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I-ig. 1. Boplatsen vid Vängel, sedd trän sjön. 

ÖVERSIKT AV DE FASTA FORNLÄMNINGARNA 

I ÅNGERMANLAND. 

av 

ESKIL OLSSON. 

)v de anslag, som de norrländska länens landsting 
beviljat Norrländska Studenters Folkbildningsföre
ning i Upsala, har denna låtit en del utgå för upp

teckning av fasta fornlämningar inom Norrland. Under som
rarna 1908—1911 har jag därav åtnjutit bidrag för att utföra 
ovannämnda arbete i Ångermanland. De uppgjorda förteck
ningarna jämte de topografiska kartor, hvarå jag inlagt de 
olika fornlämningarna, hava årligen inlämnats till folkbildnings-
föreningen för att av densamma förvaras. Sommaren 1911 
erhöll jag dessutom av Kungl. Vitterhets Historie och An
tikvitetsakademien ett anslag avsett att användas till under
sökning av några kummel i olika delar av landskapet. Det 
efterföljande blir således en översikt av de fyra årens arbeten. 

En uppteckning liknande den nu gjorda har på ett myc
ket förtjänstfullt sätt utförts redan åren 1865—67 av dåva
rande doc. Karl Sidenbladh.' Det är efter hans i Vitterhets 

1 Sidenbladh, Karl: Oversigt af Ångermanlands fasta fornlemnin
gar, Antikvarisk tidskrift, del II. 

Fornvännen 1914. 4 
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Akademiens topografiska arkiv förvarade förteckningar, som jag 
i första hand gått vid fornlämningarnas uppsökande. Min 
uppgift blev härigenom dels att kontrollera, att de av Siden
bladh nämnda fasta fornlämningarna ännu funnos kvar, och 
dels att söka få reda på dem, som möjligen hade undgått 
honom. Jämföres slutsumman av antalet fornlämningar vid 
den föregående uppteckningen med den nu utförda, så visar 
det sig, att den nu uppgår till omkring 1,050 stycken mot 
omkr. 850 stycken vid den föregående. Ett sorgligt faktum 
är emellertid, att en mycket stor del av dem, som funnos för 
40 år sedan, nu äro spårlöst försvunna. Siffrorna tala bäst. 
Sidenbladh upptager i Torsåker 23 högar, i Sånga 44, i Multrå 
27, i Sollefteå 33 och i Ed 11. Nu återstår i respektive sock
nar 17, 11, 13, 10 och 6. Därtill är att märka, att i de se
nare summorna ingå några högar, som voro okända för Si
denbladh. Får det sålunda fortgå som hittills, skall det ej 
dröja många år, förrän de gamla minnesmärkena från hedna
tiden i socknarna efter Ångermanälven äro för alltid borta, 
och ett oersättligt blad i Ångermanlands förhistoria gått för
lorat. Skola de gamla ättehögarna, som ännu finnas kvar, räd
das, måste det ske snart. Emellertid blir det ej nog med att 
sprida kännedom om fornlämningarnas karaktär, ty den har 
befolkningen i allmänhet mycket väl reda på; här måste la
gen träda emellan. 

Orsaken till att gravhögarna just här äro så utsatta för 
förstörelse beror på, att de ligga mitt inne i den odlade byg
den. Dessutom är det väl bekant, att innehållet i gravhögarna 
förträffligt lämpar sig till jordförbättring, hvarför de med stor 
förkärlek inköras i "kasen" och sedan som gödselmedel spri
das på åkertegarna. 

Ångermanland är i stort sett ett bergland, om man un
dantager slättbygden i Nordmaling och de nordvästliga skogs-
och myrmarkerna. Redan invid den rikt sönderdelade kusten 
höja sig bergen 300 m. och däröver. Landet är genomskuret 
av en hel del dalgångar gående från NV mot SO, på vil-
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kas botten mäktiga älvar strömma fram. Den största är Ån
germanälven. 

Högbom1 har indelat Norrland i fyra olika zoner. Denna 
indelning kan även tillämpas på Ångermanland ensamt. Av 
dessa är det de två nedersta zonerna, de marina lerornas och 
älvavlagringarnas region samt kust- och skärgårdsregionen, som 
helt naturligt i främsta rummet lämpa sig för den förhistoriska 
bebyggelsen. Med högst få undantag falla också de fasta forn
lämningarna inom dessa tvä områden. 

De fasta fornlämningar, som finnas i Ångermanland, äro 
av följande slag: boplatser, hällristningar, kummel, högar, sten-
sättningar och borgar. 

De hittills kända boplatserna äro tre och härröra samt
liga från den senare delen av stenåldern. De ligga: en vid 
Överveda i Nordingrå socken, en i Backsjö vid stranden av 
sjön Strupen i Ed socken och en vid Vängel i Fjällsjö socken. 

Av dessa är Övervedaboplatsen den först observerade. 
Den ligger i norra delen av Nordingrå socken, omkring 3 km. 
söder om det vid Ullångersfjärden belägna Salsåkers sågverk. 
Själva fyndplatsen träffas på den uppodlade platån, det s. k. 
Överänget, å berget, som sträcker sig utefter vägen norr om 
byn. Området blir ganska begränsat både i norr och söder 
genom terrängens lutning. Avståndet från den söder därom 
belägna Östansjön är c:a 500 m. Höjden över sjön är, enligt 
vad fil. kand. O. B. Santesson, som här utfört en spegelavväg
ning, meddelat mig, omkring 40 m. Sjöns yta åter ligger 
enligt generalstabens topografiska karta 30 m. över den nu
varande havsytan. Boplatsen skulle alltså befinna sig på en 
höjd av ungefär 70 m. över havet. Med full sannolikhet stod 
havsytan, under den tid boplatsen användes, vid dess södra 
ganska tvära sluttning, således vid en höjd av c:a 65 m. 
Denna siffra kan ju hava sin stora betydelse, då den unge
fär anger strandlinjens läge i dessa trakter mot gånggrifls-

1 Högbom, A. G.: Om den geografiska fördelningen af skogsmark 
och odlingsland i norra Sverige, Frän svenska barrskogar. Sthlm 1897. 
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tidens slut. Boplatsen tycks nämligen vara att förlägga till 
denna tid.1 

Området är nu i det närmaste uppodlat, men ännu i bör
jan på 1880-talet växte här skog. Det var vid markens upp
röjning, som de första föremålen kommo i dagen.2 Seder
mera har man årligen vid jordens bearbetning påträffat sten
saker. Det fyndrikaste stället lär vara de åkrar, som tillhöra 
hemmanet n:r 3, men fynd göras även å de närgränsande åk
rarna samt omkring det bredvidliggande torpet. Vid mitt be
sök å platsen kunde jag i dikeskanterna iakttaga obearbetade 
kvarts- och skifferbitar. 

