). I grav 33 hittades två pilspetsar 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 44-45). Grav 56 innehöll minst fem fragmatiska pilspetsar 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 69). I grav 2 påträffades en spjutspets samt minst tretton 
fragmentariska pilspetsar, en vapenkniv och en sköldbuckla. (Nylén & Schönbäck 1994b: 10-
11).     
    Tabell 13 visar hästtillbehör, som påträffades i två brandgravar, grav 2 och 59 som 
daterades till 1000-talet.   
 
Tabell 13: Hästtillbehör från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 10-11, 

69). 

 Hästtillbehör        

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Antal Föremål Material Övrigt 

2 Brandgrav 1000 20-40 Man 36 

Betsel, 

stigbyglar,sporrar, 

ryktskrapa Järn 

Betsel: munbett, 5 söljor, 16 beslag, 9 

hängen 

59 Brandgrav 1000 Vuxen Man 30-tal Betsel Järn 

Betsel: ihopsmälta beslag, hängen, 

minst 4 fiskstjärtformade 

 
Grav 2 innehöll ett betsel som bestod av ett munbett, fem söljor, två  rektangulära och tre 
halvrunda ramar, sexton beslag samt nio hängen.  Resterande hästtillbehör var två stigbyglar, 
två sporrar samt en ryktskrapa (Nylén & Schönbäck 1994b:10-11). Det påträffades ett betsel 
av järn bestående av ett 30-tal beslag och hängen samt en bjällra i grav 59 (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 69). 
    Tabell 14 presenterar en översikt av vilka järnföremål som påträffades i de daterade 
gravarna från Tuna. 34 gravar innehöll järnföremål av dem var 19 brandgravar, sju båtgravar 
och fem kammargravar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 14: Järnföremål från de daterade gravarna (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 7-8, 10-

11, 19, 21, 25, 38-39, 41, 44-45, 47, 51, 54, 56, 62-63, 66, 69, 76-78, 81-82, 88, 90, 94, 98, 100, 102, 108-109, 

127, 130, 138-139, 163, 165, 169, 172-176). 

 



 

Tabell 15 presenterar en översikt av de odaterade gravarna som innehöll järnföremål. Det var 
15 brandgravar som innehöll järnföremål, endast en av gravarna hade könsbedömts och det 
var arkeologiskt. 
 
Tabell 15: Järnföremål odaterade gravar (Baseras på information i Nylén & Schönbäck 1994b: 14- 16, 19, 30, 32, 

34, 44, 54, 59, 68, 72, 75, 80). 

 Järnföremål     

Grav Gravtyp Ålder Ark-Kön Antal Föremål 

3 Brandgrav Vuxen ? 1 Ten 

4 Brandgrav Vuxen ? 4+5 fragment Beslag, 3 spikar, 5 fragment av järnföremål 

5 Brandgrav 40-60 ? 4+5 fragment Eldstål?, ring, 2 tenar, 5 järnfragment 

9 Brandgrav 20-40 ? 1 Nit 

19A Brandgrav Vuxen ? 4 Brodd, krampa, krok, spik 

20 Brandgrav Ung ? 3+1 fragment Kniv, band, bleck, järnföremål, järnfragment 

24 Brandgrav 14-vuxen ? 1 Syl? 

32 Brandgrav Vuxen ? 5 Sölja, beslag, 2 broddar, spik 

40A Brandgrav ? ? 1 Ring 

42 Brandgrav Vuxen ? 5 2 ringar, 3 tenar 

55 Brandgrav 20-40 ? 2+2 fragment Beslag, hake, 2 fragment av tenar 

60 Brandgrav 40-60 ? 2 Kniv, ten 

64 Brandgrav ?-ca 7 ? 1+1 fragment Krampa, 1 järnfragment 

74 Brandgrav 40-60 Man 6+1 fragment 1 fragment av en kedja, 1 järnföremål, 2 nitar, 3 spikar 

 

Ytterligare föremålstabeller som inte innehöll föremål som var inkluderade i de arkeologiska 
könsbedömningarna av Tuna finns i bilagor. De övriga Tabellerna innehåller benkammar, 
brynen, benföremål, träföremål och keramik finns i bilaga 1-9, där både de daterade och 
odaterade gravarna finns inkluderade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 ANALYS & DISKUSSION 

I de första avsnitten av kapitlet, analys och diskussion kommer gravkonstruktionerna från 
Tuna i Badelunda att kort jämföras med liknande gravkonstruktioner från andra gravfält. 
Gravkonstruktionerna har delats in tre kategorier som presenteras i tre stycken, en för 
brandgravar, båtgravar och kammargravar. 
    Brandgravar brukar betraktas som en enklare form av gravar, det brukar oftast påträffas 
enklare och färre föremål i brandgravar än i andra gravkonstruktioner även om det finns 
undantag. I Tuna påträffades det exempelvis fyra brandgravar, grav 2, 33, 37 och 67 som 
innehöll fler föremål samt olika typer av föremål (Nylén & Schönbäck 1994b: 83). Både män 
och kvinnor förekommer i brandgravar i ungefär lika stor utsträckning. Individer av lägre rang 
var de som främst kremerades men även här finns det undantag (Olausson 2008: 145). Det 
förekom även barn i brandgravar, dock i mindre utsträckning än vuxna individer vilket det 
indikeras på även i Birka, men det är överlag färre barn som begravdes på järnålders gravfält 
än vuxna individer (Gräslund 1973: 162). Exakta siffror för hur vanligt det är med 
brandgravar som innehöll barn är svåra hitta. Det är svårt att finna jämförelser med andra 
liknande gravfält överlag, eftersom brandgravar oftast hamnar i skymundan. Det påträffades 
dock brandgravar bredvid de båtgravarna som hittades i gamla Uppsala. Gravarna innehöll 
dock få föremål och de få brandgravarna som könsbedömdes indikerade på individer av båda 
könen (Nordahl 2001: 63). 
    Båtgravar har främst påträffats i Uppland och Västmanland som båda ligger i Mälardalen. 
Gravfälten som det har påträffats båtgravskonstruktioner på är i Vendel, Valsgärde, Ulltuna, 
Tuna i Alsike, Tuna i Badelunda, Norsa i Köping och det har också hittats båtgravar vid 
gamla Uppsala. Av de sju båtgravfälten som har påträffats var fem av gravfälten anlagda vid 
Tuna-gårdar eller tidigare Tuna-gårdar och de två platserna som inte låg intill Tuna-gårdar var 
Valsgärde och gamla Uppsala (Nylén & Schönbäck 1994b: 150-156; Nordahl 2001: 65-67). 
Båtgravarna som hittades i Tuna i Badelunda innehöll endast kvinnliga individer, vilket skiljer 
sig från de upplänska gravfälten med båtgravar som påträffades vid bland annat Vendel och 
Valsgärde, där det främst hittats manliga individer i båtgravskonstruktioner. Både i Tuna i 
Badelunda, Vendel och Valsgärde finns det indikationer på att det var ungefär en individ per 
generation som gravlagts i båtgravar även om båtgravserien i Tuna hade luckor. Det finns 
indikationer på att en individs placering, samt föremålens placering i en båtgravskonstruktion 
varierade beroende på om individen var en man eller kvinna. Både i Tuna i Badelunda och 
Tuna i Alsike där kvinnliga individer påträffades, hade de kvinnliga individerna placerats i 
mitten av båten med de medföljande gravföremålen främst placerade bredvid individen i 
båtens mitt, samt i den främre delen av båten. I de båtgravar som innehöll manliga individer 
hade en majoritet av individerna istället placerats främst i båtens akter där även föremålen 
hade centrerats, men det hittades även föremål i båtens mitt (Nylén & Schönbäck 1994a: 118, 
140; Nylén & Schönbäck 1994b: 151-152). Från gravfältet vid Norsa i Köping har endast en 
av de misstänkta båtgravarna undersökts och den bedömdes som en kvinnograv. En möjlig 
teori är att gravtraditionerna skilde sig åt mellan Västmanland och Uppland. I Västmanland 
var det främst kvinnor som gravlagdes i båtgravar och i Uppland var det främst män som 
gravlagdes i båtgravar. Tuna i Alsike urskiljer sig från de övriga båtgravfälten i Uppland 
eftersom det påträffades två båtgravar som innehöll kvinnliga individer (Nylén & Schönbäck 
1994b: 154-155). Figur 3 nedan visar hur båtgravfälten var placerade i förhållande till 
varandra. Tuna i Badelunda var det enda gravfältet som inte ligger i närheten av en å eller vik, 
men det finns dock bevis på att det gick en å precis bredvid Tuna i Badelunda när gravfältet 
var i bruk (Nylén & Schönbäck 1994b: 154). 
 



 

 
Figur 3: Båtgravfälten i Mälardalen som visar hur gravfälten med båtgravar var fördelade (Baseras på en bild från Nylén & 

Schönbäck 1994b: 154). 

 

Gravkonstruktionen kammargravar brukar främst betraktas som en gravkonstruktion för en 
manlig elit, men det finns även exempel på kammargravar innehållande kvinnliga individer 
med rika utstyrslar och föremål som exempelvis grav X från Tuna i Badelunda (Fransson 
2011: 103). Det som utmärker en kammargravskonstruktion är att de vanligtvis har en sorts 
träkonstruktion som bildar en kammare för den döde individen (Nylén & Schönbäck 1994b: 
178). Det finns flera variationer i kammargravarnas form, konstruktion och föremålsinnehåll, 
de sociala och genusolikheterna med kammargravar hamnar ofta i skymundan. Det har 
påträffats näst intill fyndtomma kammargravar på samma gravfält där det även påträffas rika 
brandgravar med samma dateringar. Kammargravar brukar dateras antingen till tidig järnålder 
eller till sen järnålder (Fransson 2011: 103). Det finns exempel på barn i kammargravar från 
Birka men de förekommer dock i mindre utsträckning än vuxna individer, samt att barn sällan 
påträffas ensamma (Gräslund 1973: 161-162). Detta gör att två av kammargravarna, grav 43 
och 44 från Tuna i Badelunda skiljer sig från andra individer av den unga åldern som 
påträffats i Tuna. Det finns även ett exempel på i vilken kontext barn i kammargravar främst 
påträffas i, från Björkågravfältet i Överlännäs socken i Ångermanlands län. Det påträffades en 
barngrav i en kammargrav från det gravfältet där det även påträffades flera individer i 
kammargraven (Fransson 2011: 97). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.1 Gravkonstruktionernas position och betydelse 

Den här delen av analys och diskussionskapitlet, kommer gravkonstruktionernas position på 
gravfältet att studeras och presenteras, för att undersöka om det finns några utmärkande 
mönster på gravfältet. För att utreda om gravkonstruktionerna var fördelade över gravfältet i 
något mönster, undersöktes ritningarna av gravfältet närmare. Går det exempelvis att se om 
gravkonstruktionerna som påträffades hade placerats på en specifik plats på gravfältet eller 
om en sorts gravkonstruktion innehöll individer av ett specifikt kön? Genom att använda den 
ritning som avbildade gravfältet med märkningar för vilka gravar som är inkluderade i 
uppsatsen. Gravkonstruktionerna är därmed uppdelade och fördelade med färgnyckeln, i 
tabell 1 som används genom hela uppsatsen för brandgravar, båtgravar och kammargravar. På 
gravfältet påträffades det som tidigare nämnt 53 brandgravar, åtta båtgravar och fem 
kammargravar, två av brandgravarna innehöll två individer vardera grav 66A+B och grav 85 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200).  
 

 

Figur 4: Gravfältsöverblick med gravkonstruktionerna, färgerna är enligt färgnyckeln för gravkonstruktionerna i 

tabell 1 (Baserad på information från Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 199-200).  

