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EN SKANDINAVISK GRANSBYGD UNDER YNGRE 
JÄRNÅLDER 

AV 

G U S T A F H A L L S T R Ö M 

H
elt naturligt är det arkeologiska materialet betydligt torf
tigare i en genuin skogsbygd än i öppen slättlandsbygd. 
Alltsedan den tid då jordbruk började spela en roll i vårt 
folks livsföring, har den lätt åtkomliga odlingsmarken dra

git bebyggelsen till sig, medan skogsområdena endast sparsamt be
rörts av odlingen och först i de senaste århundradena fått betydelse 
för en snabbt växande fast befolkning. 

I särskilt hög grad gäller detta de stora höglänta skogstrakterna i 
mellersta och norra Sverige. Forskningen har här, då det gällt järn
åldern, länge endast haft att röra sig med glesa lösfynd, vilka därtill 
tyckts synnerligen ojämnt fördelade och därför helt naturligt betrak
tats enbart som minnen efter sporadiska besök, icke som led i ett 
konsekvent utnyttjande av områdena i fråga. Den senaste mansåldern 
har emellertid så småningom fört fram ett bättre material till frågans 
bedömande. Icke endast så att själva fyndmaterialet blivit mångsidi
gare och rikare i förhållande till förut, utan och framför allt så att 
dess geografiska fördelning tycks kunna peka på ett visst system, en 
viss lagbundenhet. 

Då det rör sig om en tid, som icke lämnat några dokument efter 
sig, ej heller några traditioner, är det uppenbart att man i diskus
sionen om dessa ofantliga skogslands öden i forntiden icke kan labo
rera med sockengränser. För att ge en föreställning om de forntida 
förhållandena inom området får man i stället röra sig med geogra
fiska begrepp såsom dalgångar, älvlopp, sjösystem etc. Det går inte 
heller att särskilja någon liten del av det väldiga området och tro 
att vi kunna bedöma den ensam för sig. När så inte ens kan ske vid 
ett bedömande av den nutida odlingen, måste man förstå att det inte 
heller kan gå när det gäller tider, som ligga ett årtusende eller mera 
tillbaka. Det är nödvändigt att la åtminstone ett helt landskap i be
traktande. 
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Jag väljer här alt behandla Dalarna. En översikt av detta land
skaps järnålder kommer kanske att visa, varifrån och varför dess 
skogar togos i anspråk, samt även ge antydningar om livsföringen i 
och uppdelningen av skogsområdet. 

För Dalarnas vidkommande har jag tidigare framlagt mina syn
punkter i detta ämne i en längre uppsats.1 I ett par liknande uppsat
ser2 behandlande närmaste områden i norr och öster har jag ytter
ligare och ingående dryftat saken. De i alla dessa uppsatser fram
lagda slutsatserna har jag sedan icke funnit anledning att vraka, 
tvärtom synas de mig ytterligare bestyrkas genom för varje år fram
kommande nya fynd. Särskilt viktiga äro emellertid de fynd, som de 
sista åren framkommit i gränsområdena mellan Transtrands och 
Älvdalens socknar, och vilka jag tar till utgångsmaterial för före
liggande uppsats. 

Innan jag går närmare in på Dalarnas järnåldersproblem, är det 
av en viss vikt att konstatera, att hela landskapets fyndmaterial från 
äldre perioder, även stenåldern, visar ett klart sammanhang med när
maste landskap i söder och öster, liksom även att de nordligaste Dala
socknarna icko stå de i landskapets övriga delar efter. De lösa forn
fynden från yngre stenåldern fördela sig inom de nordliga socknarna 
efter därvarande stora ooh små vattendrag, visande på ett, mycket 
tidigt besittningstagande eller rättare sagt utnyttjande längs dessa av 
skogsområdena. Det tycks även som om stenåldersfynden inom när
maste angränsande trakter av Norge, alltså do östligaste delarna av 
Hedmarks fylke, äro synnerligen nära besläktade med mellansvensk 
och sydnorrländsk yngre stenålderskultur.3 Härigenom förstår man 
ännu bättre betydelsen av älvdalarna såsom sammanhållande element 
vid ett områdes penetrering. Ty Görälven (Ljörälven) och Trysiläl-
ven på norska sidan tillhöra båda svenskt vattensystem, Västerdal-
älven och Klarälven. Västerdalälven har efter hela sitt lopp att upp
visa en rad fynd av flintföremål, som visa på samband med Mellan
sverige. Detsamma gäller några, fåtaliga fynd från bronsåldern.4 

1 Den tidigaste järnåldern i Dalarna (Dalarnas Hembygdsbok 1931). 
2 Ovanåker sockens fornhistoria (i »Ovanåker, en norrlandssockens öden 

genom seklerna»), 1937, Norrlands bebyggelsehistoriska utveckling (i 
»Norrland», Ymor 1942) ra. fl. 

' Jfr A. W. B r o g g e r , Glåmdalen i oldtiden (Norske bygder, 1942). 
4 Så den vid Ljörälven funna bronsyxan, som av Brogger behandlas i En 

celtype fra Norges yngre bronsealder (Kunst og Kultur 1909). 
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Under sten- och bronsålder kunna vi i Dalarna ännu icke se spår 
av någon fast bosättning, alltså ej heller av därmed sammanhängande 
näringar, utan hela landskapet får t. vid. uppfattas såsom uteslutande 
ett jakt- och fiskeområde, utnyttjat av stammar som kanske (ill stor 
del, eller t. o. m. största delen, hade sitt huvudtillhåll i nuvarande 
Västmanland och Uppland. Endast på någon punkt möta fynd, som 
visa på uppehåll under längre tid eller på regelbundet återkomman
de besök, såsom den nyupptäckta stenåldersboplatsen vid Orsand i 
J/eksand. 

