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1. Inledning 
I samband med ett besök från Jamtli vid Sunne medeltida kyrkoruin (RAÄ 
Sunne 2:1) i oktober 2010 påträffades flera ben i en rotvälta strax utanför den 
tidigare kyrkogården. Benen konstaterades vara människoben och lades 
tillbaka. Fyndplatsen var mellan kyrkogården och flera järnåldersgravar, en hög 
och två stensättningar med RAÄ-nr Sunne 90:1-3, men inte i direkt anslutning 
till någon grav. För att avgöra om de olika skelettdelarna kom från tidigare ej 
kända fornlämningar eller från kyrkogården genomförde Jamtli en arkeologisk 
undersökning av platsen. 
 
Undersökningen leddes av antikvarierna vid Jamtli, Amanda Jönsson och Anna 
Engman, tillsammans med deltagare ur en arkeologikurs anordnad tillsammans 
med Birka Folkhögskola.  
 
2. Syfte 
Det primära syftet med en arkeologisk undersökning på platsen var att utreda 
de påträffade skelettdelarnas härkomst. De förklaringar som sågs som tänkbara 
var att benen antingen härrörde från en tidigare ej känd järnåldersgrav, eller att 
de ursprungligen har legat i kyrkan eller på kyrkogården. De skulle t.ex. kunna 
ha flyttats då kyrkan revs på 1800-talet.  
 
 

Figur 1. Karta över Sunne med undersökningsområdet markerat med röd punkt. 
  
Förutom det rent arkeologiska syftet fanns även önskemål från Birka 
Folkhögskola om en arkeologikurs. Sunne bedömdes som lämplig lokal då 
platsen ligger bra till geografiskt och är lättillgänglig för de allra flesta. Platsen 
har dessutom en lång historia som är väl känd i området och det finns många 
möjligheter till diskussioner angående tolkningar av platsen som sådan och 
undersökningsytans del i platsens historia. 
  

 1 



3. Metod 
Enligt utredningsplanen skulle undersökningen koncentreras till fyndplatsen 
och området däromkring. Totalt skulle en yta om ca 6-10 m² undersökas, det 
var dock svårt att i samband med skrivandet av utredningsplanen avgöra ytans 
storlek eftersom den var störd av den rotvälta som blottlade skelettdelarna. 
Eventuella fynd och ytterligare ben skulle tillvaratas. Efter den arkeologiska 
undersökningen kommer en osteologisk analys att genomföras. Om inga fynd 
påträffas som kan datera lämningen skulle en C14-datering att utföras på 
benmaterialet. 
 
Undersökningsplanen kom att revideras under arbetets gång. 
 
  
4. Områdesbeskrivning 
Sunne kyrkoruin ligger ungefär 40 m från Storsjöns strand, inom 
Storsjöbygden, som är riksintresse för kulturmiljövården på grund av bygdens 
långa bosättningskontinuitet. Kyrkoruinen är idag ett populärt besöksmål för 
turister. Den medeltida kyrkan användes tills den revs i mitten av 1800-talet, då 
man tog material från den för att bygga en ny kyrka. Vid kyrkoruinen finns 
även en kastal (RAÄ Sunne 2:3). Enligt traditionen ska både kyrkan och 
kastalen ha byggts efter år 1178 på befallning av den norske kungen Sverre, 
som hade besegrat jämtarna i ett slag på Storsjöns is som ska ha ägt rum precis 
utanför platsen för kyrkan. Den form som kyrkan hade innan den revs kom 
förmodligen till på 1400-talet. Vid en arkeologisk undersökning i kyrkan har 
bl.a. ett mynt från 1200-talet påträffats. 
 
Mellan kyrkogården och stranden, NV om kyrkoruinen, ligger tre gravar från 
järnåldern (RAÄ Sunne 90:1-3). Det rör sig om en hög som är 9 m i diameter 
samt två stensättningar som är 6 m i diameter. De aktuella skelettdelarna 
påträffades i en rotvälta i området mellan gravarna och kyrkogården, där det 
även ligger en hög med stenmaterial m m, förmodligen från rivningen av 
kyrkan på 1800-talet. I närområdet finns även en registrerad boplats med 
förekomst av skörbränd sten (RAÄ Sunne 50:1). 
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Figur 2. Karta över området runt Sunne kyrkoruin. 
 