 



 

Genom att utgå från figur 4 går det att få en överblick av hur gravfältet såg ut, samt hur 
gravkonstruktionerna var fördelade på gravfältet. Den markyta som gravfältet påträffades på 
var 50x50 meter stor yta, det finns dock indikationer på att gravfältet fortsatte i NV-riktning 
ut i åkermarken bredvid vilket det går att se indikationer på i figur 1 (Nylén & Schönbäck 
1994b: 151). Genom att applicera ett rutnät som är enhetligt med norrpilens riktning på 
gravfälts ritningen. Från den nordligaste graven på gravfältet till den sydligaste och sedan 
göra samma sak från den västligaste graven till den östligaste graven på gravfältet går det att 
skapa en överblick av gravfältet. Genom att använda ritningen av gravfältets struktur från 
rapporten med rutnätet applicerat, går det att få en överblick av eventuella mönster i 
gravfördelningen på gravfältet (se bilaga 10). Från den nordligaste graven på gravfältet, grav 
66B till den sydligaste graven på gravfältet grav 26 var det cirka 50 meter. Från östligaste 
graven på gravfältet, grav 19A och den västligaste graven på gravfältet grav 41 var det cirka 
44 meter i mellan dem. Genom att använda rutnätet går det även att se vilken grav som var 
placerad på gravfältets mittpunkt, och det var grav 36. Det finns tyvärr ingen datering eller 
könsbedömning på grav 36, den information som finns om graven är att den tillhörde en 
individ i åldern mellan 40 och 60 år. Det finns inget annat som indikerar på att det skulle vara 
något specifikt med den här graven, eftersom den endast innehöll fyra fragment från en 
benkam. En datering hade varit intressant för att skapa ett perspektiv och se om den är yngre 
eller äldre eftersom graven var placerad mitt på gravfältet. Som det förklaras tidigare var 
gravfältet möjligen större än den 50x50 stora ytan som undersöktes. Genom att inkludera 
figur 1 för att hitta gravfältets mittpunkt uppstår en annan bild av gravfältet i Tuna där grav 36 
endast är mittpunkten på den utgrävda delen vilket ger en förklaring på varför graven innehöll 
få föremål. Gravkonstruktionerna på den utgrävda delen av gravfältet hade en intressant 
fördelning på gravfältet vid en första anblick av ritningen ser fördelningen av 
gravkonstruktionerna ganska jämnt över gravfältet. Vid en noggrannare överblick samt att 
ritningen placeras i norrpilens riktning, inger gravfältet ett annat intryck där en majoritet av 
gravkonstruktionerna placerats på gravfältets östra sida. Av de totalt 66 gravarna på gravfältet 
var 47 av gravkonstruktionerna placerade på gravfältets östra sida. 16 av 
gravkonstruktionerna var placerade på den västliga sidan och 3 av gravkonstruktionerna, grav 
30, 36 och 55 hade placerats längs gravfältets mittsträck längs en N-S riktning (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 195, 199-200). 
    Av de 53 brandgravarna som påträffades på gravfältet hade 40 av 
brandgravskonstruktionerna placerata på den östra sidan av gravfältet, 19 av brandgravarna 
var placerade i en klunga på den östra sidan av grav X. Åtta stycken av brandgravarna, grav 2, 
32, 37, 42, 55, 56, 59 och 61 hade placerats på den yttre kantringen av grav X, fyra av de 
gravarna hade daterats till 900-talet eller 1000-talet, gravarna var grav 2, 37, 56 och 59. På 
den västra sidan av gravfältet hade elva brandgravar placerats, fem av dem låg i det NV-
hörnet av gravfältet och de resterande sex brandgravarna hade en jämn spridning på den 
reseterande delen av gravfältets västra sida. Genom att använda rutnätet över gravfältet går 
det att få fram en mittlinje på gravfältet som gick i en N-S riktning, på den här mittlinjen var 
två brandgravar placerade, grav 36 som var placerad på gravfältets absoluta mittpunkt och 
grav 55 placerad på gravfältets norra kant mitt på mittlinjen. Det var möjligt att datera 26 av 
de totalt 53 brandgravarna som hittades på gravfältet, 19 av de daterade brandgravarna gick 
att könsbedöma. Det var 27 brandgravar som inte var möjliga att datera, åtta av de odaterade 
brandgravarna gick dock att könsbedöma. Det var svårare att datera brandgravarna än de 
andra gravarna, eftersom de innehöll färre föremål samt att de även kremerats (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 195, 199-200). Större delen av brandgravarna, 31 stycken hade placerats 
omkring grav X. 18 av de resterade brandgravarna var placerade omkring grav 1 som också 
var en av de äldre gravarna på gravfältet och daterades till mellan 400-550-talet e.Kr. Detta 
indikerar på att de äldre gravarna på gravfältet hade tillräckligt stark betydelse för att yngre 
generationer fortfarande ville visa respekt för individerna i de äldre gravarna. 
    De åtta båtgravskonstruktionerna som påträffades på gravfältet i Tuna skiljer sig från de 
övriga gravkonstruktionerna, eftersom en majoritet som bestod av fem av de åtta båtgravarna, 



 

grav 46B, 75, 76, 79 och 84 hade konstruerats på den västra sidan av gravfältet. Det skiljer sig 
tydligt från både brandgravarna och kammargravarna där en majoritet av gravarna hade 
placerats på den östra delen av gravfältet. Båtgravarna var placerade nära varandra i en 
klunga, centrerat till den södra halvan av gravfältet, båtarna var även placerade i en NÖ-SV 
riktning på gravfältet. Två av båtgravarna grav 35 och 48 var placerade på den östra sidan av 
gravfältet nära mitten, och den sista båtgraven, grav 23B hade placerats med en del av graven 
på mittsträcket, cirka fem och en halv meter från grav 36 som var gravfältets mittpunkt 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 199-200). Båtgravarna hade alltså placerats på en specifik 
del av gravfältet vilket indikerar på att det finns ett mönster i hur båtgravarna hade placerats 
på gravfältet. 
    På gravfältet fanns det som tidigare nämnt fem kammargravar, grav X som var den äldsta 
graven på gravfältet med en datering från 300-talet och fyra yngre kammargravar som 
daterades mellan 900-tal och 1000-tal e.Kr. Kvinnograven, grav X ingav troligen ett dominant 
intryck på gravfältet med gravkonstruktionens diameter på cirka 20 meter. Grav X var även 
den nordligaste skelettgraven på gravfältet, resterande skelettgravarna var de åtta båtgravarna 
och fyra kammargravarna som var placerade på gravfältets mitt eller södra del. Tre av de 
yngre kammargravarna, grav 43, 44 och 49 könsbedömdes som kvinnogravar, två av dem 
åldersbedömdes som barn omkring 4-5 år. Grav 43 och 44 låg placerade tätt intill varandra 
och grav 49 var placerad två och en halv meter västerut från grav 44. Den sista 
kammargraven, grav 30 bedömdes tillhöra en man och var placerad cirka tio meter från 
gravfältets mitt, på den södra delen av gravfältet, ungefär en meter söder om grav 23B. Alla 
av de fyra yngre kammargravarna hade alltså placerats på gravfältets södra sida vilket 
urskiljer sig från grav X som var placerad på den norra sidan av gravfältet. Kammargrav 30 
utmärker sig också från de andra gravarna på gravfältet eftersom det är den sydligaste 
skelettgraven på gravfältet (Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 199-200). Reflekterar 
gravkonstruktionernas placering på gravfältet den gravlagde individen eller är 
gravkonstruktionens placering en reflektering av de efterlevandes uppfattning av den 
gravlagde individen. 

4.2 Gravfältets könsfördelning  

I det här avsnittet av analysen och diskussionen kommer gravfältets möjliga könsfördelning 
att studeras närmare, samt se om gravkonstruktionerna fördelats enligt kön på gravfältet eller 
inte. 
 
Tabell 16: Färgnyckel för könsmarkeringar och de färger som användes för att förklara vilken färg som 

representerar vilket kön och vilka gravar som inte var möjliga att könsbedöma (Nylén & Schönbäck 1994b: 199-

200). 

Kön Färgnyckel 

Kvinna   

Man   

Obestämd   

 
 



 

Figur 5: Gravfältsöversikt könsmarkeringar enligt färgnyckeln för kön (Baserad på information från Nylén & 

Schönbäck 1994b: 195, 199-200). 

 
Figur 5 ger en överblick av hur könsfördelningen såg ut på gravfältet. Av de 66 gravarna med 
68 individer på gravfältet var det ej möjligt att könsbedöma 25 gravar, med 26 individer från 
gravfältet. Det gick att könsbedöma de resterande 41 gravarna från gravfältet som innehöll 42 
individer, främst genom en arkeologisk könsbedömning, 33 individer könsbedömdes genom 
en arkeologisk könsbedömning, av dem var 26 kvinnor och sju män. Endast tretton individer 
gick att könsbedöma genom en osteologisk könsbedömning, tio av dem var män och tre var 
kvinnor. Fem av individerna könsbedömdes både genom en arkeologisk könsbedömning och 
en osteologisk könsbedömning (Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200). Cirka 38% av det 
totala antalet individer var kvinnliga individer, ungefär 25% var manliga individer och cirka 
38% var obestämda individer. Om siffrorna räknas ihop hamnar procentantalet fel vilket beror 
på grav 11 som orsakar problem med en kvinnlig arkeologisk könsbedömning och en manlig 
osteologisk könsbedömning, men graven innehöll endast en individ.  
    16 av gravarna, grav 7, 23A+B, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 46A, 46B, 48, 49, 75, 76, 79 och 84 
som könbedömts att vara kvinnogravar, de var placerade centrerat till den södra delen av 
gravfältet främst nära gravfältets mitt. Fem gravar som bedömts tillhöra kvinnliga individer 
grav 6, 14, 18, 26, 62 och 67 låg placerade längs gravfältets yttre kanter främst på den södra 



 

sidan där grav 6, 14, 18 och 26 låg. Grav 62 och 67 var de nordligaste brandgravarna som 
könsbedömts som kvinnliga gravar. Grav X var även den centrerad till den nordliga delen av 
gravfältet och var också den nordligaste skelettgraven på gravfältet. Sju av kvinnogravarna, 
grav 6, 7, 34, 37, 39, 43 och 44 var placerade i en linje som gick i en NV-SV riktning på 
gravfältet, gravkonstruktionerna bestod av fem brandgravar och två kammargravar. De 
påträffades dock även brandgravar som tillhörde kvinnor, som var placerade i gravfältets 
utkant på den södra, östra och norra delen. Grav X hade en nordligare placering på gravfältet 
än majoriteten av kvinnogravarna som var placerade på den södra delen. Grav X hade även en 
större gravkonstruktion än alla de resterande gravarna på gravfältet, med en diameter på cirka 
20 meter (Nylén & Schönbäck 1994b: 86, 195, 199-200). Det finns alltså indikationer på att 
kvinnliga individer främst begravdes på den södra delen av gravfältet samt gravfältets mitt.  
    Majoriteten av de gravar som bedömts som mansgravar, grav 2, 15, 16, 31, 33, 40B+C, 41, 
45, 47A, 51, 53, 56 och 59 var placerade på den norra sidan av gravfältet. Två gravar, grav 30 
och 74 som bedömdes som mansgravar var placerade på den södra delen av gravfältet. Grav 
30 var även den enda manliga skelettgraven på gravfältet, vilket i sig indikerar på att den 
gravlagde individen var av någon specifik betydelse, eftersom graven urskiljer sig från de 
andra mansgravarna. Tio av mansgravarna, grav 2, 31, 33, 40B+C, 47A, 51, 53, 56 och 59 
hade placerats runt kammargrav X. Grav 2 och 47A hade placerats på kantringen till grav X 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 199-200). En fråga som uppstår är vilken betydelse hade 
grav X för de senare individerna eftersom det främst var masgravar som placerades på och 
runt grav X. De manliga gravarna från gravfältet i Tuna hade främst placerats på den nordliga 
sidan av gravfältet, vilket överensstämmer med resultatet från de kvinnliga gravarna som var 
centrerade till den södra delen av gravfältet.  
    Det var två könsbedömda gravar, grav 11 och 85 som har utelämnats från genomgången av 
de andra könsbedömda gravarna fast de har könsbedömningar, eftersom det antingen var flera 
individer i graven eller att det finns frågetecken. Grav 11 var placerad på gravfältets östra 
kant. Det finns osäkerheter omkring grav 11 om den innehöll en manlig individ eller en 
kvinnlig individ. En arkeologisk könsbedömning av grav 11 bedömdes graven som en 
kvinnograv och genom en osteologisk könsbedömning bedömdes graven som en mansgrav. 
Den osteologiska undersökningen av benmaterialet kom fram till att grav 11 endast innehöll 
en individ. Grav 11 placering på gravfältet inger inte några indikationer om vilket kön 
individen hade. Graven var placerad på den östra kanten av gravfältet på den södra halvan, 
men det fanns både manliga- och kvinnliga gravar bredvid grav 11. På den västra kanten av 
gravfältet var grav 85 placerad som bedömts innehålla två individer, en man och en kvinna. 
Den arkeologiska könsbedömningen indikerade på att graven innehöll en kvinnlig individ. 
Den osteologiska undersökningen av benmaterialet från grav 85 indikerade på att graven 
innehöll två individer, den ena individen kunde könsbedömas som en manlig individ och den 
andra individen var inte möjlig att könsbedöma. Slutsatsen som har dragit utifrån den 
arkeologiska könsbedömningen och den osteologiska könsbedömningen är att grav 85 
innehöll en manlig individ och en kvinnlig individ. Grav 85 var precis som grav 11 placerad 
på den södra halvan av gravfältet, men grav 85 var placerad på den västra delen av gravfältet 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 199-200).  
    En majoritet av de obestämda gravarna var placerade på gravfältets östra sida, där 21 gravar 
hade placerat gravarna var, grav 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12A, 19A, 20, 24, 28, 29, 32, 40A, 42, 60, 61, 
63, 64 och 66A+B. Det förvånar dock inte att en majoritet av gravarna var placerade på den 
östra sidan av gravfältet, eftersom en majoritet av alla gravarna var placerade på den sidan 
vilket förklaras tidigare. Tre av de obestämda gravarna var placerade på gravfältets västra 
sida, grav 47B, 57 och 81. Två av de obestämda gravarna var placerade på gravfältets 
mittlinje gravarna var grav 36 som var placerad på gravfältets mittpunkt, och grav 55 som var 
placerad på gravfältets mittlinje på den norra delen av gravfältet. Fem av de obestämda 
gravarna, grav 32, 42, 47B, 55 och 61 hade placerats på kantlinjen till grav X (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 195, 199-200).  