Först ett gotl. stycke in i järnåldern uppträda i Dalarna vissa gra
var ooh gravgmpper. som tillåta en mer fördjupad syn på bebyggelse-
problemet. När dessa gravar, av typer som de vanliga mellansvenska, 
utgöras av jordhögar eller av jord och sten uppförda ättekullar samt 
ligga inom odlingsområden, som sedermera i vår tid räknas till land
skapets jordbrukarebygder framför andra, kan man med full rätt ut
tala, att de äro spår efter den söderifrån långsamt framträngande 
jordbrukarekulturen. Även deras utbredning visar på detta. Vi träffa 
dem nämligen i anslutning till sydligare bygder, från By socken i 
söder upp till Mora och Orsa efter Österdalälven samt till Järna efter 
Västerdalälven. De äldsta gravfynden, slutet av romersk järnålder 
och början av tolkvandringstid, ligga i söder (jfr min ovan citerade 
uppsats). Dessa gravgrupper, äldre och yngre, utmärka små bygder, 
vilka vi med skäl kunna betrakta som embryon till de senare stor
socknarna. Vid Siljan träffa vi dem framför allt kring sjöns utlopp 
samt kring och strax ovanför österdalälvens inlopp i sjön, med
räknat då Sollerön som är den allra rikasto fyndplatsen. Huvudsak
ligen tillhöra dessa platser vikingatiden. Ett osäkert gravfält av 
denna typ fann jag för ett par år sedan ett gott stycke norr om 
Mora—Orsa centralbygd i Älvdalens socken vid bron över Österdal-
iilven norr om Åsens by. Detta fält är ännu icke undersökt, men vi
sar det sig motsvara förhoppningarna torde det få betraktas som 
minne efter den första fasta kolonisationen inom Älvdalens socken. 
Gravtypens utbredning framgår av här meddelade karta, fig. 1. 

Denna typ av gravar följer alltid den stora älven och därtill an
slutna odlingsbygder. De däri gjorda fynden härröra från i runt tal 
forntidens fem å sex sista århundraden. Mitten av vår tideräknings 
förslå årtusende markerar alltså, såvitt vi nu veta, begynnelsen av-
Dalarnas fasta jordbrukarebygd. Därförut i tiden liggande, löst funna 
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Hg. 1. Forngravarnas utbredning inom Dalarna. Medtagna äro även gravar och 
gravfält, som nu helt försvunnit, men varom säkra uppgifter finnas. I tre fall äro 
uppgifterna osäkra, varför ett frågetecken utsatts . Inga lösfynd äro upptagna på 

kartan. 
The distribution o£ ancient graves within Dalecarlia. No scattered Huds are Indicated on 

the map. 
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dalatynd kunna spänna över ytterligare några århundraden men på 
grund av bristen på daterbara, samtida fasta fornlämningar kunna de 
icke ensamma ge bidrag (ill frågan om don fasta bebyggelsens början 
och ursprung. 

Vi ha alltså rättighet att åtminstone från del första årtusendets mil I 
räkna med en landskapskärna av fast bygd efter huvudälvens sträck
ning och äldst i söder. Av synnerlig vikt är att fastslå att de gra
var och gravflockar, som lett oss fram till detta resultat, alla ligga 
på eller invid odlingsbar och numera också oftast uppodlad mark. De 
kunna ligga vid älv eller sjö men alltid inom odlingsområden och 
i omedelbar närhet till nuvarande gårdsbebyggelse. De äro vanliga 
bygravfält liksom i Mälarlandskapen och södra Norrland. Gravskic
ket är likbränning (mot slutet även jordande). Gravgodset blir under 
vikingatiden ofta rikhaltigt, med full vapenutrustning för mannen 
(svärd, sköld, yxa, spjut, pilar m. m.) och smycken av olika slag för 
kvinnan. Under vikingatiden förekommer ofta även järnslagg i grav
högarnas byggnadsmaterial, visande att järnutvinningen nu blivit 
vardaglig hemindustri, varpå även gravarnas rika järnutrustning 
pekar. Särskilt framträder i detta avseende vikingatidens Sollerö-
bygd.5 Gravgodset är helt och hållet av mellansvensk karaktär. 

Så långt förefaller den begynnande framväxten av Dalarnas fasta 
bebyggelse vara fullt normal, liksom då även dess utveckling fram 
till vår tid från denna smala och relativt glesa kärna. Men samtidigt 
med ovan angivna gravtyper uppträder i stort antal en annan, vilken 
icke låter sig inrangera i samma system och vilken icke synes ha nå
got som helst att göra med en stadigvarande fast bosättning med ty 
åtföljande jordbruk. Det är en till det yttre helt olika gravtyp: det 
lilla oansenliga, ofta föga märkbara roset (med åt botten någon gång 
inblandning av lösare jordlager), ibland enstaka liggande, men of
tare i grupper på fem, tio, tjugo och än fler. Läget: så gott som un
dantagslöst flacka uddar eller stränder vid sjöar, icke vid älv eller å, 
och huvudsakligen på långa avstånd från bygd. Alltså vildmarks-
företeelser. Vi träffa dem ej blott i Dalarna, utan även i de södra 
Norrlandslandskapen ända upp till närheten av nuvarande gränsen 
mot Norge. Jag har kallat dessa gravar de norrländska skogsrösena. 

5 Se t. ex. Dag T r o t z i g, Den yngre järnåldern i Dalarna (Dalarnas 
hembygdsbok 1936). K. A. G u s t a w s s o n , Äldre bybebyggelse (i »Gnuld-
bo på Sollerön», 1938). 
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Däri anträffat gravgods går, så vitt vi nu veta, icke ner i 
vikingatid utan tillhör framför allt de tre föregående århund
radena. En del går ännu ett par århundraden längre till
baka, alltså mot slutet av romersk järnålder. — I Norge 
tycks typen icke vara uppmärksammad av forskningen, vil
ket väl närmast bör tolkas så att den är sällsynt. Jag åter
kommer lill detta förhållande längre ned. 