De här funna stenföremålen förvaras nu i Statens Hist. 
Mus. samt i Nordiska Museet i Stockholm och utgöras af skif
ferverktyg, yxor, slipstenar och diverse avfall.3 

Redskapen äro samtliga här tillverkade, som tydligt fram
går av fynden. De använda stenarterna förekomma också i 
grannskapet bl. a. i Ringkalleberget. Detta gäller särskilt den 
röda skiffern. 

Av skiffersakerna må nämnas: större och mindre pil-eller 
spjutspetsar med små hullingar, tveeggade, svagt böjda kni
var, ofta med ett eller flera hak vid övergången mellan blad 
och skaft, eneggade starkt böjda knivar och egendomliga T-for-
made redskap, som utom i Ångermanland hittats blott i några 
få exemplar i Finland.4 

Bland fynden märkas dessutom några hålmejslar, en myc
ket degenererad båtformig yxa med från båda sidor bultat 
hål, runda trissor, av vilka en har naggad kant, slipstenar 

1 Oscar Almgren: Några svensk-finska stenåldersproblem, Ant. tidskr., 
del 20, n:r 1, sid. 51. 

2 En person, som deltog i odlingsarbetet, meddelade mig, att man dä 
upplockat ett "mjölktråg" fullt med vackra föremål, vilka sedan av barnen 
i byn användes som leksaker. Dessa äro nu spårlöst försvunna. 

3 Fig. 51, 52, 63, 64 och 66 i Almgrens ovan anf. arb. äro alla frän 
överveda. 

4 J. Ailio, Die steinzeitlichen Wohnplatsfunde in Finland I, sid. 47 
och 49. 
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m. m. Mänga av föremålen äro söndriga, andra blott för
arbeten. 

En föregångare till Övervedaboplatsen är enligt Almgren1 

den av fil. kand. O. B. Santesson upptäckta vid Backsjö. 
Denna är belägen på nordöstra stranden av sjön Strupen, 
c:a 600 m. SO om byn Backsjö i Ed socken. Fynden äro 
anträffade liggande i sanden strax ovan stranden. Något egent
ligt kulturlager kan ej heller här spåras. Fornsakerna bestå 
av pil- och spjutspetsar, flera med stora hullingar, av såväl 
grå som röd skiffer, en dubbeleggad kniv med degenererat 
djurhuvud,2 flint- och kvartsitstycken m. m. 

Den senast påträffade boplatsen är den vid Vängel i Fjäll
sjö socken. Vängels by ligger omkring två mil SV från Fjäll
sjö kyrka vid stranden av sjön Vängelvattnet, som genomfly-
tes av Vängelälven, en bifurkation mellan Faxälven och Fjäll
sjöälven, båda bifloder till Ångermanälven. 

Man blev för några år sedan uppmärksamgjord på plat
sen genom en del stenåldersredskap, som hittades där, vilket 
föranledde mig att sommaren 1911 som hastigast besöka Vän
gel och på det angivna fyndstället företaga en provgrävning, 
vilken till resultat gav 6 spjutspetsar av kvartsit samt andra 
rön, som tydligen visade, att en stenåldersboplats här varit 
belägen. 

Dessutom gjorde naturförhållandena stället till en den 
gynnsammaste vistelseort för stenålderns fiskande och jagande 
befolkning. Den utbredde sig nämligen pä den höga, torra, 
mot solsidan sluttande stranden, med det fiskrika Vängelvatt
net nedanför och med den av storvilt och pälsdjur uppfyll
da samt för de bitande nordliga vindarna skyddande sko
gen bakom. 

Med understöd frän Akademien besökte jag 1912 åter fynd
stället och utförde en noggrannare grävning. 

Boplatsen ligger i en för ej länge sedan uppodlad åker 
1 Ovan anf. arb. sid. 55. 
2 Fig. 67 i Almgrens ovan anf. arb. 
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tillhörig gästgivaregården. Denna åker är belägen söder om 
byn på Vängelvattnets norra strand, som här reser sig ganska 
brant till omkring 8 m., varefter en liten platå vidtager, vars 
högsta höjd är 9,4o m. På denne utbreder sig boplatsen. 
Norr därom är en obetydlig sänka i åkern, som dock ome
delbart äter sakta stiger ända upp till byn. 

Vad höjden över havet beträffar, så känner jag för Vän-
geltrakten ej några siffror, men enligt Ahlenius1 uppnår älv-
sandsplatän mellan Sihl och Nordantjäl — den plats där Vän-
gelälven förenar sig med Fjällsjöälven — 215-220 meters höjd. 
Avståndet härifrån till Vängel uppgår till omkring 1 mil, och 
eftersom älven mellan dessa ställen flyter tämligen lugnt, kan 
man med stor sannolikhet antaga, att Vängelboplatsens höjd 
över havsytan ej överstiger 225 m., en siffra, som enligt Hög
bom ungefär motsvarar den högsta marina gränsen för dessa 
trakter.2 

Jordmånen i åkern, där boplatsen ligger, bestod uteslu
tande av fin, fullkomligt stenfri mosand. Lagringen var föl
jande: först fin, ljus sand, som blivit omblandad vid åkerns 
bearbetning, till ett djup av omkring 20 cm., sedan ett tunnt 
— knappt 1 cm. tjockt — mörkt lager bestående av multnade 
växtdelar, ett och annat litet kol o. d. Detta lager var ej sam
manhängande utan saknades på flera ställen. Under detta vid
tog en rödbrunaktig (rödgul?) fin sand, som tydligen aldrig 
hade varit rörd. 

På gränsen mellan det mörka och det rödbruna lagret 
hittades stenföremälen. Vid den första grävningen påträffades, 
som nämnts, 6 spetsar av kvartsit (fig. 2), alla med undantag 
av en, vilken stod med spetsen ned,lågo horisontellt. Vidden 
senare undersökningen fann jag en spjutspets av kvarts (fig. 3) 
och en av kvartsit samt en yxa av kalksten3 (fig. 4). 