 

Tabell 17: Antal individer som könsbedömts både arkeologiskt och osteologiskt samt hur individerna 

åldersbedömts fördelade på hur många per ålder (Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200). 

68 Individer    

Ålder Kvinna Man Okänd 

4-5 2     

?-ca 7     1 

4-11     1 

14-20   1 1 

14-vuxen     1 

Ung 2   1 

20-40 5 6 4 

Vuxen 4 1 9 

40-?   2   

40-60 3+1? 4+1? 6 

20-60/vuxen     1 

Okänd 9 2 1 

 

4.3 Gravfältets åldersfördelning 

I det här underkapitlet kommer gravfältets eventuella åldersfördelning att analyseras och 
diskuteras. 
 
Tabell 18: Färgnyckeln för en förenklad åldersöversikt fördelat på fyra färger för en enklare överblick (Nylén & 

Schönbäck 1994b: 199-200). 
Ålder Färgnyckel 

?   

4-5   

ca 5   

?-ca 7   

4-11   

Ung   

14-Vuxen   

14-20   

Vuxen   

20-40   

40-?   

40-60   

20-60/Vuxen   



 

Figur 6: Gravfältsöversikt med åldersfördelning över hur gravarana var placerade på gravfältet, se tabell 27 

(Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 199-200). 

 

Det var möjligt att åldersbedöma 53 av gravarna som innehöll 55 individer från Tuna i 
Badelunda. 28 av de åldersbestämda gravarna var daterade och 26 av de odaterade gravarna 
var möjliga att åldersbedöma. Åldrarna har fördelats i fyra grupper, en grupp för ej 
åldersbedömda individer. En grupp för barn mellan 4-11 år, en grupp för unga omkring 14-20 
år. Den sista gruppen består av de vuxna individerna som var mellan 20 och 40 år gamla. Det 
är inte möjligt att se om de gravlagda individerna hade placerats enligt en åldersföredelning 
på gravfältet. Det förefaller inte som om det finns ett mönster i ålderföredelningen på 
gravfältet, men en majoritet av de gravlagda individerna på gravfältet var dock vuxna 
individer. Det kan betyda att det främst var vuxna individer som dog under den här perioden 
eller att gravfältet främst var menat för vuxna individer (Nylén & Schönbäck 1994b: 199-
200).  
 



 

4. 4 Tunas könsbedömningar 

Den här delen av analysen kommer att diskutera hur könsbedömningarna gjordes på 
individerna från Tuna i Badelunda, samt att diskutera närmare vad som användes och hur 
pålitliga könsbedömningarna var. Det var möjligt att könsbedöma 42 individer av de totalt 68 
individerna från Tuna. Det var alltså endast möjligt att könsbedöma cirka 62% av individerna 
från Tuna i Badelunda. 33 individer könsbedömdes arkeologiskt, cirka 48% och tretton 
individer könsbedömdes osteologiskt, cirka 19%, fem av individerna cirka 7% gick att 
könsbedöma både arkeologiskt och osteologiskt. 
    Som det förklaras i den tidigare forskningen baseras en osteologisk könsbedömning på de 
karaktäristiska skillnaderna som finns hos det biologiska könen. Det finns dock problematik i 
en osteologisk bedömning, bland annat eftersom olika individer har olika sorters kroppstyper, 
då de biologiska könsskillnaderna är tydligare hos vissa individer och otydligare hos andra. 
Hur mycket information som går att utvinna från ett benmaterial kan variera pågrund av flera 
orsaker, exempelvis om benmaterialet var bränt eller obränt, då det är lättare att utvinna 
information från ett obränt material. En annan faktor som bör inkluderas är benmaterialets 
skick, hur väl benmaterialet bevarats i jorden. Bevaringsförhållandena för benmaterial är 
gynnsammare i täta lerjordar som är kalkrika, PH-värdet i jorden på ett gravfält spelar också 
en roll i hur väl benmaterial bevaras. I jord med lågt PH-värde bevaras ben sämre men 
material som trä bevaras bättre (During 1996: 24-25).  
    En arkeologisk könsbedömning baseras på de föremål som påträffas med den gravlagde 
individen, vilket ger en indikation på individens sociala kön, det vill säga individens genus. 
Det största problemet med en arkeologisk könsbedömning är att det är lätt att komma fram till 
felaktiga slutsatser, eftersom det sociala könet uppfattas annorlunda idag, vilket kanske inte 
reflekterar hur det sociala könet uppfattades under järnåldern. Det är också viktigt att tänka på 
att föremålen som påträffas i en grav kanske inte reflekterar individens biologiska kön. Hur 
många föremål som den arkeologiska könsbedömningen baseras på, och vilka typer av 
föremål som används är även viktigt att betänka för att bedöma hur pålitlig den arkeologiska 
könsbedömningen var. I grunden är en arkeologisk könsbedömning en kvalificerad gissning, 
men eftersom tvåkönsmodellen används för att bestämma kön så finns det endast två 
alternativ, man eller kvinna (Fahlander 1995: 7-8). Det gör att en kvalificerad gissning är 
bättre än inget svar alls eftersom det är 50 procents chans att det blir rätt. 
    I de tre följande underkapitlen kommer först de gravar som könsbedömdes arkeologiskt att 
undersökas djupare, samt vilka föremål som de arkeologiska könsbedömningarna baserades 
på. I det andra underkapitlet kommer de gravar som könsbedömdes osteologiskt att studeras 
närmare samt se vad av benmaterialet som de osteologiska könsbedömningarna baserades på. 
Det sista underkapitlet i den här delen av uppsatsen kommer de gravar som både könsbedömts 
arkeologiskt och osteologiskt att undersöka, för att se vad bedömningarna baseras på samt om 
de kommer fram till samma slutsats eller skiljer sig. 

4.4.1 Arkeologiskt könsbedömda gravar 

I det här underkapitlet kommer först en kort repetition av vilka föremål som används för en 
arkeologisk könsbedömning att presenteras. De arkeologiskt könsbedömda gravarna har 
fördelats på fem olika stycken, efter hur många föremål som användes för den arkeologiska 
könsbedömningen samt vilka sorters föremål det var. Föremål som tolkas som kvinnoföremål 
är, smycken, pärluppsättningar främst av glaspärlor, hängsmycken av metall, ovala 
spännbucklor, likarmade spännen, runda spännen, treflikiga spännen, halsband, armringar, 
ankelringar, prydnadsfibulor, enkla fibulor, kistor, sländtrissor samt cirkulära bältesspännen, 
synålar och nycklar (Jesch 1991:14; Tove 1998: 3-5). Föremål som tolkas som mansföremål 
är, vapenföremål bestående av pilar, yxor, spjut, lansar, svärd , sköldbucklor, ringbrynjor, 
hästtillbehör bestående av sporrar, stigbyglar, bettsel delar, rakknivar, spelbrickor, 
ringspännen, bältesspännen av varierande form men ej cirkulär form, samt smedverktyg 
(Jesch 1991:14; Tove 1998: 3-5). Förmål som tolkas som könsneutrala föremål är spännen, 



 

kammar, lerkärl, träkärl, knivar och brynen men även mynt och även pärlor kan ses som 
neutrala beroende på kontexten som de påträffas i samt mängden pärlor som hittas (Jesch 
1991:14; Tove 1998: 3-5).  
    Reflekterar föremålen i gravarna den gravlagde individen eller de efterlevandes uppfattning 
av den gravlagde individen? Den mängd pärlor som en grav innehöll kan ge en indikering på 
om graven innehöll en manlig eller kvinnlig individ. Det finns en uppfattning att om en grav 
innehöll fler än tre pärlor bör den betraktas som en kvinnograv. Om en grav istället innehöll 
tre eller färre pärlor bör den betraktas som en mansgrav. När uppgår mänden pärlor till ett 
antal där det definitivt går att säga att individen i graven är en kvinna? Pärluppsättningar är 
vanligen kopplade till kvinnogravar men vad är det minsta antalet pärlor för att det ska ses 
som en pärluppsättning. Det var brukligt att sätta en gräns på ett antal pärlor för när en grav 
indikerar på en manlig grav eller en kvinnlig grav. Gränsen för pärlantalet sattes brukligen vid 
tre pärlor, var det fler än tre pärlor var det en kvinnograv, var det tre eller färre var det en 
mansgrav (Petré 1984: 191, 194; Thedéen 2011: 128). Den här tekniken för att arkeologiskt 
könsbedöma gravar brukades när individerna från Tuna könsbedömdes arkeologiskt. Att 
endast basera en arkeologisk könsbedömning på mängden pärlor som påträffades i graven är 
inte den mest trovärdiga bedömningen. Att använda pärlantalet som grund för 
könsbedömningen är möjligt om det handlar om en större mängd pärlor men det är fortfarande 
ingen garanti på att individens kön. 
    I det första stycket kommer de åtta gravar med en arkeologisk könsbedömning som baseras 
på flera tydliga föremål, som starkt kopplas till de olika könen att beskrivas och diskuteras 
närmare. De första åtta gravarna har valts ut för att föremålen som användes för den 
arkeologiska könsbedömningen är föremål som starkt indikerar på kön hos den gravlagde 
individen. Den första graven är båtgrav 75 som könsbedömdes arkeologiskt till att tillhöra en 
kvinnlig individ. Föremålen som användes för könsbedömningen var två enskaliga ovala 
spännbucklor i brons av typ P37, ett likarmat spänne av brons med ornamentik, två masiva 
armbyglar av brons med ornamentik, en bronskedja och två ringar av brons. I graven 
påträffades även flertalet pärlor av olika material, fyra pärlor av brons, 21 pärlor av glas i 
olika mönster, färger och former, ytterligare 23 enfärgade pärlor av glas i olika former 
hittades samt en pärla av karneol eller bärnsten och 96 små ringformiga glaspärlor som var 
blåa, vita, gröna och bruna. Fjorton arabiska mynt som gjorts om till hängen. Årtalen på 
mynten var fördelade på två grupper, tolv som daterades till cirka 742/43 och två som 
daterades till omkring 731/32, mynten var tillverkade i Wãsit som ligger i nuvarande Irak 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 122, 124, 200). Smyckesuppsättningen från grav 75 bestod av 
flertalet föremål som brukar kopplas till kvinnliga individer. Föremålen som användes för 
könsbedömningen av grav 75 följer de föremål som används som hjälp för att arkeologiskt 
könsbedöma kvinnliga gravar. Det finns inget som indikerar på att den arkeologiska 
könsbedömningen av grav 75 skulle vara fel. 
    Brandgrav 2 bedömdes arkeologiskt som en mansgrav med en individ. Graven innehöll 
föremål som brukar tolkas som manliga föremål, en torshammare, en spjutspets, tretton 
pilspetsar, en vapenkniv och en sköldbuckla. Det påträffades även delar av ett betsel, två 
stigbyglar, två sporrar och en ryktskrapa. Grav innehöll ytterligare föremål men det var dessa 
föremål som användes för att genomföra en arkeologisk könsbedömning (Nylén & Schönbäck 
1994b: 10-11, 84, 199). Av de manliga gravarna var grav 2 den grav som innehöll störst 
mängd föremål. Genom att observera föremålen från graven, framgår det att de föremål som 
den arkeologiska könsbedömningen baserades på är exakt de grundföremål som indikerar på 
en manlig individ. Brandgrav 2 är därför ett typiskt exempel på vilka föremål som används i 
en arkeologisk könsbedömning av en manlig individ. 
    Kammargrav X som könbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv med hjälp av de 
föremål som påträffades i graven. Föremålen som användes var sju guldföremål bestående av 
en halsring, två armringar, två sorters av fingerringar samt två nålar som tolkats som 
dräktnålar. Det påträffades även två beslag av förgyllt silver som troligen tillhört en 
rosettfibula. Det hittades även fler föremål i graven men de föremål som främst användes för 