1 Dalarna är gravtypens utbredning ytterst intressant. 
Den förekommer nämligen endast utanför, framför allt nord
öst, norr, nordväst och väster om nyss behandlade central
område. Huvudområdena äro från öster räknat sjöarna 
Amungen och Oresjön, Hamraområdet i Orsa finnmark, sjö
arna kring nedre Vanan upp t. o. m. Venjansjön samt till 
sist sjösystemet kring den likaledes mot Västerdalälven rin
nande Björnån (sjöarna Runsjön och Horrmund), på norra 
gränsen mellan Transtrand och Älvdalen. Härtill komma en
staka företeelser, av vilka en del närmare och t. o. m. invid 
själva huvudbygderna. Jfr kartan, fig. 1. 

Alla dessa gravar, även de norrländska, äro biandgravar. 
Diameter stort sett mellan 2 1 j 2 och 4 m, höjd i genomsnitt 
ett par decimeter, vilket allt gör att roset, som oftast ligger i 
stenig mark med bärris, är svårt att upptäcka. De brända be
nen och gravgodset ha ofta placerats i en på förhand grävd 
svag sänka i marken. Tyvärr äro gravarna vanligen grund
ligt genomplundrade. En hel del fynd ha dock kunnat räd
das. Vanliga äro pilspetsar, i äldre gravar trekantiga och av 
ben, i yngre olikformade och av järn. Vidare förekommer 
ofta en holkyxa av järn, ibland ett eldstål, fragment av någon 
kam och av brynen etc. Vid tillfällen där plundringen icke 
hunnit fram, såsom i ett par fall vid Horrmund i Transtrand 
mycket nära Älvdalsgränsen, visar sig ett rikare gravgods: 
svärd (fig. 2), spjut, pilar, holkyxa, knivar, rasp, fil, ja 
även pincett och rakkniv etc,.6 Som synes visar gravgodset 
på manlig utrustning. Datering c:a 700. En grav vid Oresjön 

8 St. H. M. inv. 23014. 

Fig. 2. Svärd från gravröse vid Horrmund, Transtrands sn. Ca 1/5 nat. storlek 
St. H. M. 23014. 

Swordlrom a barrowat Morrm und, parish of Transtrand. C. 1/5 natural size. St.H.M. 23014. 
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har jämte benpilspetsar en liten fingerring av ett bronsband, vilket 
möjligen kan tyda på ett kvinnligt inslag.7 På samma sätt en grav 
på Hästnäset vid Horrmundsjön.8 fig. 4. Datering: förra hälften av 
500-talet. Eljest är endast en fullt säker kvinnograv anträffad, på 
norra Bredsundsnäset vid Horrmundsjön. Jag återkommer längre 
tram till denna intressanta grav. Av vikt för tolkningen av dessa 
gravar är att det manliga gravgodset uppvisar en relativt enkel och 
flärdfri utrustning, lämpad för jakt. Endast i ett enda tall förekom
mer ett fragment av ett redskap som möjligen kan tolkas som ett 
jordbruksredskap, en skära," men som också mycket väl och kanske 
hellre kan utgöra spetsen av en skinnkniv eller flåkniv. [ intet fall 
uppträder slagg eller andra tecken på järnhantering i någon form. 

Sammanställer man så vad vi veta om gravinnehållet med gravar
nas läge i terrängen, nå vi samma resultat. Denna terräng uppvisar 
icke ett spår av något slags odling och i de allra flesta fall är den 
sådan att den heller icke lämpar sig för odling eller fäbodrörelse och 
att den till på köpet ligger långt ifrån möjligheter till verksamhet av 
sådan art. I stället förefaller läget vara noga valt med hänsyn till 
jakt och fiske och därmed förbundna landningsplatser. Även är det 
tydligt att gravarna ligga väl till för elt visst slag av samfärdsel. 
Hittills ha inga forntida lämningar av bostäder anträffats, vilka 
eljest i denna intill våra dagar helt orörda natur skulle framträda i 
marken lika väl som gravarna, om nämligen dessa bostäder varit av 
det slag att de skulle tjäna även ett fullt vinterbehov år efter år. Vi 
måste därför åtminstone tillsvidare föreställa oss mer enkla och till
fälliga bostäder, avsedda för kortare uppehåll eller säsongbesök. 

Hur skall nu dessa gravplatser förklaras och vilket är deras för
hållande till den samtida eller yngre bygden längre ned i vattendra
gens riktning? För det första synes klart att gravskick och ofta även 
föremålstyper i huvudsak intimt sammanhänga med vad vi träffa i 
den forntida landskapskärnan, om man undantar de allra äldsta 
skogsrösenas benpilspetsar. vilka ännu icke anträffats på andra håll 
i landskapet, men väl i grannlandskapen. Ett samband mellan dessa, 
eljest till sina lägen och sin yttre form så olika gravtyper, är därför 

7 St. H. M. inv. 15279. Se »Den tidigaste järnåldern i Dalarna» s. 19 (43). 
8 St. II. M. inv. 23212. 
• Getryggen vid Amungen, St. H. M. inv. 16402, se vidare Den tidigaste 

järnåldern i Dalarna, s. 55 (79). 