1 Karl Ahlenius: Ångermanälfvens flodområde. Upsala 1903, sid. 50. 
2 A. G. Högbom: Om högsta marina gränsen i norra Sverige. G. F. 

F. : 18. sid. 180. 
3 Bergarten välvilligt bestämd av prof. Högbom. 
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Efter allt att döma kan man ej karaktärisera det mörka 
lagret, vilket, som redan anmärkts, innehöll multnade växtde
lar o. d., såsom något kulturlager. I den närliggande skogen 
befanns den ljusa sanden ligga omedelbart ovanpå den röd
bruna, vilket framgick av de provgrävningar, som där företo
gos. Det är därför antagligt, att det mörka lagret utgör res
terna av det torvtäcke, som av plogen nedåtvändes vid åkerns 
uppodling för några år sedan. 

Fig. 2. Spel-, av 
kvartsit. ' -i 

Fig. 3. Spets av 
kvarts. V2 

Fig. 4. Yxa av kalk
sten, l/g 

Eftersom fornsakerna hittats under den omkring 20 cm. 
tjocka, ljusa sanden, är det tydligt, att denna ditkommit efter 
tiden för boplatsens användande, sannolikt nedspolad från 
högre liggande områden. 

De i Statens Hist. Mus. nu förvarade fynden från Vängel-
boplatsen uppgå till 21 st. Dessutom finnas några i privat 
ägo. Ett flertal äro också, efter vad jag har mig bekant, sål
da och försvunna. 

De i Stockholm befintliga föremålen utgöras av tvänne 
4-sidiga yxor med tväregg (fig. 5 och 6), en skifferyxa med 
mycket svagt halad egg (fig. 7), 9 lancettformade spjutspetsar 
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av kvarts och kvartsit (fig. 3 och 2), en väl arbetad, smalt lan-
cettformad pilspets av mörk, blåaktig kvartsit (fig. 8), 3 hela 

. .it ' 

' fk 
Fig. 5. Stenyxa. ' i. 

Fig. ti. Stenyxa. V2-

och 4 fragment av stora 
mandelformade kvartsit-
redskap (fig. 9) samt en 
yxa av kalksten (fig. 4). 
Denna senare liknar myc
ket yxan av den s. k. ka
relska typen. Detta så
väl som karaktären hos de 
övriga föremålen gör, att 
man får datera boplatsen 
till hällkisttiden. 

Denna "kvartsitkul-
tur", som är karaktäristisk för Vängelboplatsen, är naturligt
vis ett sent stadium av skifferkulturen, som utvecklat sig, där 
kvarts och kvartsit varit lätt tillgängliga nämligen i fjällregio-

Flg, 7. Skifferyxa, V 
Fig. 8. 

Spets av kvartsit. 

J 
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nen eller dess grannskap. Visserligen äro de anträffade red
skapen delvis av andra och förut i Norrland okända typer (de 
stora mandelformade verktygen), men då man numera känner 
flera liknande boplatser i trakter rika på kvartsitbergarter, 
är det antagligt, att materialet och möjligen det isolerade lä
get åstadkommit dessa 
nya typer. 

Utom Vängelfyn-
det är sedan gammalt 
ett dylikt boplatsfynd 
bekant från utloppet 
av Bresiliesjön i Ka-
trinebergs kapellför
samling i Helsingland. 
Föremålen utgöras av 
pil- eller spjutspetsar, 
som mycket likna en 
del av de från Vängel 
samt en yxa närmast 

överensstämmande 
med den karelska typen. 

Sommaren 1912 ha
de jag lyckan att finna 
ännu en sådan boplats 
vid stranden av Viek-
saforsen mellan Niska-

jaure och Laimolathi ••-• »SllifffVrfffrforiif-i 
i östra ändan av Tor- •••*& j ^ t 
neträsk i nordligaste 
Lappland. Den låg F i * 9 ' Rcdsk ' ip , v ^ ' r , s i t- ' * 
intill en senare lappsk offerplats. Kulturlagret, om detta ut
tryck här får användas, .bestod endast av massor med avfall 
från tillverkningen av kvarts- och kvartsitföremål och doldes 
av ett obetydligt torvtäcke. Det fyndrikaste området var blott 
några få m2 stort, men här bildade avfallsskärvorna ett ända 
till 1 dm. tjockt lager. 
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I detta hittades 4 pilspetsar och 1 skrapa samt några skär
vor, som buro spår efter avsiktlig bearbetning. Skrapan och 
en pilspets voro av kvarts, de Övriga av kvartsit. Dessutom 
påträffades en skrapa och en pilspets på offerplatsen, tydligen 
ditkomna vid tiden för boplatsens användande, hvilket fram
gick av fyndomständigheterna. Skraporna hava den för syd
skandinavisk stenålder karaktäristiska skrapkanten. Pilspetsarna, 
av vilka fyra äro avslagna, äro av den lancettformade typen 
och hava således en viss likhet med de förut nämnda. 

Vieksaboplatsen bildar en ny länk i den förbindelseled, 
som enligt Bragger1 under stenåldern gått utefter Torneälven 
mellan den nordligaste svenska stenåldersbygden och det rika 
boplatsområdet vid Ofotenfjorden. 

Att stenåldersboplatser sannolikt förekomma på många 
håll i fjälltrakterna, visar ett annat av mig händelsevis påträf
fat fynd på holmen Jamaskusoolo i västra delen av Holma-
järvi, en av Kalixälvens källsjöar. Här fanns på ett mindre 
område under ett ända till en halv meter mäktigt torvlager 
en mängd avfallsskärvor av kvartsit, fullkomligt lika dem från 
Vieksaboplatsen, alltså lämningar efter en här bedriven tillverk
ning av kvartsitverktyg. Några avsiktligt bearbetade stycken 
hittades dock ej. 