 

att arkeologiskt bedöma individens kön var de föremål som nämns ovan (Nylén & Schönbäck 
1994b: 163-165, 199; Fernstål 2004: 27). Smyckesuppsättningen som påträffades i grav X 
inger en stark indikation på att individen i grav X troligen var en kvinna. Det går att 
argumentera att det finns möjligheter att grav X kanske inte tillhörde en kvinna men 
föremålen argumenterar främst för att det var en kvinnlig individ. Det går även att studera 
liknande gravar, som det har förklarats tidigare finns det en näst intill identisk grav 1949-2 i 
Himlingøje på Själland, där det påträffats näst intill identiska föremål samt ett bevarat skelett 
som könsbedömts som kvinnligt (Fernstål 2004: 113-114). Det går därför att argumentera 
relativt starkt för att grav X tillhörde en kvinnlig individ, eftersom föremålen främst indikerar 
på det. 
    Båtgrav 35 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv. Föremålen som användes för 
den arkeologiska könsbedömningen var ett förgyllt ryggknappspänne, ett likarmat spänne, en 
oval spännbuckla och tre hängen som alla var av brons. I graven påträffades även 34 pärlor en 
av förgylld brons och 33 av glaspärlor (Nylén & Schönbäck 1994b: 94, 99, 199). 
Smyckesuppsättningen i grav 35 inger en stark indikation på att graven innehöll en kvinnlig 
individ. När pärlmängden överstiger tio pärlor och att graven även innehöll andra delar av en 
resterande smyckesuppsättning, finns det tillräckligt starka indikationer på att graven innehöll 
en kvinnlig individ. Föremålsinnehållet i grav 35 argumenterar därför främst för att graven 
innehöll en kvinnlig individ. 
    Båtgrav 23A+B könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv. De föremål som 
användes för den arkeologiska könsbedömning var två ovala spännbucklor av förgylld brons, 
ett runt spänne av förgylld brons, ett nålhus (Nylén & Schönbäck 1994b: 88-89, 199). Det 
som förvånar med smyckesuppsättningen från grav 23A+B är att den helt saknar pärlor. De 
två ovala spännbucklorna samt det runda spännet av förgylld brons indikerar starkt på att 
graven innehöll en kvinnlig individ. Den arkeologiska könsbedömningen av grav 23A+B 
indikerade därför starkt för att graven innehöll en kvinnlig individ. 
    Kammargrav 30 tillhörde en manlig individ och bedömdes arkeologiskt. De föremål som 
den arkeologiska bedömningen baserades på var en spjutspets och en sköldbuckla. 
Kammargrav 30 tillhörde den ända manliga individen som begravdes okremerad. Det är 
möjligt att den här graven hade blivit plundrad i historisk tid och graven kanske därför 
innehöll färre föremål än den troligen gjorde ursprungligen (Nylén & Schönbäck 1994b: 169, 
171, 199). Grav 30 innehöll två föremål som har tolkats som vapentillbehör som nämns 
tidigare, det är dessa två föremål som gör att graven betraktas tillhöra en manlig individ. Att 
könsbedömningen endast baseras på två föremål kan betraktas som en svag könsbedömning, 
men eftersom det är just två väldigt specifika föremål som starkt indikerar på en manlig 
individ. Hade graven exempelvis innehållit andra föremål som motsäger de två vapenföremål, 
då hade kanske den arkeologiska könsbedömningen sett annorlunda ut. De övriga föremålen 
som påträffades i grav 30 indikerade inte på något specifikt kön utan de var relativt 
könsneutrala. Grav 30 arkeologiska könsbedömning är därför relativt stark, och graven 
innehöll med stor sannolikhet en manlig individ. 
    Brandgrav 37 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinna utifrån föremål som påträffades i 
graven, flera beslag från en kista eller ett skrin, 13 pärlor varav en bronspärla och tolv 
glaspärlor, nålhus med kedja, silverring, bronsbeslag, mynthänge av silver samt en 
spjutformad amulett. Flertalet föremål från graven antyder på en kvinnlig individ (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 51, 85, 199). Grav 37 innehöll en del av en smyckesuppsättning med sina 
pärlor och mynthänge. Utifrån de föremål som påträffades i graven, finns det fler föremål som 
indikerar på att individen i graven var en kvinna än det finns föremål som indikerar på det 
motsatta. Slutsatsen av den arkeologiska könsbedömningen, bör ses som relativit pålitlig när 
det kommer till grav 37, graven innehöll därför troligen en kvinnlig individ. 
    Båtgrav 84 könsbedömdes arkeologiskt att tillhöra en kvinnlig individ. Föremålen som 
användes var två silver hängen, ett mynt som gjorts om till ett hänge, ett ringspänne av brons, 
en skänkelsax och 17 pärlor av glas och en av bergskristall (Nylén & Schönbäck 1994b: 138-
139, 200). Från grav 84 finns det fler föremål som indikerar på att graven tillhörde en kvinnlig 



 

individ än som talar emot det. Grav 84 innehöll totalt 18 pärlor vilket i sig främst indikerar på 
en kvinnlig individ, det som stärker den könsbedömningen är att graven även innehöll två 
silver hängen samt ett mynthänge, vilket indikerar på att det var en smyckesuppsättning i 
graven. Den arkeologiska könsbedömningen av grav 84 bör därför ses som relativt pålitlig, 
individen i grav 84 bör därför betraktas som en kvinnlig individ. 
    I det andra stycket kommer de sju gravar som arkeologiskt könsbedömts med hjälp av färre 
föremål än de första åtta gravarna att beskrivas och diskuteras närmare. De sju gravarna 
innehöll färre föremål men ändå relativt tydliga föremål som inger en indikation av individens 
kön.  
    Kammargrav 49 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv. Föremålen som 
användes för könsbedömningen var två hängen av brons samt tolv glaspärlor (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 175-176, 199). De tolv glaspärlorna och de två hängena av brons som 
hittades i grav 49 indikerar på en smyckesuppsättning som i sin tur indikerar på att graven 
innehöll en kvinnlig individ. Grav 49 innehöll färre föremål men föremålen indikerade ändå 
relativt tydligt på att graven innehöll en kvinnlig individ. 
    Båtgrav 79 bedömdes arkeologiskt som en kvinnograv och skiljer sig från de andra 
båtgravarna då båren med individen har lagts ner först i schaktet och sen har båten lagts ner 
ovanpå med botten upp. Föremålen som den arkeologiska könsbedömningen baserades på var 
ett runt spänne av brons, en nyckel av järn och elva pärlor av glas. (Nylén & Schönbäck 
1994b: 130, 152, 200). Mängden pärlor som påträffades i grav 79 var elva stycken vilket 
tillsammans med övriga föremål indikerar på att graven innehöll en kvinnlig individ. 
Föremålen i den här graven var färre men indikerar ändå relativt tydligt att det var en kvinnlig 
individ. 
    Kammargrav 43 innehöll en individ som var cirka fem år gammal och könsbedömdes 
arkeologiskt som en kvinnograv. Föremålen som den arkeologiska könsbedömningen 
baserades på var ett korsformigt spänne av tenn av samma typ som Båtgrav 48, ett ringspänne 
av brons, och ett hänge av förgylld brons (Nylén & Schönbäck 1994b: 172, 199). Grav 43 
innehöll smycken men inga pärlor. De fåtalet smycken som påträffades i grav 43 indikerade 
på att graven möjligen innehöll en kvinnlig individ även om mängden föremål var färre, 
indikerar föremålen främst på att det var en kvinnlig individ som påträffades i grav 43. 
    Kammargrav 44 innehöll en individ som var mellan 4 och 5 år gammal och 
könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv. Graven innehöll en bronsring, en järnnyckel 
och fyra glaspärlor, två av pärlorna var silverfolierade (Nylén & Schönbäck 1994b: 174, 199). 
De föremål som användes för att könsbedöma grav 44 var väldigt få och relativt opålitliga 
men det var ändå tillräckligt många föremål för att komma fram till att grav 44 innehöll en 
kvinnlig individ. Den här graven går det dock att ifrågasätta den arkeologiska 
könsbedömningen, men genom att titta på de övriga föremålen som grav 44 med stor 
sannolikhet innehöll en kvinnlig individ, eftersom det inte påträffades några föremål som 
tydligt antyder om motsatsen. 
    Båtgrav 76 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv. Det förklaras inte vilka 
föremål som användes för könsbedömningen men graven innehöll ett mynthänge av silver, en 
brons ring och en glaspärla (Nylén & Schönbäck 1994b: 127, 200). Föremålen i sig är relativt 
osäkra men genom att titta på de övriga föremålen som påträffades i grav 76 framkommer det 
inte några specifika föremål som indikerar på motsatsen. Det är därför troligast att individen i 
grav 76 var en kvinna. 
    Brandgrav 46A som till en del var placerad under båtgrav 46 B och har arkeologiskt 
könsbedömts som en kvinnograv. Föremålen som användes för att könsbedöma grav 46A var 
två små bronsfibulor och ett spänne av brons (Nylén & Schönbäck 1994b: 62-63, 85, 199). 
Bronsfibulorna och bronsspännet som påträffades i grav 46A indikerade på att graven 
innehöll en kvinnlig individ. Föremålen som påträffades i graven indikerade mer på att det var 
en kvinnlig individ än en manlig individ.  
    Brandgrav 26 bestämdes arkeologiskt som en kvinna genom att använda de tolv glaspärlor 
som påträffades i graven. Grav 26 innehöll möjligen två individer men det gick dock inte att 



 

bekräfta då det inte fanns någon markant skillnad i benen. Brandgrav 26 har tolkas som en 
möjlig båtgrav med det är ej bekräftat eftersom det handlade om en kremerad individ med 
brända föremål (Nylén & Schönbäck 1994b: 38, 84, 199). Att den arkeologiska 
könsbedömningen endast baserades på tolv pärlor bör betraktas som både pålitligt och 
opålitligt när det kommer till resultatet. De övriga föremålen i grav 26 indikerade inte på 
något specifikt kön utan bör betraktas som relativt könsneutrala föremål. Att grav 26 innehöll 
tolv pärlor gör att den arkeologiska könsbedömningen bör betraktas som relativt korrekt att 
grav 26 möjligen tillhörde en kvinnlig individ, eftersom pärlantalet översteg tio pärlor och 
resterade föremål inte indikerade på det motsatta.  
    I det tredje stycket av de arkeologiskt bedömda gravarna kommer de sju gravar där ytterst 
få föremål användes för den arkeologiska könsbedömningen, men där det fortfarande 
förklaras att det var just de här föremålen som den arkeologiska könsbedömningen baserades 
på att beskrivas och diskuteras närmare. 
    Brandgrav 56 innehöll fem pilspetsar och tolkades genom en arkeologisk könsbedömning 
som en mansgrav. Graven hade delvis skadats i samband med husbygget och graven innehöll 
därför troligen fler föremål som antingen försvunnit eller förstörts (Nylén & Schönbäck 
1994b: 69, 85, 200). Utöver de fem pilspetsarna påträffades endast ett bryne och en del av en 
kniv, grav 56 innehöll ytterst få föremål. De fem pilspetsarna indikerar starkt på att individen i 
grav 56 var en manlig individ och de övriga föremålen i graven talar inte emot det. 
    Brandgrav 59 bedömdes arkeologiskt att den tillhörde en manlig individ. Föremålen som 
bedömningen baserades på var ett 30-tal beslag som påträffades i graven och bedömdes 
tillhöra ett betsel (Nylén & Schönbäck 1994b: 69, 85-86, 200). Ett betsel är ett hästtillbehör 
och hästtillbehör brukar generellt betraktas som manliga föremål. De övriga föremålen som 
påträffades i grav 59 var relativt könsneutrala och motsäger därför inte den arkeologiska 
könsbedömningen av att grav 59 var en mansgrav. 
    Båtgrav 46B könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv och föremålen som 
könsbedömningen baserades på var fem glaspärlor samt skrindelar (Nylén & Schönbäck 
1994b: 100, 102, 200). De föremål som den arkeologiska könsbedömningen baserades på var 
relativt svag. Fem pärlor är inte mycket att basera en könsbedömning på, men de skrindelar 
som påträffades bör betraktas som ett förmål som är mer kvinnligt än könsneutralt. Genom att 
betrakta de övriga föremålen som påträffades i graven, så finns det inga föremål som indikerar 
på att graven möjligen tillhört en manlig individ. Det går därför att komma fram till slutsatsen 
att individen i grav 46B var en kvinnlig individ. 
    Brandgrav 33 könsbestämdes arkeologiskt som en mansgrav och innehöll föremål som 
tolkas som manliga föremål. Föremålen som påträffades i graven var två pilspetsar och en 
torshammare (Nylén & Schönbäck 1994b: 44-45, 84-85, 199). Den torshammare och de två 
pilspetsarna som påträffades i graven betraktas generellt som mansföremål. Den arkeologiska 
könsbedömningen av grav 33 går att betrakta som relativt bristfällig men eftersom de övriga 
föremålen som påträffades i graven var relativt könsneutrala. Den arkeologiska 
könsbedömningen av grav 33 bör därför betraktas som relativt korrekt att graven innehöll en 
manlig individ. 
    Brandgrav 14 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnlig individ och baserades på 
endast fem glaspärlor som påträffades i graven (Nylén & Schönbäck 1994b: 25, 84, 199). Den 
arkeologiska könsbedömningen av grav 14 är ytterst svag och baseras endast på fem pärlor. 
Genom att betrakta de övriga föremålen i graven, finns det mer som indikerar på en relativt 
könsneutral individ än en kvinnlig individ. Hade grav 14 arkeologisk könsbedömts idag hade 
den troligen främst benämnts som obestämd, men med svaga indikationer på en möjlig 
kvinnlig individ. Att benämna grav 14 som kvinnlig bör däför betänkas djupare eftersom fem 
pärlor är väldigt lite att basera en könsbedömning på. Grav 14 bör främst betraktas som 
könsneutral individ och inte som en kvinnlig individ. 
    Brandgrav 51 hittades en yxa och därför tolkades graven genom en arkeologisk 
könsbedömning till att tillhöra en manlig individ (Nylén & Schönbäck 1994b: 66, 85, 200). 
Grav 51 innehöll endast ett föremål som indikerade på individens kön och det var en yxa. De 