E N S K AN D 1 N AV I S K G R A N S BY G O 1 09 

naturligt. Ett sådant samband kan dock knappast betyda annat än 
att skogsrösena härröra från centralbygdens folk som företagit fär
der i något syfte upp till de öde skogsområdena. Allt tyder på att 
detta syfte varit fångstfärder för jakt och fiske, möjligen även i någon 
mån handelsfärder. Olikheterna i den yttre formen kunna få en till
fredsställande förklaring i färdfolkets nödvändigtvis enklare utrust
ning. Spadar t. ex. torde icke ha medförts. Vid begravningar tog man 
i stället till den allmänmänskligt brukade metoden att skydda den 
dödes kropp med ett stenröse, under iakttagande eljest av de sedvän
jor som hemmabygden och tiden krävde. Det är att märka att rösel 
som gravtyp var känt i hemmabygden, även om det där endast var 
enstaka förekommande.10 

Säkerligen har det rört sig om periodiskt återkommande färder 
och lika säkert ha också dessa färder snart gått efter bestämda 
stråk, till bestämda platser eller grupper av platser. Vi ha goda ana
logier för sådana regelbundna ooh avgränsade färder till fjärran 
fångstplatser ännu i historisk tid i övre Norrland och systemet är 
ännu icke helt bortlagt på sina håll. De ofta ganska talrika gra
varna på en och samma plats måste tyda på ett intensivt dellagande i 
färderna, varvid under årens och århundradenas lopp ett och annat 
manfall skett i skarorna. Att var och en av dessa gravplatser varil 
avsedda för bestämda utgångsorters fångstlag ligger då i sakens na
tur och enbart förekomsten av dylika konstanta och växande grav
platser visar enligt min mening otvetydigt att fångstlagen haft sina 
bestämda, från andras åtskilda fångstområden. Man anar m. a. o. att 
en bestämd hävd i skogsområdenas utnyttjande redan i dessa av
lägsna tider börjat göra sig gällande. Att även handeln hatt sina 
stationer, för vila, för ordnande av vattenfärder, för eventuella 
begravningar, förefaller möjligt, men passar icke som ensam förkla
ring fullt in i den geografiska fördelning av företeelserna som nu 
skall beröras. 

Det är onekligen värt uppmärksamhet alt dessa ödemarkens forn-
tidslämningar icke, så vitt vi nu veta, förekomma vid de stora älv-
loppen, ej heller vid några rinnande vatten överhuvudtaget. Men väl 
vid större och mindre sjöar, mellan eller på sidan om de stora älv
dalarna. Orsaken till detta kan f. n. icke utfunderas. Möjligen sam-

10 T. ex. i Mora, i Leksand, i Husby ele. Jfr Ilen lidigaste järnåldern i 
Dalarna. Jfr även kartan, fig. 1. 
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manhänger det med villebrådets förekomst. Det kan ju även hända 
att den fasta bygden trängt fram längre och nordligare efter de stora 
älvarna än vad vi nu genom fynden veta, och att fångslfärderna då 
gått på sidan därom. En annan möjlighet berörs här nedan. 

Den jakt som bedrevs var med all säkerhet av tvåfaldigt slag. Å 
ena sidan pälsjakt, vars utbyte fördes ner till de stora handelsplat
serna i Mellansverige och sedan ut i världen. Just vid mitten av det 
första årtusendet voro svearna kända för de dyrbara skinnvaror de 
förde ut i världshandeln, och Dalarna och södra Norrland utgjorde 
ett nära liggande, ofantligt fångstområde. Jakten bedrevs förmod
ligen mest med giller av olika slag. Å andra sidan var jakten också 
anlagd på insamlandet av föda, dels för det dagliga behovet, dels 
med all säkerhet för vinterbehovet. Det var då framför allt älg och 
vildren som fälldes. Att fångstmännen här i främsta rummet an
vände sig av drevjakt med utnyttjande av vattendragen och i för
bindelse med fallgropar och därtill hörande stängsel, torde vara otvi
velaktigt. Åtminstone för just Horrmundområdet är av intresse att 
notera att fångstgropar äro kända i relativ närhet till gravplatserna. 
Även om just dessa gropar skulle vara av yngre datum, t. o. m. myc
ket ungt datum i förhållande till gravarna, så är det mer än sanno
likt att do bygga på gammal tradition i dessa trakter. 

Att skinnen åtminstone grovbereddes i själva jaktlägret har man 
fått ett klart vittnesbörd om i ovannämnda kvinnograv från norra 
Bredsundsnäset vid Horrmundsjön i Transtrand.11 Där anträffades 
bl. a. en fullt klar, dubbeleggad ooh z-formigt böjd skinnskrapa av 
järn (fig. 3), f. ö. en typ som använts av vår allmoge ända in i vårt 
århundrade, jämte ännu ett eggat redskap — en rundad järnskiva — 
med kanske snarlik användning. Att dessa hittills som gravgods 
unika redskap anträffades i en kvinnograv är också anmärknings
värt. Det tyder onekligen på en uppdelning av arbetet könen emellan 
och att jakten var så lönande att det var värt att föra med upp i sko
garna dylik speciell arbetskraft. F. ö. tycks kvinnan ha behandlats 
lika aktningsfullt som andra, som fått sin sista vila på denna grav
plats. Hennes grav var särskilt omsorgsfullt iordningställd och grav
godset f. ö. var rikt och helt kvinnligt (pärlor av glas, lera och brons
tråd, en liten vackert utsirad, oval, enskalig spännbuckla fig. 5, 

11 St. H. M. inv. 33206. 
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Fig. 3. Böjd skinnskrapa av järn från gravröse 
vid Horrmund, Transtrands sn. 3/4 nat. stor

lek. St. H. M. 23206. 

Bent iron skin-scrapcr Irora a harrow al Horr
mund, parish of Transtrand. 3/4 natural size. SI. 

H. M. 23206. 

Fig. 4. Fingerring av brons från 
gravröse vid Horrmund. Nat. storl. 

St. H. M. 23212. 

Bronze finger ring from a harrow at 
Horrmund. Natural size. St. H. M. 

23212. 

Fig. 5. Enskalig, oval spännbuckla 
från gravröse vid Horrmund. Nat. 

storl. St. H. 11 23206. 

Univalve tortoise brooch from a har
row at Horrmund. Natural size. St. 

H. M. 23206. 

Fig. 6. Fragment av ryggknapps
spänne från gravröse vid Horr
mund. Nat. storl. St. H. M. 23206. 
Fragment of a square headed brooch 
from a harrow al Horrmund. Natural 

size. St. H. M. 23206. 
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fragment av ett ryggknappsspänne fig. b", bronsannband, nyckel av 
järn, kam, kniv, bronsprydnad att sy fast på dräkten m. m.). Date
ring c:a 700 e. Kr. 