För att återvända lill Ångermanland så kan, ehuru ej hö
rande till de fasta fornlämningarna dock i detta sammanhang 
nämnas ett vackert depotfynd'1 från stenåldern, som påträf
fats ej långt från Vängel, nämligen i Nordantjäl, Ramsele 
socken. Å hemmanet n:r 3 hittade gårdens ägare ungefär en 
fot djupt, då han höll på med att bryta upp en åkerbit om
kring 200 m. från stranden av Fjällsjöälven, 9 stensaker lig
gande "5 under och 4 tvärs ovanpå". Fyra föremål, som en
ligt beskrivning tydligen hade varit yxor, hade förkommit. De 
fem återstående utgjordes av en tjocknackig yxa, en yxa med 
hålegg av en mycket lös bergart, en yxa med sned, slipad 

1 A. W. Bragger: Den arktiske stenålder i Norge. sid. 126. 
2 Förvaras i Härnösands museum. 
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egg och bearbetad i flintteknik samt tvänne bryn- eller slip
stenar. 

Från bronsåldern härstamma de märkliga hällristningarna1 

på klipporna i Nämnforsen, Ångermanälvens mest storslagna 
vattenfall, i Ådals-Lidens socken. 

Ristningarna förekomma på fyra olika lokaler nämligen 
på Lillforshällan, som skjuter ut från den vänstra stranden, 
på Laxön, strax öster om föregående samt på de båda hol
marna Brådön och Notön, som ligga mitt ute i forsen. 

Figurerna hava mestadels inhuggits på de av vattnet glatt-
slipade berghällarna och många så lågt, att de större delen 
av året överspolas av forsen. De äro antingen helt urgröpta 
eller också endast konturtecknade. 

Ristningarna bestå av en massa olika figurer. Talrikast 
representerade äro älgbilderna, av vilka mänga äro mästerligt 
gjorda, särskilt om man betänker de primitiva redskap — en 
sten — som man använt för att inknacka dem. Dessutom finnas 
andra slag av fyrfota djur samt fiskar och fåglar. En och an
nan människofigur förekommer också. 

Vad som först och främst daterar och sammanbinder 
dessa hällristningar med de sydskandinaviska äro de för brons
åldern karaktäristiska skeppsbilderna. Även andra typiska 
bronsåldersfigurer påträffas här såsom fyrekriga hjul, fotsu
lor o. d. 

Utom dessa känner man i Norrland endast några få rist
ningar i Jämtland, men det är väl blott en tidsfråga, när flera 
andra komma att letas fram. 

Kummel och högar äro i Ångermanland de fornlämningar, 
som tilldraga sig den största uppmärksamheten. 

Kumlen eller rösena, som de vanligen kallas, finnas till 
ett antal av över 500 stycken och anträffas företrädesvis i kust
socknarna ända från Häggdångers sydspets till Nordmaling. 
De äro ganska jämnt fördelade i de olika socknarna, tills man 

1 G. Hallström: Nordskandinaviska hällristningar, Fv. 1907 h. 4. 
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när Grundsunda. Där tycks ett verkligt centrum hava legat; 
jag har förtecknat ej mindre än 124 kummel. I grannsocken 
norr därom Nordmaling upphöra så gott som kumlen. Jag 
har nämligen i denna mycket stora socken ej kunnat få rätt 
på flera än sammanlagt 13. Ännn färre eller blott 8 stycken 
äro de i Västerbottens sydligaste socken, Umeå landsförsam
ling. Orsaken härtill får man nog tillskriva naturförhållande
na. Hela den ganska breda kustremsan i dessa socknar är 
dels en utpräglad slättbygd, dels ett typiskt drumlinsland 
liggande mycket lågt, så att de områden därav, som på kum-
melbyggarnes tid höjt sig ur havet, sannolikt voro till stor 
del träsk och sumpmarker, vilka föga lämpade sig för bo
sättning. 

Kumlen upphöra i allmänhet strax innanför kusten. Tal
rikt följa de dock Ångermanälven upp till Styrnäs, som på 
detta håll utgör gräns för deras utbredning, om man undan
tager ett enda vid Gårdnäs i Sånga socken.1 Genom Nora
ström gå de upp till Storsjön i Skog, kring vars stränder de 
allmänt förekomma. I Nätra, Själevad och Arnäs träffas de 
ganska talrikt kring vattendragen långt inåt landet. 

Enligt Sidenbladh- skola kumlen ej ligga på den för ha
vet öppna kusten, men som av den efterföljande förteckningen 
framgår, visar sig nog ej alltid detta vara fallet. Visserligen 
finnas inga kummel å Hemsöns och Ulföarnas kuster, men 
så äro de desto talrikare å Häggdängers, Ullångers, Vibyggerås 
samt Nätra kuster för att ej äter nämna Grundsundas. På 
dessa ställen ligger kusten nästan överallt öppen för havet. 
Om man dessutom betänker landhöjningen, så var kusten på 
den tid, som kumlen byggdes, ännu mera öppen än i våra 
dagar. 

Karaktäristiskt för kumlen är, att de sä gott som alltid 

1 Sidenbladh upptager i Ådals Liden 1 rosen. Huruvida dessa äro 
verkliga jordfria rosen eller kummel, känner jag ej, emedan jag genom en 
felaktig uppgift ej kom att besöka dem. 

2 O. a. arb. sid. 197. 
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ligga så, att man från dem har fri utsikt över något vatten. 
I detta fall vanligen havet eftersom de mera sällan träffas 
längre in i landet. Nästan de enda undantag härifrån göra 
de två kumlen på inre sidan av Stortoberget i Näske, Nätra 
socken och det enstaka kumlet vid Flattoms fäbodar i Hägsjö 
socken. 

Däremot torde nog många avvika från regeln att ligga 
på berg och höjder. Granskar man nämligen noga kumlens 
läge, skall man finna, att de nästan lika ofta råkas nedanför 
själva bergen eller på så obetydliga höjder, att dessa vid tiden 
för kumlens uppförande blott reste sig några meter över den 
dåtida hafsytan. 

En sak, som man genast lägger märke till vid uppteck
ningen av kummel, är deras läge i förhållande till den nu od
lade bygden. Mycket sällan hittar man dem på eller inom 
inrösningsjorden, vilket däremot är regeln med högarna. Det 
är på berggrund och i trakter, där åtminstone åkerbrukande 
människor omöjligt kunna hava bott, som kumlen ha uppförts. 

Ibland förekomma kumlen enstaka, men ofta nog äro de 
samlade i stora gravfält såsom t. ex. vid Kasa i Grundsunda 
socken, där på berghällarna ovan Kasaviken 17 stycken bilda 
en imponerande samling. 