 

övriga föremålen i grav 51 motsäger inte att graven tillhörde en manlig individ. Att endast 
använda en yxa som underlag för den arkeologiska könsbedömningen är en relativ svag 
grund, men eftersom de resterande föremålen inte motsäger att graven innehöll en manlig 
individ går det därför att säga att grav 51 var en möjlig mansgrav. 
    Brandgrav 7 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv, men de föremål som 
användes var ett mycket fragmatiskt bronshänge och en glaspärla (Nylén & Schönbäck 
1994b: 18, 84, 199). Den arkeologiska könsbedömningen av grav 7 var baserad på ett relativt 
svagt underlag med endast ett fragmatiskt bronshänge och en glaspärla. Föremålen i grav 7 
bör främst betraktas som relativt könsneutrala, det är därför mer som indikerar på att grav 7 
var relativt könsneutral. Det var därför väldigt lite som indikerade på att grav 7 var en 
kvinnograv. Slutsatsen är därför att grav 7 var en relativt könsneutral grav men det finns även 
indikationer på att graven möjligen skulle kunna vara kvinnlig. 
    I det fjärde stycket kommer de fem arkeologiskt könsbedömda gravarna som det inte 
förklaras vilka föremål som användes och varför just de föremålen användes för den 
arkeologiska könsbedömningen att beskrivas och diskuteras närmare. 
    Brandgrav 65 har arkeologiskt könsbedömts tillhöra en möjlig kvinnlig individ, varför 
denna könsbedömning har gjorts, förklaras ej närmare men det påträffades dock fyra pärlor i 
graven en av brons och tre pärlor av glas. I graven påträffades även nio fragment av 
ospecifierade föremål, tio fragment från en benkam med ornamentik, två fragment av en 
bentärning, ett lerkärl bestående av cirka 175 skärvor samt två bitar slagg (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 76, 86, 200). De fyra glaspärlorna i grav 65 indikerade svagt på att 
indivien i graven var en kvinna. De två fragmenten av en bentärning som istället indikerade 
på att individen i grav 65 innehöll en manlig individ. Det finns därför ungefär lika mycket 
som talar för och emot att grav 65 var en kvinnograv. Underlaget för den arkeologiska 
könsbedömningen av grav 65 var relativt svagt. Det är därför ungfär lika troligt att grav 65 
tillhörde en manlig individ som en kvinnlig individ, slutsatsen som dras av detta är att grav 65 
könsbedömning är ytterst tveksam.  
    Brandgrav 62 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv. I graven hittades två pärlor 
en röd och en blå, samt tre fragment av en benkam var av ett fragment med ornamentik och 
fjorton skärvor från ett lerkärl (Nylén & Schönbäck 1994b: 74, 200). Vad den arkeologiska 
könsbedömningen av grav 62 baserades benämns inte i rapporten. Grav 62 innehöll endast två 
pärlor, vilket möjligen skulle kunna vara föremålen som den arkeologiska könsbedömningen 
baserades på eftersom de övrig föremålen var könsneutrala. Graven bör därför betraktas som 
ej könsbedömd eftersom föremålen som graven innehöll var relativt könsneutrala och att 
endast använda dessa föremål för en arkeologisk könsbedömning är ytterst osäkert. 
    Brandgrav 74 könsbedömdes arkeologiskt till att tillhöra en manlig individ. Grav 74 var 
den fyndrikaste av de odaterade gravarna. Fyndet som möjligen användes för 
könsbedömningen var ett fragment av en kedja som troligen var en del av en ringbrynja. I 
graven påträffades två smältklumpar av brons, ett järnföremål bestående av två ihoprostade 
ringar, två nitar, tre spikar, ett 30-tal fragment av en benkam med ornamentik samt en skiva 
av ben, tre pärlor av ben, ett fragment av ett benföremål samt ett lerkärl bestående av botten 
och lösa krukskärvor (Nylén & Schönbäck 1994b: 80, 200). Grav 74 innehöll främst 
könsneutrala föremål men fragment av en kedja som troligen var en del av en ringbrynja, 
ligger som grund för bedömningen att individen i grav 74 var en manlig individ. Den 
arkeologiska könsbedömningen av grav 74 var därför relativt svag men eftersom de övriga 
föremålen inte indikerar på det motsatta går det därför att komma fram till slutsatsen att det 
finns en möjlighet att grav 74 innehöll en manlig individ. 
    Brandgrav 18 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinnograv. I graven påträffades två 
röda glaspärlor samt tre fragment av en benkam som hade ornamentik och cirka 50 skärvor av 
ett lerkärl (Nylén & Schönbäck 1994b: 29, 199). De föremålen som den arkeologiska 
könsbedömningen av grav 18 troligtvis baserades på var två glaspärlor vilket i sig är en ytterst 
osäker bedömning. De övriga föremålen i grav 18 var könsneutrala och de två pärlorna kan 



 

indikera på både en manlig och en kvinnlig individ. Grav 18 bör därför betraktas som en 
individ som inte var möjlig att könsbedöma. 
    Brandgrav 34 bedömdes arkeologiskt att tillhöra en kvinnlig individ. I graven hittades en 
syl, tre fragment av en nål som troligen tillhört ett spänne, en ten av järn, fem fragment av ett 
rörformigt järnföremål samt ett trekantigt, platt och obestämbart järnföremål (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 47, 85, 199). Den arkeologiska könsbedömningen av grav 34 bör betraktas 
som ytterst osäker och det är även osäkert vilka föremål som användes som underlag för 
könsbedömningen. Föremålen som påträffades i grav 34 bör betraktas som könsneutrala vilket 
betyder att könsbedömningen av grav 34 bör betraktas som väldigt osäker. Grav 34 
arkeologiska könsbedömning till att innehålla en kvinnlig individ bör därför betraktas som 
ytterst tveksam. 
    Det sista stycket av de arkeologiskt könsbedömda gravarna berör brandgrav 67. Den 
mängd föremål som grav 67 innehöll indikerar på att en arkeologisk könsbedömning borde 
varit pålitlig men litteraturen är tvetydig i frågan om den arkeologiska könsbedömningen av 
grav 67. Föremålen som påträffades i graven var två pärlor av brons, 126 pärlor av glas samt 
cirka 40 fragment av glaspärlor av olika färger, former och mönster, två bronsfibulor med 
ornamentik, en pincett av järn med en bronskedja, en låsskylt, en krampa, en nål, ett bleck, sju 
järnfragment, 20 nitbrickor, tio nitar, nitton spikar samt sex fragment av en benkam med 
ornamentik samt ett lerkärl bestående av cirka 50 skärvor (Nylén & Schönbäck 1994b: 78-
79). I den del av Nylén & Schönbäck där det presenteras kort om brandgravarna förklaras det 
vilka föremål som användes för en arkeologisk könsbedömning av grav 67 och att den 
arkeologiskt könsbedömdes som en kvinnograv. Föremålen som användes var två 
bronsfibulor, två bronspärlor och 126 glaspärlor (Nylén & Schönbäck 1994b: 86). Där 
problemen uppstår med grav 67 är i den delen av Nylén & Schönbäck där det presenteras en 
tabell över anläggningarna som påträffades på  gravfältet i Tuna med kort information om 
gravarna. I den delen presenteras även kön, en stapel för arkeologiskt kön och en för 
osteologiskt kön, där det förklarar om graven innehöll en man eller kvinna och hur könet 
bedömts. I den tabellen uppges det inget kön för grav 67 vilket är missvisande eftersom 
graven hade fått en arkeologisk könsbedömning (Nylén & Schönbäck 1994b: 200). Grav 67 
bör betraktas som ett relativt tydligt exempel på en grav som bör betraktas som en kvinnograv 
utifrån de föremål som påträffades i graven.  

4.4.2 Osteologiskt könsbedömda gravar 

I det här underkapitlet kommer först en kort repetition av vilket benmaterial som används för 
en osteologisk könsbedömning. Skelettdelarna är, bäckenet som är en gemensam benämning 
av höftbenet och korsbenet, lårben, överarmsben, kraniet, där de karaktäristiska egenskaperna 
är storleken, muskelreliferna, nackbenet, tinningbenet, underkäken samt pannbenet där 
området ovanför näsroten och ögonhålorna används. Det går även att se könskaraktäristiska 
skillnader på tänder, bröstben, revben, skulderblad och skenben. För att göra en så korrekt 
osteologisk könsbedömning som möjlig är det bra att lokalisera flera könsskiljande karaktärer 
på benmaterialet som indikerar på om en individ är manlig eller kvinnlig (During 1996: 55-
62). 
    Det var åtta gravar som endast gick att könsbedömas osteologiskt, alla åtta gravarna var 
brandgravar. I den här delen kommer det att förklaras vad som användes av benmaterialet för 
att osteologiskt könsbedöma individerna i gravarna och det kommer att beskrivas och 
diskuteras närmare. (Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200). 
    Brandgrav 15 könsbedömdes osteologiskt till att tillhöra en manlig individ. Grav 15 
innehöll cirka 390 gram kremerat benmaterial. Det benfragment som främst användes för att 
könsbedöma individen i grav 15, var en del av vänster ögonbrynsbåge och den indikerade på 
att det möjligen var en manlig individ (Nylén & Schönbäck 1994b: 199, 213). Den 
osteologiska könsbedömningen av grav 15 kanske inte baseras på de starkaste av grunder men 
den osteologiska könsbedömningen är ändå tydlig nog för att ge en indikering av individens 
kön.  



 

    Brandgrav 16 könsbedömdes osteologiskt som en manlig individ och innehöll cirka 320 
gram av kremerat benmaterial. De benfragment som främst användes för den osteologiska 
könsbedömningen av individen i grav 16, var underkäkens ledhuvud som var av relativt stor 
bredd samt ett grovt fragment av höger ögonbrynsbåge, båda indikerar på en manlig individ 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 213). Den osteologiska könsbedömningen baseras kanske inte på 
de starkaste av grunder men den är ändå tydlig nog för att ge en indikation av individens kön. 
Individen i grav 16 bör därför betraktas som en manlig individ. 
    Brandgrav 31 könsbedömdes osteologiskt till att tillhöra en manlig individ och graven 
innehöll cirka 130 gram av kremerat benmaterial. Det benfragment som den osteologiska 
könsbedömningen främst baserades på var ett fragment från höger ögonbrynsbåge som 
indikerade på att det var en manlig individ (Nylén & Schönbäck 1994b: 214). Den 
osteologiska könsbedömningen kanske inte baseras på de starkaste av grunder, men den 
osteologiska könsbedömningen var dock relativt tydlig nog för att ge en indikation av 
individens kön, som en manlig individ. 
    Brandgrav 40B+C innehöll en manlig individ som könbedömdes osteologiskt. I grav 40 
B+C påträffades det cirka 490 gram av kremerat benmaterial. Benfragmenten som användes 
den osteologiska könsbedömningen främst baserades på var att muskelfästena var grova och 
en del av en grov högersidig ögonbrynsbåge som indikerar på en manlig individ (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 199, 215-216). Den osteologiska könsbedömningen kanske inte baseras på 
de starkaste av grunder men den osteologiska könsbedömningen var dock tydlig nog för att ge 
en indikering av individens kön, som var en manlig individ. 
    Brandgrav 41 könsbedömdes osteologiskt till att tillhöra en manlig individ. Grav 41 
innehöll cirka 400 gram av kremerat benmaterial. De benfragment som den osteologiska 
könsbedömningen främst baserades på var ett kraftigt muskelfäste på kareniet och två delar av 
vänster ögonbrynsbåge som var av grövre typ, vilket indikerar på en manlig individ (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 199, 216). Den osteologiska könsbedömningen kanske inte baseras på de 
starkaste av grunder men den var ändå tydlig nog för att ge en indikering att det var en manlig 
individ. 
    Brandgrav 45 könsbedömdes osteologiskt till att tillhöra en manlig individ och innehöll 
cirka 1000 gram av kremerat benmaterial. De benfragment som den osteologiska 
könsbedömningen främst baserades på var vänster ögonbrynsbåge som var kraftig samt 
underkäkens ledhuvuden var stora, diametern på strålbenets huvud var även det stort. 
Benfragmenten indikerade på att individen i grav 45 var en manlig individ (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 214). Den osteologiska könsbedömningen kanske inte baseras på de 
starkaste av grunder, men den osteologiska könsbedömningen var ändå tydlig nog för att ge 
en indikation av individens kön, som en manlig individ. 
    Brandgrav 47A könsbedömdes osteologiskt till att tillhöra en manlig individ. I grav 47A 
påträffades cirka 170 gram av kremerade benfragment. Den osteologiska könsbedömningen 
baserades främst på var en del av den högra ögonbrynsbågen som var grov och delar av 
rörben som var grova, vilket indikerade på en manlig individ (Nylén & Schönbäck 1994b: 
200, 217). Den osteologiska könsbedömningen kanske inte baseras på de starkaste av grunder, 
men den var dock tydlig nog för att ge en indikation av att det var en manlig individ i grav 
47A. 
    Brandgrav 53 könsbedömdes osteologiskt till att tillhöra en manlig individ och innehöll 
cirka 160 gram av kremerat benmaterial. De benfragment som den osteologiska 
könsbedömningen främst baserades på var två delar av vänster ögonbrynsbåge som var av 
grövre sort och indikerade på en manlig individ (Nylén & Schönbäck 1994b: 217). Den 
osteologiska könsbedömningen kanske inte baseras på de starkaste av grunder, men den 
osteologiska könsbedömningen var ändå tydlig nog för att ge en indikation av individens kön, 
som var en manlig individ. 