Klara bevis för att högvilt av nämnda slag utgjorde en huvudsak 
för dessa forntida fångstmän ligga i själva gravarna. I fem av de sex 
1943 på två olika platser undersökta gravarna vid Horrmund fanns 
jämte brända ben även brända fragment av djurhorn, om älg eller 
vildren är ännu icke utrett. Den sjätte graven var fullständigt för
störd. I två av gravarna voro de brända hornresterna mångdubbelt 
talrikare än de brända benen, av vilka f. ö. kanske en del härrör 
från djuren i fråga. Otvivelaktigt måste man lyda denna förekomst av 
djurhorn såsom ett rituellt inslag vid gravläggningen, av alldeles 
samma art som när man i andra trakter blandat slagg eller t. o. m. 
myrmalm med gravgodset eller använt det såsom fyllnadsmaterial i 
graven. Den döde skulle ha med sig inte bara de redskap varmed han 
bedrev sitt näringsfång utan även bevis på påtagliga resultat därav. 
Det kan också uppfattas som ett rituellt offer. I vilket fall som helst 
utgör denna förekomst av brända horn i gravarna ett synnerligt 
övertygande argument vid tolkningen av dessa skogsgravar. Även en 
av gravarna vid Oresjön innehöll hornstycken.12 Nere i bygdeområ
dena har något sådant ännu icke iakttagits. I vissa Birkagravar 
förekommer emellertid då och då hornstycken,13 men de förefalla 
att vara fragment av föremål. 

Vad fisket beträffar är det egentligen närmast själva läget för gra
varna, som säger oss att fiske måste ha bedrivits, i första hand för 
dagligt husbehov men sannolikt i lika utsträckning för vinterbehov. 
Detta att dessa gravar — åtminstone hittills — icke anträffats annat 
än vid sjöstränder, trots att jakt bör ha utgjort huvudändamålet för 
de däri begravda människorna, måste ju säga oss, att fiske kunnat 
vara ett andra huvudändamål. Vi få emellertid inte heller glömma att 
jakten på storvilt ofta bedrevs i direkt anslutning till vattendrag. Vi
dare och kanske än viktigare är det alt vattendragen, särskilt de med 
relativt små höjdskillnader, såsom just Björnåu, Vanan etc, säker
ligen också voro eftersökta som (ransportleder i och för hemfraktan-
det av fångstveiksarahetens utbyte. Kanske däri ligger en viktig or
sak till att de stora älvloppen icke varit frekventerade. 

« St. H. M. inv. 15693, 
" H. A r b m a n , Birka 1, Die Gräber, Taf. 158. 
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Det kanske kan synas underligt atl ovan behandlade gravar och 
gravflockar icke, som fallet är med gravlämningar i andra trakter, 
här uppfattas som spår efter fast bebyggelse även om denna skulle 
vara av annat slag än vad vi hittills känna inom landskapet. Varför 
kan t. ex. icke gravarna i fråga tänkas härröra från en tasiboende 
befolkning — eventuellt av annan ras eller Åtminstone slam — som 
uteslutande och året runt levat på sin fångst verksamhet";' Don där frå
gan om annan stam etc. kan bäst besvaras genom hänvisningar till 
vad redan sagts angående likheter med cenlralbygdcrna i gravskick 
och fornsaksmaterial, liksom även genom hänvisning till själva den 
geografiska utbredningen. Dessa gravar bilda som ett slags för-
postbarriär utanför den spirande bygden eller rättare sagt som ett 
slags första svallvåg av en bakifrån påskjutande kulturström. Alliså 
en pionjärvorksainhet av på många håll i världen välkänl slag. En 
gruppering av en främmande stam eller rent uv främmande ras i etl 
sådant läge till den egentliga bygden och med så intima kulturförbin-
delser med denna och utan egna särmärken är icke att tänka sig. 
Detta särskilt som äldre gravfynd i nämnvärt större utsträckning icke 
gjorts inom området än vad fallet är i bygden innanför. De fåtaliga 
äldre fynden visa dock att fångstverksamheten i skogarna är ett äldre 
stadium av landskapspenetrering, som utgått från landskapets sydli
gaste delar eller t. o. m. från trakter söder om detsamma. De isole
rade rösena inom landskapets forntida kärnbygd kunna genom denna 
tankegång få en förklaring. 

Då vidare, som ovan framhållits, gravarnas läge synes helt för
bjuda tanken på ett spirande jordbruk som bakgrund, och likaså 
detta läge, vid sterila sjöstränder på ofta oerhörda avstånd från 
bygden, icke tillåter något slags fäbodväsen, och till sist omgivning
arna icke kunna uppvisa spår av sådana boplatser, som vid en sta
digvarande bebyggelse eljest skulle vara ofrånkomliga, iir del svårt 
att draga annan slutsats än vad här ovan gjorts. 

Huruvida myrmalinsbränning ingått som ett led i de uppgifter 
fångstfolket haft sig förelagda är naturligtvis svårt att uttala sig om. 
Ett faktum är ju att denna järnhantering spelade en stor roll för 
järnålderns tolk och att vi också ha inånga bevis för att den inten
sivt bedrevs i Dalarna under järnålderns sista period. Men tillsvidare 
äro daterbara dylika bevis att finna endast i de centrala Dalabyg
derna. Av den väldiga mängd blästerlämningar som kunna konstate-

8 — Fornvännen 1945. 
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ras inom de stora skogsvidderna, t. ex. inom Älvdalen och angrän
sande socknar, torde emellertid en del kunna ha mycket hög ålder och 
då liksom fångstverksamheten ha sin utgångspunkt i centralbyg
derna. Huvudmassan är dock från historisk tid. 