Framför detta gravfält finnes en stor plan häll, som vilar 
på tre mindre stenar. Liknande hällar stå på de båda kum-
melgravfälten å Ådalsberget i Ulltrå, Grundsunda och Nerfur-
näsberget i Nätra socken. 

Redan Sidenbladh anmärker dessa hällar eller "altare", 
som han kallar dem, på det först- och sistnämnda stället. Då 
jag nu även observerat en dylik å Ådalsberget, och då man 
noggrannt skärskådar dem och tydligt ser, att de måste vara dit-
förda av människor, ligger det nära till hands att antaga, att 
de verkligen varit använda såsom något slags offeraltare eller 
dylikt. Som verkliga gravar hava de säkerligen ej tjänstgjort. 
Möjligen skulle de kunna vara kenotafer. 

Till sin byggnad äro Ångermanlands kummel i stort sett 



62 Eskil Olsson. 

varandra tämligen lika, vilket ju förresten är fallet över hela 
Sverige. Formen bildar i allmänhet en stympad kon. Ur
sprungligen hava nog de flesta varit fullt koniska, men ge
nom ödeläggelse av "skattsökare" hava de fått det nuvarande 
utseendet. Emellertid förekomma också avlånga kummel med 
avrundade ändar, fyrkantiga samt runda, som innehålla så litet 
med sten, att det egentligen blir blott ett enda lager, d. v. s. 
de sakna så gott som höjd. 

De fullkomligt fyrkantiga kumlen äro mycket sällsynta. 
Egentligen känner jag sådana blott från Värns i Vibyggerå. 
Bland andra träffas här tre stycken liggande tätt intill varan
dra och mycket omsorgsfullt byggda. Sålunda äro alla fyra 
sidorna uppmurade till en meters höjd av plana hällar. Ovan
på ha de sannolikt varit nästan jämna blott med en obetydlig 
välvning. 

De avlånga kumlen äro mycket allmännare samt uppträda 
alltid tillsammans med de runda, som de till sin byggnad 
mycket likna. Ändarna äro avrundade och sidorna slutta jämnt 
från mitten. 

De mycket små kummel, som blott bestå av ett enda la
ger rull- eller krossten, ligga alltid på de platser, där flera 
gravkummel äro samlade, varför det ej är otroligt, att de bli
vit berövade mer eller mindre av sin sten, då nya gravar hava 
uppförts. 

Massan av kummel utgöras av de runda liknande stym
pade koner. Bland dessa kan man urskilja flera olika slag 
från de större eller mindre och vårdslöst hopkastade till så
dana, som man nästan bör kalla små mästerverk i gravbygg
nadskonst. 

De bestå alltid uteslutande av sten, fastän ganska många 
i våra dagar täckas av ett tjockt mosslager, så att de till det 
yttre te sig nästan som en hög. Vanligen hava stenarna vräkts 
utan ordning ovanpå varandra möjligen med den åtskillnaden 
att bottenstenarna äro något större än de, som finnas högre 
upp. Undantag härifrån ser man dock på flera håll, fastän 
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det ej är så lätt att upptäcka, emedan kumlen mången gång 
äro så illa åtgångna av okynniga människor. Betraktas kum
len noga, skall man finna, särskilt om man undanskaffar den 
sten, som ovanifrån blivit nedvräkt utefter sidorna, att själva 
foten av kumlet ibland lagts med jämförelsevis stora stenar, 
så att de bilda en fotkedja. I stället för att lägga denna av 
större stenar hava en del runt om vid foten murats upp av 
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Fig. 10. En del av den inre muren i det undersökta kumlet vid Tjärdrarsbäcken. 

plana stenar eller hällar ända till en halv meters höjd. Kum
mel med murad fot finnas vid Tjärdrarsbäcken i Säbrå socken 
samt vid Näske fäbodar i Nätra socken m. fl. platser. På 
dessa har nu muren på grund av den överliggande tyngden 
rasat ut, så att den blott bitvis kvarstår oskadad. 

I det av mig undersökta stora kumlet vid Tjärdrarsbäcken 
fanns utom denna mur fem meter från ytterkanten åter en, 
som var en meter hög och ännu omsorgsfullare lagd än den 
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utomkring (fig. 10). En liknande anordning kunde även iakt
tagas hos ett av de undersökta kumlen vid Näske fäbodar. 

Materialet, vilket använts vid kumlens uppförande, består 
för det mesta av "hafssjösten", som den häruppe överallt kal
las; d. v. s. sten, som förekommer vid hafsstränderna, och på 
vilken alla kanter blivit av vatten och is avfilade och run
dade. Vanlig rullsten och grovt grus hämtat från någon 

Fig. Kummel vid Sund, Vibyggerä sn. 

närliggande rullstensbildning ha ibland även kommit till an
vändning. 

Stenarnas storlek är i stort sett mycket jämn. Det van
ligaste är, att de uppgå till ungefär en mansbörda i vikt, vil
ket i det närmaste motsvarar ett huvuds storlek. Dock kunna 
de i samma kummel växla ända från ett hästlass till mindre 
än en knytnäve. Vid en undersökning finner man också, att 
många särskilt mot botten innehålla en myckenhet grovt grus 
eller småsten. Krosslen har mera sällan nyttjats. Ett, som 
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emellertid nästan uteslutande består av dylik sten, är det väl
diga kumlet på Vägnön i Säbrå socken. 

På Bengtbergets högsta höjd i Svartnora, Nora socken 
anträffas ett par till byggnadssättet egendomliga kummel. De 
äro nämligen helt och hållet uppstaplade av skifferplattor. 
Sådana skifferplattor samt plana hällar hava i mindre utsträck
ning fått tjänstgöra som byggnadsämne här och där, när de 
funnits lätt till hands (fig. 11). Eljest tycks kummelbyggarne 
ej ha sett så noga på våglängden för framforslandet av grav
byggnadsmaterialet, ty på en del ställen hava de fraktat stenen 
nära ett par kilometer, emedan den ej stått att erhålla på när
mare håll. 