 
5. Undersökning 
Runt platsen för den rotvälta som var orsaken till undersökningen lades ett 4x3 
m st schakt (NV-SÖ). Ytan torvades av med hjälp av spadar och grävdes 
sedan, med hjälp av skärslevar, ner i 5 cm skikt. Gropen efter rotvältan låg i 
schaktets V del (yta A1). 
 

 
Figur 3. Översiktsbild över undersökningsytan. Blå färg markerar schaktet och provgroparna. 
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Bild 1. Översiktbild över huvudschaktet från SV. Bengropen (A1) återfanns i nedre vänstra hörnet. 
 
I rensnivån framkom spridda ben och putsrester samt enstaka fynd av bl a spik 
och sentida läderfragment. Även i den första nivån under rensnivån (5 cm) 
hittades liknade fynd. Under den första nivån koncentrerades fynden till den 
plats där rotvältan var. På ett djup av 0,1 m under torven framkom en grop, 
1x0,7 m (NÖ-SV) som innehöll rikligt med ben av människa samt puts. 
Området runt gropen var rikt på puts och sten (yta A1). Benen var blandade 
och det var uppenbart att de placerats där sekundärt. Förmodligen kom benen 
från en plats i kyrkan eller på kyrkogården och har lagts i gropen när kyrkan 
revs eller när arbeten gjorts vid ruinen. 
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Figur 4. Planritning över undersökningsytan. A1utmärker platsen för området där gropen med ben 
framkom. 
 
Förutom det stora huvudschaktet gjordes även 5 st provgropar på 1x1 m. Till 
största del grävdes dessa bara ner på rensningsnivå. En av provgroparna (x200 
y102,5) grävdes ner 0,6 m då det låg sten i som vi ville komma under. I dessa 
provgropar gjordes enbart enstaka benfynd samt lite puts. Dessa fynd verkar 
vara ben och puts som följt med då man har grävt eller schaktat i ruinen.  
 

 
Bild 2. Grop fylld med människoben. 
 
Ben var det mest förekommande fyndmaterialet med en total vikt av 2030 g 
fördelat på 497 fragment. Utöver det hittades 13 delar av järnspikar (103 g), 1 
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slaggbit (49 g), 3 skinnfragment (23 g), 5 tänder (7 g) och 3 
keramik/porslinsbitar (21g). 
 
Inga ben eller fynd tillvaratogs vid undersökningstillfället och de ben som 
grävdes upp lades vid avslutat undersökning tillbaka i den grop som de hämtats 
från. 
 
6. Sammanfattning och slutsats 
Undersökningens syfte var att utreda de funna benens härkomst. 
 
Undersökningen ledde ganska snart fram till insikten att det område som 
undersöktes var fyllt med dumpade rasmassor/fyllnadsjord från tidigare 
restaureringsåtgärder som företagits på kyrkoruinen och kastalen. Massorna 
innehöll ställvis stora mängder av puts och även sporadiskt spridda ben som 
troligen kommer från äldre gravar inne i eller utanför kyrkan.  
 
Redan tidigt under 1900-talet förekom restaureringsåtgärder vid ruinen och 
kastalen. Från dessa arbeten finns uppteckningar om att rasmassor forslats bort 
från ruinen och att det förekommit ben i dessa. 1953 erhöll pastorsämbetet i 
Sunne tillstånd från Riksantikvarieämbetet att frilägga Sunne kastal och 
bortfrakta rasmassorna därifrån. Vart dessa rasmassor forslades är inte helt 
känt men det område som undersökningen skedde i ligger i nära anslutning till 
kastalen på utsidan av kyrkogårdsmuren så det är inte helt omöjligt att 
massorna till viss del hamnat där. 
 