Det finns ett annat näringsfång som här endast löst berörts, men 
som kan tänkas ha något att göra med skogsgravarna, och det är han
deln. Redan före järnåldern har man trott sig kunna spåra handels
vägar till och från Norge över norra Dalarna (Västerdalälven)14 eller 
till och från Hälsingland över Amungen etc. Varför kunna icke gra
varna vara minnen efter tärdmän som här omkommit? Även här blir 
emellertid frånvaron av detta slags gravar efter just Västerdalälven 
avgörande för frågan, liksom då även den rikliga tillgången på gravar 
i områden på sidan, såsom Björnåns och Vanåns dalgångar. 

Do undersökningar vars resultat här i korthet och helt summariskt 
behandlats äro ännu bara påbörjade. Viktiga upptäckter komina med 
säkerhet att göras och komma att utfylla vårt vetandes luckor. Men 
så mycket kan enligt min mening sägas redan nu alt f?e stora, skogs
områdena i Dalarna och alldeles tydligt även de i övre Dalarna 
(Lima, Transtrand, Älvdalen. Särna med Idrc) redan i forntiden inte 
bara besökts på tillfälliga fångstfärder även i innanför liggande Dala
bygder etc. fast boende allmoge, utan att de regelbundet av.jagals 
och avfiskats genom från samma bygder utgående fångstlag och att 
dessa fångstlag med all säkerhet haft sinn givna områden och icke 
utan strid läto andra slippa inpå sig. 

Ett särskilt intresse förknippar sig med ett hittills icke omnämnt 
fyndmateria] från gravområdena i fråga. På minst 5 ställen har man 
i samband med öppnandet av gravar funnit större eller mindre pil
spetsar av sten eller tydligt slagna avfallsstycken från redskapstill-
verkningen. Sålunda vid Oresjön, vid Horrmund och Ransjön samt 
vid Vansjön. Man skulle ju vara frestad att här antaga att ovan
nämnda fångstmän ännu levde kvar på ett så primitivt kulturstadium 
att de ännu i viss mån kunde använda sig av stenen som verktygs
material och att järnet var en alltför dyrbar vara för att man inte 
skulle söka sig lämpligt surrogat så ofta tillfälle bjöds. Sådana för
klaringar hava naturligtvis ett visst berättigande och sannolikt ha 
vissa enkla stenredskap såsom just pilspetsar verkligen också kun
nat förfärdigas och användas ännu under järnåldern, om också 

" A. W. B r o g g e r , En celttyp etc, 1909. 
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övertygande bevis ännu icke kunnat framläggas. 1 nu angivna fall 
ligger en annan förklaring närmare till hands, nämligen att gra
varna helt enkelt ha placerats på urgamla boplatser från stenåldern 
och att vid hopläggandet av de betydligt yngre gravarna ett och 
annat i marken liggande stenföremål följt med i gravfyllningen. 
Ytterligare bevis för denna tankegång är att på ett par ställen, så
lunda vid Oresjön och vid Ransjön, föremål av sten anträffats även 
vid sidan av gravarna, utanför dem.15 Vidare har en gång en mycket 
gammal redskapsform av sten (en yxa av trindyxetyp) anträffats på 
detta sätt10 vilken icke kan tänkas ha levt kvar så länge som till 
gravens anläggningstid, ja icke ens till bronsåldern. De gjorda sten
åldersfynden ha emellertid sitt givna intresse även för de frågor som 
dryftats här. De visa nämligen att platserna alltifrån äldsta tider 
haft en bestämd dragningskraft på inom området strövande män
niskor. Och för stenåldersmannen var i dessa trakter fångstsyn
punkten den avgörande faktorn. Platserna ha m. a. o. varit goda 
fångstplatser i alla tider. 

Av största intresse för de problem, som framträda på grund av 
här ovan tyvärr alltför summariskt behandlade svenska material, är 
att taga del av vad som i berörda avseenden kan finnas inom när
maste norska områden, alltså i första hand Hedmarks fylke. Någon 
mer ingående markinventering har där icke gjorts, ej ens i den frag
mentariska form som kommit de norra socknarna i Dalarna lill del. 
1 utforskningsavseende visa sålunda t. ex. hela det stora Fämund-
området och Trysildalen, vilka båda tillhöra Klarälvens vattensystem, 
ett betydande tomrum. 

För att endast hålla mig till äldre järnålder och folkvandringstid17 

äro inom sist nämnda område (Fsemund, Trysil) inga fasta fornläm
ningar kända och av lösfynd endast sex, varav ej mindre än fyra från 
det minimala område, som upptas av Ljörälvens dalgång, alltså Väs
terdalälvens vattensystem. På vidstående karta fig. 7 (från Broggers 

15 St. H. M. inv. 15693-, 22995. 
" Oresjön, St. H. M. inv. 16507, 
17 Även stenåldern uppvisar här samma cgendumligbeter sora i Dalarna, 

med bl. a. endast ett enda typiskt boplatsfynd mod ett innehåll sådant del 
träffas i södra Norrlands kustlandskap. De för hela Hedemarken endast 
till c:a 150 uppgående fornsakerna från stenåldern äro av välkända former 
i Norge och Sverige (Brogger). Av fyra bronsåldersfynd äro ett från 
Ljördalen och ett från Eidskog tätt vid gränsen. 
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0STERDRLEN 
F u n n f r a 

+ E l d r e J e r n a Ide r 

©/•) 'erouinger t id 

Fig. 7. F"ynd (gravfynd och löstynd) från rom. järnålder och folkv. tid i 0sterdalen, 
enl. Brogger 1. c. 