Kumlens storlek varierar högst betydligt. Frän de förut 
omnämnda mycket små och oansenliga finnas alla övergångar 
till de största, som mäta 15 till 18 m. i diameter och ända 
till 3 m. i höjd. Trenne kummel nå dessa väldiga dimen
sioner nämligen de redan omtalade vid Tjärdrarsbäcken och 
på Vägnön i Säbrå socken samt ett vid Kojto i Näske, Nätra 
socken. De vanligaste måtten tyckas vara 6 till 8 m. i dia
meter och 0,5o till 1 meter i höjd. De avlånga kumlen växla 
ännu mera till sin storlek. Vid Killingnäs i Grundsunda soc
ken träffas ett dylikt, som är 35 m. långt, 7 m. brett och 
ungefär 1 m. högt. Närmast därefter kommer ett av de un
dersökta kumlen pä gravfältet vid Näske fäbodar i Nätra, som 
räknar 22 m. i längd, 5 m. i bredd och l,5o m. i höjd. De 
minsta av detta slag torde vara att söka på det stora grav
fältet å Harphagaberget i Sund, Vibyggerå socken, där många 
avlånga kummel ligga, av vilka flera ej uppgå till mer än 4 
x 3 x 0,5o m. och 3 x 2 x 0,w m. 

På kumlens botten förefinnes i åtskilliga fall en, någon 
enstaka gäng två kistor. Vanligtvis ligger den ungefär i hö
gens centrum. Många undantag givas. Särskilt hos de av
långa kumlen inträffar det ofta, att den är uppförd i ena ändan. 

Kistornas orientering sammanfaller ej med något visst vä
derstreck, utan tycks slumpen fullständigt hava spelat in. I 

Fornvännen 1914. 5 
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de avlånga, som hava kista, ligger den alltid i kumlets längd
riktning, vilken också obehindrat växlar mellan norr och söder. 

Det är ej sällsynt, att kistan avsmalnar något mot ena 
ändan. 

Sidenbladh1 påstår, att de avlånga hava tvä kistor, ja, 

Fig. 12. Kista i kumlet vid Tjärdrarsbäcken, Säbrä sn. 
Jfr fig. 15-16. 

ibland flera anbragta efter kumlets kant. Att så är förhållan
det, förefaller högst osannolikt, i all synnerhet som jag aldrig 
vare sig i uppkastade kummel eller i de av mig undersökta 
anträffat mera än en. Två kistor finnas i ett av de runda 
kumlen vid Näske fäbodar. Detta är också det enda av mig 
kända fall, då två kistor ha legat i samma kummel. 

Eftersom de allra flesta kummel nu äro upplockade i mit
ten, kan man lätt se, om de innehålla kista eller ej. Mången 
gäng äro de dock så grundligt förstörda, att alla spår av 
kistan försvunnit. Av de 23, vilka jag har undersökt, var det 

1 O. a. arb. 
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blott 8, som saknade kista. Får man härav draga någon slut
sats, skulle ungefär två tredjedelar hava haft kista. Denna 
siffra är dock alldeles för hög efter egen erfarenhet att döma. 

Fig. 13. Kista i ett kummel vid Näske fäbodar, Nätra sn. 
Jfr fig. 17. 

Prutar man därför av till hälvten, så tror jag, att man har 
kommit sanningen ganska nära. 

Kistan är oftast byggd av pä kant ställda hällar (fig. 12) 
eller murad (fig. 13). Båda byggnadssätten begagnas ibland 
i samma kista. De mera värdslöst uppförda kunna bestå av 
stora klumpstenar, vilka hava en någorlunda plan sida, som 
då vänder inåt. Taket utgöres alltid av flera större eller mindre 
hällar liggande tvärs över kistan (fig. 12.) Som taksten på 
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ett av kumlen i Värns, Vibyggerå låg en enda häll, som mätte 
ej mindre än 3x l,6ux0,40 m. Kistan i kumlet vid Tjärdrarsbäc
ken lämnar ett vackert exempel på en byggd av på kant resta, 
plana hällar. Kistan var 1,95 m. lång och O,so m. bred. Var
dera långsidan bildades av två hällar, och tomrummen mellan 
dessa hade man tätat med stenflisor. Här som alltid fanns 
på botten ett ganska tjockt gruslager. 

På Näskegraffältet anträffades i ett av de avlånga kumlen 
en 2,80 m. lång kista, vars väggar voro omsorgsfullt uppmu
rade av väl valda, jämna hällar, som hade blivit skolade för 
att ligga riktigt stadigt. För övrigt voro detta gravfälts kistor 
i allmänhet ganska små och mycket dåligt gjorda. 

Vad angår fynden i de undersökta kumlen, så äro dessa 
mycket obetydliga och intetsägande. Detta bör givetvis ocksä 
vara fallet, om man betänker, huru utsatt för förintelse allt 
varit, som blivit nedlagt i kumlen. I en hög av jord kan 
svårligen vatten och luft intränga, då däremot i ett kummel 
alla väder och vindar äga nästan fritt tillträde, vilket gör, att 
såväl ben som metallföremål lätt upplösas och förstöras. 

I tvenne uppkastade kummel, det ena på gravfältet vid 
Näske fäbodar och det andra på en berghäll ett par kilometer 
S. därom, befunnes kistorna vara fyllda med renben (bestäm
da av kand L. Hedell). Åtminstone i det sistnämnda kumlet, 
som förrästen var ganska egendomligt, därigenom att ytter
kanten hade varit murad upp till kumlets fulla höjd, 0,08 m. 
och kumlet ovanpå sannolikt varit nästan platt, hade benen 
legat i kistan temligen lång tid, eftersom ett ej obetydligt moss
täcke hunnit bildas över dem. 

Dessa två kummel hava således under senare tider an
vänts som offerplatser av de lappar, vilka förr vintertiden hava 
besökt dessa trakter. 

I 23 kummel gjordes blott tre fynd: delar av ett skelett 
samt brända ben, antagligen också av människa. Skelettet 
låg i det redan beskrivna präktiga kumlet vid Tjärdrarsbäcken 
i Säbrå. Tack vare det i det inre av detta kummel förekom-
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mande grova gruset och småstenen hade det blivit så pass 
tätt, att en del ben — delar av skallen, lårben och diverse 
andra ben — hade kunnat bibehålla sig. Den döde hade 
vilat på ett 35 cm. tjockt gruslager med huvudet mot nord
ändan av kistan, som stod i N15°0. Invid huvudet hittades 
en tillslagen, men mycket nött flintbit, troligen använd som 
elddon. 