 

4.4.3 Både arkeologsikt- och osteologiskt könsbedömda gravar 

Det här underkapitlet kommer de fem gravar som både könsbedömts genom en osteologisk 
könsbedömning och en arkeologisk könsbedömning att beskrivas och diskuteras närmare. Vad 
könsbedömningarna baseras på, samt om könsbedömningarna kompletterade eller motsade 
varandra kommer också att diskuteras.  
    Båtgrav 48 könsbedömdes både genom en osteologisk könsbedömning och en arkeologisk 
könsbedömning till att tillhöra en kvinnlig individ. Grav 48 var den enda skelettgraven som 
det var möjligt att genomföra en osteologisk könsbedömning av benmaterialet och den 
innehöll 29 gram benmaterial bestående av 16 fragment. Fragmenten var 15 revbensfragment 
och en 10 cm bit av ett skenben som indikerade på en klent byggd individ och därav troligen 
en kvinnlig individ. Föremålen som användes för den arkeologiska könsbedömningen var två 
runda silverhängen, ett korsformigt spänne av tenn identiskt med det i grav 43, två ovala 
spännbucklor av förgylld brons, två förgyllda bronshängen, ett nålhus av brons, en ullsax samt 
nio pärlor, en av bärnsten, fem av ben och tre av glas (Nylén & Schönbäck 1994b: 108-109, 
200, 217). De föremål som användes för den arkeologiska könsbedömningen av grav 48, var 
föremål som starkt indikerade på en kvinnlig individ. Både den osteologiska 
könsbedömningen och den arkeologiska könsbedömningen indikerade på att garv 48 innehöll 
en kvinnlig individ. Föremålen i grav 48 indikerar starkt på en kvinnlig individ, vilket 
bekräftas av den osteologiska könsbedömningen som även den indikerar på en kvinnlig 
individ. 
    Brandgrav 6 könsbedömdes både genom en osteologisk könsbedömning och arkeologisk 
könsbedömning som en kvinnograv. Benmaterialet som påträffades i grav 6 var 470 gram 
kremerat benmaterial. Den osteologiska könsbedömningen baserades bland annat på 
underkäkens ledhuvud som var litet och smalt, rörbenen hade tunna väggar samt att den andra 
halskotans tandutskott var ganska litet. För den arkeologiska könsbedömningen användes 18 
pärlor av glas och det bandformiga bronsföremål som påträffades i graven. Både den 
arkeologiska könsbedömningen och den osteologisk könsbedömningen indikerar på att det var 
en kvinnlig individ i grav 6 (Nylén & Schönbäck 1994b: 17, 84, 199, 212). De föremål som 
den arkeologiska könsbedömningen främst baserades på var 18 pärlor. De övriga föremålen 
som påträffades i grav 6 var relativt könsneutrala och det påträffades inte några föremål som 
indikerade på att individen i grav 6 kanske inte var en kvinnlig individ men det stora antalet 
pärlor indikerar på att det troligen var en kvinnlig individ. Den osteologiska 
könsbedömningen indikerade främst på att grav 6 innehöll en kvinnlig individ. Både den 
arkeologiska könsbedömningen och den osteologiska könsbedömningen indikerar starkast på 
att individen i grav 6 var en kvinnlig individ. 
    Brandgrav 85 har könsbedömts både arkeologiskt och osteologiskt, det var även genom 
den osteologiska bedömningen som det framkom att graven innehöll två individer, en som 
osteologiskt könsbedömts som en manlig individ och den andra könsbedömdes arkeologiskt 
som en kvinnlig individ. Grav 85 innehöll cirka 1600 gram kremerat benmaterial, det som 
indikerade på att graven innehöll två individer var ett stort antal kraniefragment, som hade två 
skilda färgnyanser samt två ögonbrynsdelar av olika form från högersida vilket även det 
indikerar på två individer. En av de högersidiga ögonbrynsdelarna och den vänstersidiga 
ögonbrynsdelen var av grövre sort vilket indikerar på en manligindivid, samt att ett särpräglat 
postorbitalutskott som också indikerade på en manlig individ. Den andra individen i grav 85 
gick inte att könsbedöma osteologiskt, då det inte fanns några specifika indikationer åt något 
kön. Den arkeologiska könsbedömningen av graven baserades på en del av en bronsfibula 
som endast förekommer i kvinnogravar och därför bedömdes graven tillhöra en kvinnlig 
individ. Slutsatsen som gjordes var att graven innehöll två individer som gravlagts i graven, 
en manlig individ som indikeras av den osteologiska könsbedömningen och en kvinnlig 
individ som indikeras av den arkeologiska könsbedömningen (Nylén & Schönbäck 1994b: 82, 
86, 200, 219). Den arkeologiska könsbedömningen av grav 85 var svag och baserades endast 
på en del av en brons fibula. Hade det varit möjligt att identifiera fibulans typ närmare, hade 
den arkeologiska könsbedömningen varit starkare. Den informationen som finns angående 



 

den del av en bronsfibulan som påträffades i grav 85, fibulan bar djurhuvudformad. Vilket i 
sig skapar två frågor, den första är om det verkligen var en djurhuvudformad fibula. Den 
andra frågan som uppstår är vad gör en djurhuvudformad fibula i en grav på ett gravfält i 
Mälardalen när de främst påträffas på Gotland. Den osteologiska bedömningen av 
benmaterialet kom fram till att grav 85 innehöll två individer. Den slutsats som gjordes utifrån 
den arkeologiska könsbedömningen och den osteologiska könsbedömningenvar att grav 85 
innehöll en kvinnlig individ och en manlig individ vilket är en relativt troligt utifrån 
materialet som påträffades i graven, även om det också är möjligt att ifrågasätta. 
    Brandgrav 39 könsbedömdes både genom en osteologisk könsbedömning och en 
arkeologisk könsbedömning och båda könsbedömningarna indikerade på att grav 39 innehöll 
en kvinnlig individ. Grav 39 innehöll 380 gram kremerat benmaterial. Den osteologiska 
könsbedömningen baserades främst på tre delar av ögonbrynsbågarna som var tunna med en 
vass kant samt att underkäkens ledhuvuden mot skallen var gracila. För den arkeologiska 
bedömningen användes 39 pärlor av glas, fem av pärlorna var fastsmälta vid en bronsklump 
som påträffades i graven (Nylén & Schönbäck 1994b: 54, 85, 199, 215). Att 39 pärlor 
användes som underlag för den arkeologiska könsbedömningen av grav 39 indikerar på att 
graven tillhörde en kvinnlig individ. Att endast använda 39 pärlor som underlag för en 
könsbedömning kan både betraktas som en stark och en svag grund, det beror på vad mer som 
påträffades. De övriga föremålen i grav 39 var könsneutrala, vilket styrker pärlornas 
indikering av individens kön. De övriga föremålen motsäger inte att individen i grav 39 var en 
kvinna, den arkeologiska könsbedömningen bör därför betraktas som relativt korrekt. Att den 
arkeologiska könsbedömningn även bekräftas av den osteologiska könsbedömningen, 
förstärker indikeringen av en kvinnlig individ. När det kommer till den osteologiska 
könsbedömningen, finns det även här mer som indikera på en kvinnlig individ än det 
motsatta. 
    Brandgrav 11 könsbedömdes både genom en arkeologisk könsbedömning och en 
osteologisk könsbedömning. Det som skiljer grav 11 från de resterande gravarna på gravfältet  
som könsbedömts både arkeologiskt och osteologiskt, var att könsbedömningarna av grav 11 
motsäger varandra. Enligt den arkeologiska könsbedömningen innehöll grav 11 en kvinnlig 
individ, och enligt den osteologiska könsbedömningen innehöll grav 11 en manlig individ. 
Det påträffades cirka 100 gram kremerat benmaterial i grav 11, för den osteologiska 
könsbedömningen användes tandutskotten från fragmenten av den andra halskotan som var 
breda och längre, vilket indikerar på att det var en manlig individ. Föremålen som den 
arkeologiska könsbedömningen baserades på var fyra pärlor av glas som påträffades i graven 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 21, 84, 199, 213). Båda könsbedömningarna är relativt tvetydiga 
och det går därför att argumentera både för och emot att individen i grav 11 var manlig eller 
kvinnlig. Den arkeologiska könsbedömningen hade endast fyra pärlor som underlag, de övriga 
föremålen i graven var könsneutrala och indikerade därför inte på något specifikt kön. Den 
osteologiska könsbedömningen var också relativt osäker men ändå en starkare 
könsbedömning än den arkeologiska könsbedömningen. Genom att utgå från de slutsatser 
som gjort angående de båda könsbedömningarna, är det troligast att den osteologiska 
könsbedömningen var trovärdigare än den arkeologiska könsbedömningen. Grav 11 innehöll 
därför antagligen en manlig individ och inte en kvinnlig individ som den arkeologiska 
könsbedömningen indikerade på. 
 

 

 

 

 

 



 

5 TOLKNINGAR & RESULTAT  

Det här kapitlet kommer att kort behandla mina egna tolkningar angående fyndmaterialet och 
de arkeologiska könsbedömningarna som var svaga, från Tuna i Badelunda. Det kommer även 
behandla hur forskningen angående Tuna i Badelunda kan utvecklas och fördjupas. Kapitlet 
kommer även att presentera resultaten av den här uppsatsen. Det var tio gravar, nio kvinnliga 
samt en manlig, grav 7, 11, 14, 18, 34, 46B, 62, 65, 74 och 85 som hade en ytterst tveksam 
arkeologisk könsbedömning. Grav 14, 46B och 85 var de gravar som hade starkast grund för 
sin arkeologiska könsbedömning av de tio gravar med den svagaste könsbedömningen. De 
arkeologiska könsbedömningarna på individerna i grav 14, 46B och 85 var de starkaste av de 
tio svagaste könsbedömningarna och bedömdes som kvinnliga individer. Utifrån föremålen i 
grav 14, 46B och 85 är det möjligt att de var kvinnogravar, men det går även att argumentera 
emot. Grav 11 könsbedömdes arkeologiskt som en kvinna och osteologiskt som en man. Den 
arkeologiska könsbedömningen baserades endast på fyra pärlor, vilket är en svag bedömning. 
Grav 11 tillhörde troligen en manlig individ som var slutsatsen av den osteologiska 
könsbedömningen som var den starkaste könsbedömningen. Föremålen i grav 65 indikerade 
lika mycket på en kvinnlig individ som en manlig individ. Den arkeologiska 
könsbedömningen baserades på fyra pärlor men den hade lika gärna kunnat baseras på de två 
fragmenten från bentärningarna som påträffades. Det finns därför lika stor möjlighet att grav 
65 var en mansgrav som en kvinnograv. Grav 65 bör därför inte betraktas som en kvinnograv 
utan den bör vara öppen för ytterligare undersökningar. Både grav 18 och grav 62 
könsbedömdes arkeologiskt utifrån endast två glaspärlor, som kvinnogravar. Att endast basera 
en könsbedömning på två pärlor är en ytterst svag bedömning och grav 18 och 62 bör därför 
betraktas som ej könsbedömda gravar. Den arkeologiska könsbedömningen av grav 7 
baserades endast på ett fragment av ett bronshänge och en pärla. Grav 7 bör därför betraktas 
som en ej könsbedömd grav. Den arkeologiska könsbedömningen av grav 74 baserades endast 
på ett fragment av en kedja som möjligen tillhörde en ringbrynja. Grav 74 arkeologiska 
könsbedömning är ytterst svag och bör därför betraktas som en ej könsbedömd grav. Grav 34 
innehöll inte några föremål som indikerade på specifikt kön men den hade ändå könsbedömts 
arkeologiskt som en kvinnograv. Den arkeologiska könsbedömningen av grav 34 bör därför 
betraktas som ytterst svag och grav 34 bör därför ses som ej könsbedömd. Rapportens 
könsbedömningar av Tuna i Badelunda bedömde att 26 gravar innehöll kvinnliga individer, 
17 gravar könsbömdes till att innehålla manliga individer och 25 gravar innehållande 26 
individer var inte möjliga att könsbedöma. Utifrån mina egna tolkningar bör antalet gravar 
med kvinnliga individer från Tuna reduceras ner till 20 stycken gravar. Antalet manliga 
gravar från Tuna i Badelunda bör reduseras ner till 16 stycken manliga individer. Mängden 
gravar och individer som inte könsbedömdes bör därför utökas till 32 gravar som innehöll 33 
individer.  