Från 1967 finns en nedteckning om att det vid bortforsling av 
rasmassor/fyllnadsjord från kyrkoruinen, till väglagning på Skansholmen, 
framkommit ben av människa. Då materialet delvis täckte bogårdsmuren har 
benen troligen kommit från tidigare förstörda gravar. Dåvarande 
landsantikvarien Göran Rosander påtalade det olyckliga att dessa ben hamnat i 
rasmassorna och förordade att de ben som återfanns i massorna skulle 
omhändertagas och grävas ner igen. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det är osannolikt att benen kommer från en 
tidigare okänd förhistorisk grav eller en historisk grav utanför bogårdsmuren. 
Däremot finns det flera dokument som stöder teorin om att benen kommer 
från tidigare gravar inne i kyrkan eller från kyrkogården som av olika 
anledningar hamnat i rasmassorna och fyllnadsjorden. Dessa har sedan samlats 
ihop och åter grävts ner i anslutning till ruinen. 
 
Deltagarna i arkeologikursen fick under dessa dagar prova på de moment som 
ingår i en arkeologisk undersökning. De deltog i allt från avtorvning och 
inmätning till fyndregistrering och försök till tolkningar. De var även med i 
diskussionen som ledde fram till beslutet om att avbryta och lägga igen 
schaktet då vi kommit fram till att benen var sekundärt nedgrävda och inte 
kunde ge oss ytterligare information genom att analyseras via osteologisk 
undersökning eller C14-analys. 
 

 6 



7. Källförteckning 
 
Almqvist, Boel. 1984. Jämtlands medeltida kyrkor. Fornvårdaren 19. Jämtlands 
läns museum. 
 
Brev från landsantikvarie Göran Rosander till kyrkofullmäktigesordförande i 
Sunne församling folkskollärarare Axel Jacobsson. Jamtli diarienr 476/67. 
Topografiska arkivet, Jamtli. 
 
Brev från Per-Olof Westlund, Riksamtikvarieämbetet, till Pastorsämbetet i 
Sunne. Jamtli diarienr 199/53. Topografiska arkivet, Jamtli. 
 
Rikets allmänna kartverks arkiv, akt J133-19E0g69, Ekonomisk karta. 
 
 

 7 



8. Tekniska och administrativa uppgifter 
 
Jamtlis dnr:   754/2010 F5CC 
Uppdragsgivare/Finansiär:   Länsstyrelsen 
 
Kommun:   Östersund 
Socken:   Sunne 
Fastighet:   Prästbordet 1:1 
 
Undersökningstyp:   Arkeologisk utredning. 
Undersökningstid:   12-14, 18 juni 2012 
Tidsåtgång i fält:    48 timmar. 
Tidsåtgång, arkivstudier samt rapport:   32 timmar. 
Personal:     Antikvarier Amanda Jönsson samt 

Anna Engman, Jamtli. 
 
Undersökt yta:       17 m2 
Lägesangivelse:    Ekonomiska kartans blad 
    19e0g. 
Koordinater:   N 7000024 
    E 471226 
Koordinatsystem:    SWEREF-99 
Höjd över havet:    290-295 m. 
Dok material:   Ritningar och fotografier förvaras på 

Jamtli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 



RAPPORTSERIE – JAMTLI, 2014

ISSN 1654-2045

2014:1  Collegiebostaden – Sanering av hussvamp, fasadåtgärder samt besiktning  
 av tak på Zetterströmska biblioteket, 2013 
 Julia Cronqvist

2014:2  Ragunda gamla kyrka – Konservering av limfärgsmålat innertak och mindre  
 interiöra putsarbeten, 2013 
 Julia Cronqvist

2014:3  Lockne kyrka – Fasadrestaurering och omläggning av kopparplåtstak  
 på tornhuv, 2013 
 Julia Cronqvist

2014:4  Åre gamla kyrka – Restaurering av två ljuskronor, 2013 
 Henrik Ylikoski

2014:5  Ytterhogdals kyrka – Byte av korsglob, 2001 
 Henrik Ylikoski

2014:6  Ankarede kyrkstad – Restaurering av härbre, 2013 
 Henrik Ylikoski

2014:7  Benen i rotvältan – Undersökning av skadat fornlämningsområde vid Sunne  
 kyrkoruin, fornl nr Sunne 2:1 och förhistoriska gravar, fornl nr Sunne 90:1-3 
 Anna Engman


	2014.7 - Sunne
	förstasidans baksida
	rapport Sunne
	Register 2014