De övriga fynden härröra från gravfältet vid Näske fä
bodar i Nätra. Här anträffades rena, vitbrända ben nedlagda 
i kistor. I kumlet med de två kistorna, en vid östra kanten 
och en i mitten, fanns ben i båda. Mittkistan samt den i ett 
annat kummel befintliga kistan med brända ben voro ej fullt 
manslånga, den ena 1,40 m. och den andra 1,55 m. lång. För
bränningen hade ej skett å platsen, utan hade benen efteråt 
hopsamlats och såväl kista som kummel sedermera uppförts. 
Att ej ens kistan byggts före benhögens nedläggande framgick 
tydligt av fyndförhållandena i två av kistorna, där dessas sido
stenar stodo resta ovanpå benen. Något som helst tidsbe
stämmande fynd gjordes ej. 

En sak, som kan anmärkas, är, att kol ibland mer, ibland 
mindre förekomma på bottnen av alla kummel. 

Att fynd av metallföremål ha påträffats i de ångerman-
ländska kumlen är dock tämligen säkert. Sidenbladh, som 
gjorde flera undersökningar, hittade i tvänne kummel fragment 
av järn.1 Dessutom har jag ofta fått uppgifter om en del 
saker av metall, som skola härröra från kummel. Dessa med
delanden kan man i de flesta fall ej fullt lita på, men man 
bör ej heller frånkänna dem allt värde. 

Det vore naturligtvis av mycket stor vikt för dessa kum
mels datering, om man kunde få några säkra tidsbestämmande 
fynd. Detta hopp är dock numera ringa, alldenstund de, som 
utan resultat undersökts av mig, nästan voro de enda i hela 
Ångermanland, vilka ej blivit fullständigt förstörda av skattsökare.2 

1 O. a. arb. sid. 200. 
2 Befolkningen pä landsbygden tror mycket ofta, att kumlen blivit upp-
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Som bekant finnas massor av kummel liknande de här 
beskrivna runt Bottniska viken och för övrigt i hela Skandi
navien. Deras nordligaste förekomstort i Sverige är, såvitt jag 
känner, Piteådalen och i Finland Kuivaniemi1 norr om Uleå-
borg. 

Vill man söka få en tidsbestämning genom att jämföra de 
ångermanländska kumlen med några andra, bör man naturligt
vis först och främst taga hänsyn till dem, som synas hava 
ungefär samma förutsättningar att vara samtida nämligen de 
kring Bottniska viken. Några sakkunnigt gjorda tidsbestäm
mande fynd i kummel äro ej kända från Norrland. Däremot 
har man från motsvarande trakter i Finland flera vackra fynd.2 

I ett kummel i Laihela, nära Vasa har tillsammans med brända 
och obrända ben hittats en bronskniv från bronsålderns 5:te 
period. Ett fragment av en dylik är funnet i ett närliggande 
kummel. Från Lappi, Satakunda är klingan till en bronsdolk, 
under det att ett annat kummel på samma gravfält innehöll 
föremål från folkvandringstiden. Ett kanske mindre tillförlit
ligt fynd är det av en spjutspets av brons från Kiukais, Sata
kunda. Den enda olikheten hos dessa kummel är, att sakerna 
ej legat i en kista utan anträffats invid en stor "centralsten", 
omkring vilken kumlet uppförts. 

I Norge har K. Rygh3 undersökt ett flertal kummel i 

förda som märken och skydd över skatter. Föreställningen om dolda rike
domar har i dessa trakter sannolikt uppkommit efter ryssarnas härjningståg 
i början pä 1700-talet. För att rädda sina dyrbarheter frän att bli ryssarnes 
byte, nedgrävde man dem vanligen. Särskilt gäller detta om penningar, 
som en mängd fynd tydligen visa. Att dessa undandolda skatter av folket 
satts i samband med kumlen kan möjligen bero pä att deras uppkomst an
setts mycket gåtfull. Den förklaringsgrunden har dä tillgripits, att de hop
lagts över gömda dyrbarheter. Sålunda får man än i dag ej mänga att tro 
pä kumlens egenskap av gravar. En sak, som fordrade sitt eget kapitel, är allt 
det skrock o. d., vilket är förknippat med kumlen och skattgrävningarna i dem. 

1 A. Hackman: Trouvailles préhistorique, F. F. T. h. XXV. 
2 A. Hackman: Die Bronzezeit Finnlands. F. F. T. h. XVII. 
3 K. Rygh: En Graf pläds fra Broncealderen. Det Konglige norske 

Videnskapers Selskabs Skrifter, Trondhjem 1906. 
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Sparbuen vid Beitstadfjorden i Trondhjemstrakten, vilka till 
sin byggnad fullständigt likna de ångermanländska. De inne-
slöto dels obrända och dels brända lik. I 10 av 22 kummel 
gjordes bronsåldersfynd. Rygh anser det ocksä vara det mest 
sannolika, att de övriga härstamma från samma tid, men, til
lägger han, "man maa vaere meget fersigtig med at henfere 
reser efter deres ydre udseende eller någet eiendommeligt ved 
deres beliggenhed till denne tid" (bronsåldern). 

Vi se således genom dessa fynd, att en del kummel för
skriva sig ända från bronsålderns början, men även att seden 
att bygga kummel ej heller varit okänd under folkvandringstiden. 

Att också i vissa trakter av Sverige kumlen innesluta järn
åldersföremål, framgår av ett fynd från Bohuslän' tillhörande 
första århundradet av vår tideräkning. Mänga ha dock visat 
sig tillhöra bronsåldern.2 

Vilketdera nu är fallet i Ångermanland, förblir dock svårt 
att bestämt avgöra. Att ett stort flertal härrör från järnåldern 
är oemotsägligt. Sålunda träffas kummel, som ligga blott 15 
till 20 m. eller något högre över den nuvarande havsnivån. 
Då man betänker den kolossala landhöjningen — 1,20 m. på 
århundradet — i dessa trakter, förstår man, att dessa ej kunna 
vara så gamla. Påpekas bör dock, att de lågt belägna kum
len oftast äro ganska små och vanligen synas sakna kista. 