Finds (grave-flnds and scattered finds) from the Roman Iron Age and the perlod of 
migrations In 0sterdalen, according to Bregger I. c. 
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QSTEUDRLEN 
Funn f r o V i h i n Q e t i d e n * 

Fig. 8. F^ynd (gravfynd och lösfynd) frän vikingatiden i Oslerdalen, enl. Brogger 1. c. 
Finds (grave-flnds and scattered finds) from Viking times in Oslerdalen, according to 

Brogger 1. c. 
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nedan citerade uppsats) ses huru egendomligt dessa och övriga fynd, 
även gravfynd, från nämnda tider fördela sig inom Hedmarks fylke. 
De koncentrera sig till de övre delarna av Rendalen och av den egent
liga Glommens dalgång (Glåmdal), medan de nuvarande huvudbyg
derna (från Rena söderut till Kongsvinger) ligga tomma. Först un
der vikingatiden når landnamet dessa bygder, men då i överväl
digande omfång, se kartan fig. 8. 

Man kan alltså säga att företeelserna i Dalarna i visst avseende 
upprepa sig även i Osterdalen (eller Osterdalene, som hela denna 
väldiga norska gränstrakt hette i gamla dagar). Och prof. A. W. 
Brogger, som i en klarläggande form18 har behandlat dessa frågor, 
tillägger att i Valdres, i Telemark och i Agderdalarna etc. är det prak
tiskt taget »på samme maten», d. v. s. att de övre delarna av dal
gångarna visa upp de äldsta spåren av fast bosättning under järn
åldern, från c:a 400 e. Kr. »Naermest ligger det vel å tro en her står 
överfor utslag av seterdrift. Det merkelige ved alle disse funnene fra 
7.—8. århundre er at de tillhoror et så begrenset tidsavsnitt, og at 
vi eksempelvis ikke kjenner noe tilsvarende fra tidlig vikingetid, 9. 
århundre. En kunde derfor godt tenke sig at de er minner fra en ny-
rydningstid, hvor de presser bosetningen opover og opover — februk 
i samband med veiding — og at det hele blev opgitt efter et par 
hunclre års forlop, så disse fjellgårdene siden blev stoler som lå ube-
bodd mesteparten av året, og derfor fra senere tid bare leilighetsvis 
gir funn av noe slag (Björn Hougen).» Broggers uppfattning är så
lunda att boskapsskötseln var det grundläggande elementet i detta 
landnam. Är detta riktigt, och det finns ingen anledning att betvivla 
det, bör kanske denna norska bebyggelse snarast jämställas med 
den centrala bebyggelsen i det svenska Dalarna, medan dettas yttre 
skogsområden, sådana förhållandena avspegla sig i hittills kända 
fynd, icke kunna visa upp denna orsak till människans fram
trängande. 

Brogger går vidare. Han övergår till frågan om varifrån de kom, 
»disse landnåms- og nyrydningsmennene i Rendalsbygdene og til-
grensende distrikter omkring 500 efter Kristus og senere. Det er 
ikke så meget vi kan svare på det utöver den store sannsynlighet at 
de vel kom nordfra (Trendelag) og ostfra (Dalarne, Herjedal og 
Jämtland). Her er det et forhold som virkelig er av stort interesse.» 

,R Glåmdalen etc. 1942. 
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Han påpekar att det ligger nära till hands, »både geografisk, er-
hvervsmessig og arkeologisk», att sälta förhållandena i Jämtland och 
Härjedalen »i förbindelse med den eldste fäste bosetningen i de övre 
Glåmdalsbygdene. Innskriflcn på Fonnåsspennen tyder i samme ret
ning. Ferdselsveiene var eldgamle, strokene helt fra veidetiden kjent 
som ypperlige fangstområder, tusener av år bakenfor. Men först i 
tiden omkring 500 efter Kristus eller kanskje for, kommer de og seller 
sig fast her i de övre bygdene .. . Fra Herjedal og Jämtland, fra 
Sortrondelag og Dalarne syns de å vsere kommet.» 

Till samma uppfattning om förhållandena inom den norska gräns
bygden hade redan Jac. B. Bull kommit. Han räknar med en invand
ring från Dalarna.19 

Fonnåsspännet. Det anträffades 1877 på Fonnåsgården i övre Ren
dalen (enligt Brogger sannolikt äldsta gården där) ett par fot djupt i 
jorden utan att därför med säkerhet kunna anses som gravfynd. 
Spännet är av förgyllt silver och »et av hovedstykkene i norsk kunst-
industri, en av folkevandringsstilens ypperste frembringelser» (Brog
ger 1. c ) . Baksidan har enligt Sophus Bugge följande inskription: 
»Angelskalk, Vakrs huskarl från Ingesarv äger denna goda nål.» 
Gårdsnamnet Ingesarv träffas icke i Norge, men säkert i Dalarna 
(t. ex. vid Falun) och i Hälsingland (Bergsjö). »Det kan altså tenkes 
at denne Angelskalk har sanilet sig stort gods i form av fe og vandret 
vestover og slåt sig ned i Rendalen under Fonnåsfjellet engang om
kring 600.» (Brogger 1. c.) 

Det besynnerliga är att den gravtyp jag kallar skogsröset, så vitt 
jag kan finna, icke Iräffas inom Hedemarken. Möjligen beror detta 
på att området är för litet genomforskat och att den oansenliga grav
typen måste sökas långt från bygd. Men den tycks heller icke vara 
känd i trakterna norrut från nämnda fylke, fastän den är känd både i 
Hälsingland. Härjedalen och Jämtland. Jag citerar här uppgifter ur 
ett brev av den 8 dec. 1943 från Theodor Petersen i Trondheim. 