5.1 Vidare forskning angående Tuna i Badelunda 

Det finns fortfarande obesvarade frågor angående Tuna i Badelunda, en del kanske vi aldrig 
kommer att få svar på, men det finns framtida möjligheter att besvara några av de frågetecken 
som finns angående Tuna i Badelunda och individerna som gravlagdes där. Materialet som 
påträffades i Tuna bör undersökas på nytt för att möjligen erhålla nya fakta om gravfältet. 
Orsaken till att materialet skulle behöva ses över på nytt är för att undersöka om det går att 
dra några nya slutsatser från det existerande materialet.  
    En möjlighet till att utöka och fördjupa forskningen angående Tuna i Badelunda är att 
undersöka närmare om gravfältet fortsatte ut i åkermarken. Problemet som finns är att det 
kanske inte finns några bevarade lämningar kvar eftersom åkermarken har brukats 
kontinuerligt. Jordkvaliten i Tuna var inte den bästa för bevaring av benmaterial, då det 
påträffades lite benmaterial redan på 1950-talet och jordkavliteten har troligen inte förbättrats. 
Det första som alltså bör göras är att undersöka om det finns något bevarat av det som 
påträffades i de provgroparna som grävdes under utgrävningen i Tuna. Det finns även andra 



 

gravfält i närområdet till Tuna från samma period som också skulle vara både intressanta att 
undersöka, samt att det möjligen skulle kunna bidra till en större förståelse och kunskap 
angående Tuna. Exempelvis det gravfält som har raä-nummer 492:1 Västerås, som daterades 
till vendeltid och vikingatid och ligger ungefär 350 meter från Tuna gravfältet i Badelunda. 
Det finns ytterligare outgrävda gravfält och bosättningar omkring Tuna (Nylén & Schönbäck 
1994b: 201). 

5.2 Resultat 

Resultatet av den här uppsatsen kommer att presenteras i det här underkapitlet i samma 
ordning som frågeställningarna har behandlats i resterande uppsatsen. I den första delen av 
analys och diskussionskapitlet, analyseras och diskuteras det om olika sorters 
gravkonstruktionerna generellt är kopplade till ett specifikt kön och/eller genus. I 
samma del av uppsatsen uppkommer även frågan om gravkonstruktionerna i Tuna 
skiljer sig från andra gravfält med liknande konstruktioner. När det kommer till de tre 
olika gravkonstruktionerna som påträffades är det brandgravskonstruktionerna som är den 
grav sort som är ”jämnlikast” mellan könen. Det är därför ungefär lika vanligt att hitta både 
manliga individer och kvinnliga individer i brandgravar. Det är dock lite ovanligare att hitta 
barn som begravts i brandgravar, men det är överlag färre barn som begravdes på 
järnåldersgravfält (Gräslund 1973: 162). Brandgravar var ungefär lika vanliga hos både 
manliga och kvinnliga individer, När det kommer till brandgravarna från Tuna finns det inte 
några indikationer på att de skulle urskilja sig från brandgravar på andra gravfält. Båtgravar är 
generellt kopplade till manliga individer vilket urskiljer sig från Tuna i Badelunda där det 
endast påträffades individer som bedömts som kvinnliga. En möjlig förklaring till 
könsskillnaderna i båtgravarna är att gravtraditionerna skilde sig åt och det främst var kvinnor 
som var gravlagda i båtgravar i Västmanland och främst män som var gravlagda i båtgravar i 
Uppland (Nylén & Schönbäck 1994b: 154-155). 
Kammargravar brukar ses som en gravkonstruktion för samhällseliten under järnåldern. 
Kammargravar brukar generellt kopplas till manliga individer men det finns tydliga exempel 
på kammargravar med ett rikt innehåll som tillhör kvinnliga individer som grav X från Tuna i 
Badelunda (Fransson 2011: 103). Det finns även exempel på barn i kammargravar dock i 
mindre utsträckning än vuxna individer och främst i sällskap en vuxen individ i graven 
(Gräslund 1973: 162). Kammargravarna från Tuna urskiljer sig från den generella 
uppfattningen om kammargravar då grav X könsbedömts till att tillhöra en kvinnlig individ. 
Tre av de resterande fyra kammargravarna könsbedömdes som kvinnogravar och två av dem 
åldersbedömdes som barn i 4-5 års åldern. Den sista kammargraven var en mansgrav och den 
enda manliga skelettgraven på gravfältet.  
    Hur var gravkonstruktioerna fördelade på gravfältet, går det exempelvis att se om 
gravfältet var fördelat på kön, ålder eller specifik gravkonstruktion? En majoritet av 
gravkonstruktionerna var placerade på gravfältets östra sida där 47 av totalt 66 gravar. 16 
gravkonstruktioner hade placerats på gravfältets västra sida, samt att tre gravar, grav 30, 36 
och 55 var placerade på gravfältets mittsträck i en N-S riktning (Nylén & Schönbäck 1994b: 
195, 199-200). Det är möjligt att se två fördelningar av brandgravskonstruktionerna från Tuna 
i Badelunda. Den första är att en majoritet av brandgravarna, 40 stycken hade placerats på den 
östra sidan av gravfältet. Den andra fördelningen av brandgravskonstruktioner som är möjlig 
att se, är att brandgravarna främst centrerats omkring kammargrav X samt brandgrav 1. Det 
går att se en tydlig gruppering av båtgravarna som hade samlats i en grupp på gravfältets 
södra del nära gravfältets mitt. En stor del av gravarna från gravfältet i Tuna har placerats 
omkring kammargrav X som daterats som gravfältets äldsta grav på gravfältet och daterats till 
cirka 300-talet e.Kr. Det går även att se ett mönster i hur tre av de yngre kammargravarna 
hade placerats på gravfältet. De tre yngre kammargravarna som bedömdes tillhöra kvinnliga 
individer hade placerats i en grupp centrerade till gravfältets mitt, på den östra delen av 
gravfältet gravfältet. Den sista av kammargravarna, grav 30 hade placerats separat från de 



 

resterande kammargravarna den låg placerad längre söder ut på gravfältet än de andra 
skelettgravarna, mittemot grav X. Det finns därför indikationer på att gravkonstruktionerna 
från Tuna fördelats på gravfältet i ett specifikt mönster med respekt för främst två specifika 
gravar, grav X och grav 1. Frågan är, var det endast gravkonstruktionens sort som det är 
möjligt att se ett mönster deras placering på gravfältet eller finns det även ett mönster i hur 
individernas respektive kön hade placerats i sina gravar på gravfältet. 26 gravar 
könsbedömdes till att innehålla kvinnliga individer, 17 gravar könsbedömdes till att innehålla 
manliga individer och 25 gravar innehållande 26 individer var inte möjliga att könsbedöma. 
Två gravar, grav 85 som innehöll två individer en man och en kvinna, samt grav 11 som 
innehöll en individ men som har två könsbedömningar, en arkeologisk könsbedömning som 
kvinna och en osteologisk könsbedömning som man. En majoritet, 16 av de gravar som 
innehöll kvinnliga individer var placerade på den södra delen av gravfältet, främst centrerade 
nära gravfältets mitt. Fem av kvinnogravarna var placerade längs gravfältets kant, två på den 
norra delen och tre på den södra delen av gravfältet. Det var endast fyra kvinnogravar som 
hade placerats på den nordliga delen av gravfältet. En majoritet, 13 av de gravar som innehöll 
manliga individer var placerades på gravfältets norra del. Två gravar som innehöll manliga 
individer var placerade på den södra delen av gravfältet. Grav 30 var den enda manliga 
skelettgraven på gravfältet. Tio gravar som innehöll manliga individer hade placerats runt 
kammargrav X två av gravarna, grav 2 och 47A var placerade på kantringen till grav X.    
    Vilka föremål användes för de arkeologiska könsbedömningarna av gravarna från 
Tuna? Vilka typer av föremål används generellt för att genomföra en arkeologisk 
könsbedömning? 
Föremål som generellt används för att genomföra en arkeologisk könsbedömning är 
uppdelade i manliga respektive kvinnliga föremål. Föremål som brukar tolkas tillhöra 
mansgravar är vapenföremål bestående av svärd och spjut, yxor, sporrar, andra hästtillbehör 
bestående stigbyglar och bett, smedverktyg som exempelvis vissa sorters saxar, hammare, 
tänger och filar samt ringspännen (Jesch 1991:14; Tove 1998: 4-5). Föremål som brukar 
tolkas tillhöra kvinnogravar är ovala spännbucklor, rundaspännen, treflikiga spännen, arm 
ringar, halsband, kistor samt sländtrissor (Jesch 1991:14; Tove 1998: 4-5). Förmål som brukat 
tolkas som könsneutrala är spännen, kammar, lerkärl, träkärl, knivar och brynen men även 
mynt och pärlor kan ses som neutrala beroende på kontext och mängd (Jesch 1991:14; Tove 
1998: 4-5). För de arkeologiska könsbedömningarna i Tuna användes främst de specifika 
föremålen som generellt är kopplade till de olika könen. I Tuna användes även 
trepärlsmetoden, om en grav innehöll fler än tre pärlor räknades det som en kvinnograv och 
om graven innehöll tre eller färre pärlor räknades det som en mansgrav (Petré 1984: 191, 194; 
Thedéen 2011: 128).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen handlar om järnåldersgravfältet från Tuna i Badelunda i Västmanland, som 
grävdes ut på 1950-talet. Gravfältet i Tuna brukades från cirka 300-talet e.Kr fram till 
omkring 1050-talet e.Kr. Det påträffades totalt 66 gravanläggningar som innehöll 68 individer 
och bestod av tre sorters gravkonstruktioner, 53 brandgravar, åtta båtgravar och fem 
kammargravar (Nylén & Schönbäck 1994a, b: 5, 7-9). Det var ej möjligt att könsbedöma 25 
gravar med 26 individer från gravfältet. De resterande 41 gravarna från gravfältet var möjliga 
att könsbedöma, 33 individer bedömdes genom en arkeologisk könsbedömning, av dem var 
26 kvinnor och sju män. Endast tretton individer gick att könsbedöma genom en osteologisk 
könsbedömning, tio av dem var män och tre var kvinnor. Fem av individerna könsbedömdes 
både genom en arkeologisk könsbedömning och en osteologisk könsbedömning (Nylén & 
Schönbäck 1994b: 199-200). Cirka 38% av det totala antalet individer var kvinnliga individer, 
ungefär 25% var manliga individer och cirka 38% var obestämda individer. Om siffrorna 
räknas ihop hamnar procent antalet fel vilket beror på grav 11 som orskar problem med en 
kvinnlig arkeologisk könsbedömning och en manlig osteologisk könsbedömning, men graven 
innehöll endast en individ (Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200). Uppsatsens syfte är att 
fokusera på Tuna i Badelunda som en helhet, med gravkonstruktioner, föremål och 
individerna som grund. Genom att använda informationen som finns från tidigare forskning 
angående gravfältet, gravkonstruktionerna, föremålen och individerna, går det att utvinna ny 
information utifrån aktuella perspektiv. I uppsatsen diskuteras relationen mellan biologiskt 
kön och genus samt representationen av gravkonstruktioner och gravgåvor. Ett exempel 
föremål kan vara missvisande eftersom de tolkas utifrån hur genuspespektivet ser ut idag och 
inte hur det såg ut under järnåldern. Syftet är även att på en generell nivå utgöra en fallstudie 
för att förstå gravskicket under järnåldern i främst Mälardalen. De frågeställningar som 
uppsatsen baseras på är. Är olika gravkonstruktioner generellt kopplade till ett specifikt kön 
och/eller genus? Skiljer sig gravkonstruktionerna i Tuna från andra gravfält med liknande 
konstruktioner? Hur var gravkonstruktionerna fördelade på gravfältet, går det exempelvis att 
se om gravfältet var fördelat på kön, ålder eller specifik gravkonstruktion? Vilka föremål 
användes för de arkeologiska könsbedömningarna av gravarna från Tuna? Vilka typer av 
föremål används generellt för att genomföra en arkeologisk könsbedömning? 
    Analysen och diskussionen i uppsatsen behandlar och besvarar frågeställningarna. 
Brandgravarna från Tuna i Badelunda urskiljer sig inte från andra liknande gravfält (Olausson 
2008: 145). Båtgravar påträffas främst i Mälardalen, båtgravstraditionerna skilde sig åt mellan 
Västmanland och Uppland. I Västmanland var det främst kvinnor som gravlagdes i båtgravar 
och i Uppland var det främst män som gravlagdes i båtgravar. Kammargravar brukar främst 
betraktas som en gravkonstruktion för en manlig elit, men det finns även exempel på 
kammargravar innehållande kvinnliga individer med rika utstyrslar och föremål som 
exempelvis grav X från Tuna i Badelunda (Fransson 2011: 103). Det finns flera variationer i 
kammargravarnas form, konstruktion och föremålsinnehåll, de sociala och genusolikheterna 
med kammargravar hamnar ofta i skymundan. Det har påträffats näst intill fyndtomma 
kammargravar på samma gravfält där det även påträffas rika brandgravar med samma 
dateringar. Kammargravar brukar dateras antingen till tidig järnålder eller till sen järnålder 
(Fransson 2011: 103). Det var främst vuxna individer som hade gravlagt på gravfältet i Tuna i 
Badelunda. Genom att studera den ritning som fanns med i rapporten om Tuna i Badelunda, 
går det att skapa en överblicks bild av hur gravkonstruktionerna var fördelade på gravfältet. 
Var det exempelvis möjligt att se ett mönster i hur gravkonsteruktionerna var fördelade eller 
om det fanns någon specifik könsfördelning på gravfältet. En majoritet av 
gravkonstruktionerna var placerade på gravfältets östra sida. De manlig individerna från 
gravfältet var främst placerade på den norra delen av gravfältet. De kvinnliga individerna från 
Tuna var främst centrerade till gravfältets mitt och den södra delen av gravfältet. 
    Föremål som tolkas som kvinnoföremål är, smycken, pärluppsättningar främst av 
glaspärlor, hängsmycken av metall, ovala spännbucklor, likarmade spännen, runda spännen, 