»I hele Rörosdistriktet kjenner jeg ingen . . . I grensebygden mot 
nord, Alen, har vi nok noen hänger og röyser, men såvidt jeg minnes, 
foreligger der ikke funn fra eldre yngre jernalder eller folkvand
ringstid . . . Det samme er også tilfellet i den annen grensebygd 
mot nord. Tydalen. Likeså i Meråker, hvor en liten samling 
hauger blev kartlagt i sommer. I Snåsa blev der likeledes i sommer 

" Rendalen, dons Historie og Bebyggelse, 1916. 
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opdaget et ganske betydelig antal gravhauger oppe under Andorfjel-
let på lokaliteter som i gamle matrikler er opfört som ödegårde, 
tildels med forsvunne navn, men som nu er seterstöler. — Derimot 
tror jeg nok at vi i Liene har röiser som vi kan karakterisere som 
'skogsröser" av den norrländske typen. . . Som 'skogsröser' kan vi 
nok også karakterisere de forövrig fåtallige röiser som ligger på 
skogklsedde nes på flere lokaliteter ved Rösvatnet i Vetsn . . . Funn 
av elghorn i gräver eller av stykker av slike kan ikke minnes i disse 
trakter.» 

Alltså först i Liene, som ju ligga inom svenskt vattenområde, upp
träder skogsröset påtagligt. Där finnes det också genast inne på 
svenskt område, vid sjön Hotagen. 

Denna mycket ofullständiga utblick över materialet inom närmaste 
norska landskap lämnar i vissa avseenden en intressant parallell till 
do resultat, som framställningen om förhållandena, från det svenska 
Dalarna fört fram till. Vissa konklusioner ligga nära, raen torde bäst 
sparas tills ett bättre detaljbehandlat material föreligger. 

S U M M A R Y 

GUSTAF HALLSTRÖM; A Scandinavian borderland in the Laler 
Iron Age. 

As a result ot certain investigations made by the author in Dalecarl ia, 
bo again takes up tho question of tho settlement during the Iron Ago ol 
om- interiör forest counties, in the first place Dalecarlia, which he dis-
cussed in his paper »The Earliest Iron Age in Dalecarlia». The points 
of view presented in that paper still prove to be sound and are further 
supported by new finds. From a nucleus in the southerly parts of the 
province, and earlier still from träets of Uppland and Västmanland the 
settlements slowly spread upwards along the river Dalälven, reckonod 
from the Koman Iron Ago. This advance was preceded by a kind of 
pioneor inovement, based ou hunting, perhaps in the first place hunting 
for furs, but also for large garae suitable for food. 

The author's argumentation is built up exclusively on graves and grave-
finds, not on scattered finds. During tho investigation of the graves and 
their occurence within the province, he distinguished two or three dif
ferent types of graves with fairly definitely defined areas. The mounds, 
generally assembled in grave-fields, are always associated with arable land. 
which is now eultivated, along the river up to Orsa, but with the oldest 
grave-finds in the south. Here and there within the same district occasional 
barrows of two types usually appear. One type is often of considerable 
proportions and is situated high up on the mountains on the side of tho 
valley. The other and more insignificant type of barrow is distribnted in an 
extremely remarkable and interesting männer. While down the river (Dal
älven) its appearance is extremely isolated and sparse, it is met with in large 
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numbers and often in large groups within the great forest areas to the 
west, north and east, approximately from Siljan. They are always situated 
on the shoros of a lake, never by running water and never on arable land 
Not öven in the immediate neighbourhood of these »forest barrows» is there 
any possibility of cultivation or of suramer pasturage, 

From the finds in these barrows they can be dated to a period which can 
roughly be said to lie between 400—700 A. D. The type is also met with in 
Hälsingland, Härjedalen and Jämtland, and is everywhere apprehended by 
the author as constituting traces of the hunting activities carried on by the 
inhabitants of the growing original settlement. The map (fig. 1) shows the 
distribution of all the types of graves mentioned, but must not be considered 
complete, as large areas have still not been thoroughly investigated. In gene
ral the finds in the forost barrows are quite insignificant; in the earliest 
triangulär bone arrows, fire-making implements, socketed celts, iron arrows, 
etc. are mel with. In the låter graves the grave-goods are somewhat more 
abundant, but not comparable with what the mounds in the original settle 
ment yield. The finds may consist of swords, axes, arrows, filés, rasps, etc. 

The finds in the parish of Transtrand have helped to further extend our 
knowlegde of these graves. Among other things, one has found larger or 
smaller quantities of burnt piéces of horn, presumably of elk-horn, which 
have also been met with in one place in the parish ot Oro. The author con
siders that these should be interpreted as sacrifieial offerings at funerals to 
commemorate in one way or another the hunting activities ot the deceased. 
Parallels to the finds of horns are found down in the iron-producing 
settlements, where the graves are entirely or partly construeted of iron-slag 
and sometimes even of bog-ore. 

Another grave within lhe parish of Transtrand was undoubtedly the grave 
of a woman, with a fairly rich equipment of beads and ornaments, but also 
with two iron implements, which cannot be interpreted except as tools for 
proparing skins and characterizing a certain division of the work in the 
forests, the men attonding to the hunting, tho women proparing the skins. 
The author considers that the forest barrows, which may sometimes number 
10. 20 or more on one and the same spöt, may ho interpreted as proof of a 
continuous hunting activity starting from definite districts within the main 
settlement, and also as proof of an early division of hunting grounds 
between tbo different centres of the main settlement. 

Finally, the author deals with condilions within adjacent träets of Norway. 
in the first place the county of Hedmark, and, on the basis of statements by 
Professor A. W. Brogger in a paper (1942), shows how partly parallel con-
ditions are found there. The »forest barrow» is not mentioned, however. But 
it is remarkable that, according to Bröggcr. there are several signs indicating 
that the first inhabitants during the Iron Age in Hedemarken came either 
from the north or the east, Tröndelagen and Dalecarlia. An especially inte-
resting item in this paper is the well-known Fonnås fibula with its runic 
inscription (c. 600 A. D.) which, inter alia, mentions the homestead name 
>Tngesarv», which is only met with in Dalecarlia and Hälsingland. 

With regard to the träets north of Hedemarken, Dr Theodor Petersen of 
Trondhjem has informed the author hy letter that the »forest barrow» 
does not occur in the Norwegian horder settlements in his district south 
of Liene and the interiör parts of Vefsn, both of which areas are in-
timately connected with the contiguous district in Sweden. 