 

treflikiga spännen, halsband, armringar, ankelringar, prydnadsfibulor, enkla fibulor, kistor, 
sländtrissor samt cirkulära bältesspännen, synålar och nycklar (Jesch 1991:14; Tove 1998: 3-
5). Föremål som tolkas som mansföremål är, vapenföremål bestående av pilar, yxor, spjut, 
lansar, svärd , sköldbucklor, ringbrynjor, hästtillbehör bestående av sporrar, stigbyglar, bettsel 
delar, rakknivar, spelbrickor, ringspännen, bältesspännen av varierande form men ej cirkulär 
form, samt smedverktyg (Jesch 1991:14; Tove 1998: 3-5). Förmål som tolkas som 
könsneutrala föremål är spännen, kammar, lerkärl, träkärl, knivar och brynen men även mynt 
och även pärlor kan ses som neutrala beroende på kontexten som de påträffas i samt mängden 
pärlor som hittas (Jesch 1991:14; Tove 1998: 3-5). 
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Bilaga 1:  

Benkammar från de daterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 
1994b: 7-8, 17, 25-26, 38, 41, 44-47, 51, 54-56, 76-79, 81-82). 

 Benkam        

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Indidvid antal Ornamentik Övrigt 

40B+C Brandgrav 400-tal 40-60   Man?   Ja Enkel 

1 Brandgrav 400-550 20-60/vuxen ? ?   Nej   

29 Brandgrav 400-550 20-40 ? ?   Ja   

34 Brandgrav 400-550 Ung Kvinna?     Ja   

41 Brandgrav 400-550 20-40   Man   Ja   

66A+B Brandgrav 400-550 40-60 + 4-11 ? ? 2 individer Ja   

81 Brandgrav 500 40-60 ? ?   Ja   

26 Brandgrav 550-800 20-40 Kvinna     Ja   

67 Brandgrav 600 20-40 Kvinna?     Ja   

85 Brandgrav 600 40-60 Kvinna Man+? 2 individer Ja   

6 Brandgrav 600-1000 40-60 Kvinna Kvinna?   Ja   

14 Brandgrav 700-800 ? Kvinna     Nej   

65 Brandgrav 800-1000 40-60 Kvinna?     Ja   

15 Brandgrav 800-1000 20-40   Man?   Ja   

33 Brandgrav 900 20-40 Man     Nej Järnnit 

37 Brandgrav 1000 ? Kvinna     Ja Bronsnit,fodral 

 

Bilaga 2: 

Benkammar från de odaterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 
1994b: 15, 19, 22, 29-30, 34, 41, 49, 60, 66, 69, 74, 80). 

 Benkam      

Grav Gravtyp Ålder Ark-Kön Ost-Kön Ornamentik Övrigt 

4 Brandgrav Vuxen ? ? Ja   

9 Brandgrav 20-40 ? ? Nej   

12A Brandgrav 20-40 ? ? Ja   

18 Brandgrav 20-40 Kvinna   Ja   

19A Brandgrav Vuxen ? ? Ja   

24 Brandgrav 14-vuxen ? ? Ja   

31 Brandgrav 40-?   Man   Möjlig kam 

36 Brandgrav 40-60 ? ? Ja   

45 Brandgrav 40-?   Man? Ja   

53 Brandgrav 40-60   Man Ja   

57 Brandgrav Vuxen ? ? Nej   

62 Brandgrav Vuxen Kvinna?   1 fragmnet ja   

74 Brandgrav 40-60 Man   Ja   

 
 
 



 

Bilaga 3:  

Brynen från de daterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 1994b: 
10-11, 44-45, 47, 51, 56, 66, 69, 108-109, 122, 124, 169). 

 Brynen       

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Material Övrigt 

34 Brandgrav 400-550 Ung Kvinna?   Sandsten   

41 Brandgrav 400-550 20-40   Man Sandsten   

51 Brandgrav 700 14-20 Man   Skiffer   

75 Båtgrav 850 ? Kvinna   Grått skiffer   

30 Kammargrav 900 ? Man   Grå sandsten   

33 Brandgrav 900 20-40 Man   Skiffer   

56 Brandgrav 900 ? Man   Skiffer   

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna? Blandad skiffer   

2 Brandgrav 1000 20-40 Man   Skiffer   

37 Brandgrav 1000 ? Kvinna   Skiffer Ett hängbryne & ett bryne 

 

Bilaga 4:  

Brynen från de odaterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 1994b: 
14, 68). 

 Brynen   

Grav Gravtyp Ålder Material 

3 Brandgrav Vuxen Fragment 

55 Brandgrav 20-40 Skiffer 

Bilaga 5:  

Benföremål från de daterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 
1994b: 76-77). 

 Benföremål      

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-bedöm Antal Föremål 

66A+B Brandgrav 400-550 40-60 + 4-11 ? 3 Tärningar 

65 Brandgrav 800-1000 40-60 Kvinna? 2 Tärningar 

 

Bilaga 6:  

Benföremål från de odaterades gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 
1994b: 80). 

 Benföremål     

Grav Gravtyp Ålder Ark-Kön Antal Föremål 

74 Brandgrav 40-60 Man 2 Benskiva, benföremål 

 



 

Bilaga 7:  

Träföremål från de daterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 
1994b: 108-109, 124, 127, 165). 

 Träföremål        

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Föremål Övrigt 

X Kammargrav 300-tal ? Kvinna   6 fragment Laggkärl   

75 Båtgrav 850 ? Kvinna   8 

Laggkärl, fat, tråg, 

tallrik, ask, bägare, sked, 

ask 

Trä, ek, trä, trä, buxbom, 

trä, ene, björknäver 

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna? 1 Träföremål   

76 Båtgrav 1025-1050 ? Kvinna   3 Träbitar Från båten och båtbottnen 

 

Bilaga 8: 

 Keramik från de daterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 1994b: 
7-8, 10-11, 17-19, 25-26, 38-39, 41, 44-45, 51, 54-56, 62-63, 66, 69, 76-79, 88, 90, 94, 98, 
108-109, 122, 124, 169, 174-176). 
 Keramik         

Grav Gravtyp Datering Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Färg Kvalitet Övrigt 

40B+C Brandgrav 400-tal 40-60   Man? 

Ca 

100+1 

skärvor Rödbrunt, Mörkt Tunt, tunt   

1 Brandgrav 400-550 

20-

60/vuxen ? ? 

30 

skärvor Jämngrått gods Tunt   

29 Brandgrav 400-550 20-40 ? ? 

Ca 50 

skärvor 

Mörkt med ljus 

utsida Tjockt   

41 Brandgrav 400-550 20-40   Man 

Ca 

20+2+10

-tal 

skärvor 

Okänd, delvis 

röd delvis grå 

yta, brunt 

Välbränt grovt, 

välbränt tunt, 

tunt 

Delar av tre 

kärl 

26 Brandgrav 550-800 20-40 Kvinna   

Två 

lerkärl Ett glättat gods 

Relativt grovt, 

tunt 

Två hela 

lerkärl 

39 Brandgrav 550-1000 20-40 Kvinna Kvinna 1 skärva Rött Tunt   

46A Brandgrav 600 20-40 Kvinna   

2+1 

skärvor 

Gråbrunt, 

svartbrunt Tunt, okänd   

67 Brandgrav 600 20-40 Kvinna?  

50-tal 

skärvor Svart Dåligt tjockt   

6 Brandgrav 600-1000 40-60 Kvinna Kvinna? 

Ett 

lerkärl 

Mörkt med 

rödbrun utsida Grovt Ett helt kärl 

51 Brandgrav 700 14-20 Man   

10-tal 

skärvor Okänt Okänt   

8 Brandgrav 700 Vuxen ? ? 1 skärva Okänt Tunt  Krukskärva 

14 Brandgrav 700-800 ? Kvinna   

25+1 

skärvor 

Mörkgrått, mörk 

med ljus yta 

Dåligt tunt, 

tjockt 

Delar av två 

kärl 

7 Brandgrav 700-1000 Vuxen Kvinna   

33 

skärvor Okänt Dåligt tunt   

35 Båtgrav 800 Ung Kvinna   

30 

skärvor Ljusbrun yta Tunt Lerkärl 

65 Brandgrav 800-1000 40-60 Kvinna?   

Ca 175 

skärvor 

Mörkt med ljus 

utsida Relativt tunt   

15 Brandgrav 800-1000 20-40   Man? 6 skärvor Brunt     

75 Båtgrav 850 ? Kvinna   

Ett 

lerkärl Gulbrunt Grovt Ett helt kärl 

30 

Kammargra

v 900 ? Man   Ett få tal Okänt Okänt Krukskärvor 



 

33 Brandgrav 900 20-40 Man   

Ca 100 

skärvor 

Brunt med mörk 

insida och röd 

utsida Okänt   

47B Brandgrav 900 14-20 ? ? 

Ett 

lerkärl Okänt Okänt   

49 

Kammargra

v 900 Vuxen Kvinna   10-tal 

Mörkt gods med 

ljus utsida Okänt 

Förtunnad 

mynningskan

t 

23A+B Båtgrav 900-950 ? Kvinna   2 skärvor Rödaktigt gods Grovt   

44 

Kammargra

v 950-1000 4-5 Kvinna   1 skärva 

Mörkt med brun 

yta Okänt Krukskärva 

48 Båtgrav 950-1000 Vuxen Kvinna Kvinna? 

3+1 

skärvor 

Mörkt gods, 

ljusgult gods Okänt   

2 Brandgrav 1000 20-40 Man   

130 

skärvor Gråbrunt Grovt   

37 Brandgrav 1000 ? Kvinna   

Ett 

lerkärl+2 

skärvor 

Brun med ljus 

yta, ljusrött Tjockt, okänt   

59 Brandgrav 1000 Vuxen Man   

Ca 130 

skärvor Mörkt Dåligt tunt   

 

Bilaga 9: 

Keramik från de odaterade gravarna (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 1994b: 
14, 19, 22, 29-32, 41, 44, 54, 59-60, 66-68, 74-75, 80). 

 Keramik       

Grav Gravtyp Ålder Ark-Kön Ost-Kön Antal Färg Kvalitet 

3 Brandgrav Vuxen ? ? 50 skärvor Brunt Grovt 

9 Brandgrav 20-40 ? ? 100 skärvor Okänt Dåligt tunt 

12A Brandgrav 20-40 ? ? 4 skärvor Mörkt Grovt 

18 Brandgrav 20-40 Kvinna   50 skärvor Okänt Tunt 

19A Brandgrav Vuxen ? ? 10 skärvor Mörkt Tunt 

20 Brandgrav Ung ? ? Ca 75 skärvor Mörkt med ljus yta Grovt 

31 Brandgrav 40-?   Man 100-tal skärvor Brunt Medeltjockt 

32 Brandgrav Vuxen ? ? Ca 70 skärvor Okänt Tunt 

40A Brandgrav ? ? ? Ca 30 skärvor Okänt Dåligt grovt 

42 Brandgrav Vuxen ? ? 3 skärvor Brunt Tunt 

45 Brandgrav 40-?   Man? 1 skärva Svart med röd yta Okänt 

53 Brandgrav 40-60   Man 10-tal skärvor Mörkt Tunt 

55 Brandgrav 20-40 ? ? Ca 140 skärvor Grått Okänt 

62 Brandgrav Vuxen Kvinna?   14 skärvor Grått Medeltjockt 

64 Brandgrav ?-ca 7 ? ? Ett lerkärl Okänt Okänt 

74 Brandgrav 40-60 Man   Ett lerkärl Brunrött Okänt 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 10:  

Gravfältsöversikt med rutnät (Baseras på information från Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 
199-200). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 11:  

Full åldersöversikt (Nylén & Schönbäck 1994b: 199-200). 
 
Ålder Färgnyckel 

?   

4-5   

ca 5   

?-ca 7   

4-11   

Ung   

14-Vuxen   

14-20   

Vuxen   

20-40   

40-?   

40-60   

20-60/Vuxen   

 

Bilaga 12:  

Gravfältsöversikt med full åldersfördelning över hur gravarna var placerade på gravfältet 
(Nylén & Schönbäck 1994b: 195, 199-200).  

 