Ett annat förhållande, som talar för att kumlen åtminstone 
hava sin tyngdpunkt förlagd till sen tid, är det övervägande 
antalet dylika i jämförelse med högar i socknarna norrut från 
och med Vibyggerå. Häremot kan invändas, att detta — kum
lens stora antal och högarnas försvinnande fåtal — beror på 
den stora klimatförsämringen, som enligt professor Sernander 
inträtt vid järnålderns början. Dessa trakter skulle då vid 
bronsålderns slut blivit fullständigt avfolkade, efter att under 

1 O. Montelius: Bronsåldern i norra och mellersta Sverige, Ant. Tidskr. 
III. 

2 O. Montelius: Tanums härads fornlämningar, sid. 376 i Bidrag till 
Göteb. och Bohusl. fornm. och historia B. 1. 
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hela föregående tiden hava varit rika bygder — av stensa-
kerna och kumlen att döma — och sedan ej annat än spo
radiskt (se den efterföljande förteckningen över fornlämning
arna) tagits i besittning av människan förrän vid järnålderns 
slut eller ändå senare. Denna förklaring anser jag dock myc
ket egendomlig, då man känner rika gravfält från Vikingati
den i så avlägsna trakter som Tåsjö. Man måste dock med
giva, att norra Ångermanlands tillgängliga kuster borde även 
i klimatiskt hänseende hava större förutsättningar att draga 
till sig en befolkning än denna ovannämnda fjällbyggd. 

Skulle nägra av de härvarande kumlen gå tillbaka till brons
åldern, borde det vara de med ej manslänga, dåligt uppförda 
kistor inneslutande brända ben. Däremot är jag böjd att tro, 
att kummel med av kantställda hällar väl byggda kistor till
höra järnåldern. För övrigt är det högst osannolikt, att något 
större antal kummel skulle vara från bronsåldern, då man från 
hela Ångermanland blott känner ett enda löst bronsåldersfynd, 
en dolkklinga från Björkå bruk i Överlännäs socken. Denna 
bronsålderns fattigdom jämförd med stenålderns åtminstone 
relativa rikedom kan ej förklaras på annat sätt, än att sten-
verktygen häruppe använts längre fram i tiden än i mera 
centralt belägna delar av vårt land. 

Men vad är då orsaken därtill? Helt säkert beror det ej 
blott på svårigheten att anskaffa bronsen, utan sannolikt är 
det även andra faktorer, som spelat in. 

I södra och mellersta Sverige veta vi, att befolkningen 
redan under stenåldern var bofast samt idkade åkerbruk. I 
Norrland däremot och särskilt så långt upp som i Ångerman
land finnes det ej något, som talar för att dess inbyggare vid 
stenålderns slut eller under den tidigare bronsåldern övergivit 
sitt föregående fiskar- och jägarliv och blivit åkerbrukare. 
Dessa mera nomadiserande stammar hade naturligtvis dels ej 
råd att lägga sig till med dyrbara bronsvapen, men dels hade 
de ej heller samma behov av metallredskap som ett folk, 
vilket driver jordbruk. 
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Hava nu invånarne under bronsåldern kvarstått på fiskar-
och jägarstadiet, är det föga troligt, att de byggt dessa an
senliga kummel. Ett känt faktum är nämligen — åtminstone 
i Norden — att folket först sedan det blivit bofast och åker
brukande — förresten på många håll ej ens då — börjat att 
uppföra gravbyggnader över sina döda. Åtminstone kan man 
ej våga tro, att kringflyttande stammar hava begynt med att 
hoplägga sådana utomordentligt präktiga kummel som det 
ovan beskrivna från Tjärdrarsbäcken i Säbrå socken. Detta 
borde nämligen på grund av skelettfyndet tillhöra en tidig del 
av bronsåldern. 

Med detta har jag velat framhålla, att det finnes åtskil
ligt, som tyder på, att den gängse uppfattningen om kum
lens odelade förläggande till bronsåldern ej i Ångermanland 
kan anses vara riktig. Härmed förnekar jag ej, att en del 
kunna vara uppförda under bronsåldern. Min mening är dock, 
att de flesta kumlen tillhöra järnåldern och därunder använts 
jämsides med högarna. 

Lika vanligt som att gravsätta de döda i kummel före
faller seden att jorda dem i en hög. Ättehögarnas antal är 
nämligen detsamma som kumlens, fastän utbredningen är en 
annan. Högarna träffas långt uppåt landet, inne i den odlade 
bygden, ibland ganska avlägset från vatten och segelleder. 
Talrikast förekomma de i Nora socken — 118 stycken — 
samt i socknarna upp efter Ångermanälven med början vid 
Nyland — dit älven nu för tiden är segelbar — och gående 
växelvis på högra och vänstra stranden till och med Sollefteå, 
varefter de märkbart avtaga för att efter norra Ådalen fullstän
digt upphöra i Rödsta, Resele socken. I Faxälvens dalgång 
finnas de vid Hamra i Långsele socken, men saknas efter 
denna flods vattensystem ända upp till Hotingsjön i Täsjö 
socken, där ett större märkligt gravfält på senare tider upp
täckts. Av Ådalssocknarna kommer Överlännäs först med 96 
högar, varemot flera av de andra numera stå denna långt 
efter på grund av det ohejdade förstörelsearbete, som här på-
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går mot högarna. Ganska stort antal högar finnes dessutom 
i Härnösandstrakten, i Nordingrå, i Ullånger samt i Arnäs. 
Här ligger i närheten av kyrkan ett vackert gravfält, som är 
det nordligaste i Ångermanland, ja, troligen i Sverige. Var
ken i Grundsunda, där vi ha massor av kummel, eller i Nord-
maling har jag sett några gravhögar. 

Till det yttre överensstämma högarna i det närmaste med 
varandra, ty nästan alla större såväl som mindre ha de den 

Fig. 14. Hög vid Frånö, Gudmundrä sn. 

runda grundplanen. De äro antingen uppförda av endast 
jord eller jord och sten i förening. På sandplatåerna efter 
Ångermanälven bestå de vanligen av endast fin, lerblandad 
mosand. 

Någon enda gång varseblir man kring högen en tydlig 
fotkedja av sten, t. ex. hos de i Grötom, Nora socken. 

Storleken växlar hos högarna ännu mera än hos kumlen. 
De minsta hava en diameter på omkring 4 m. och knappt 
en halv meters höjd, då däremot de största, de två majestä
tiska högarna vid Frånö i Gudmundrå socken1, höja sig nära 

1 De två i Multrä belägna s. k. Rysshögarna äro naturbildningar, fastän 
de till det yttre mycket likna stora gravhögar. 
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7 m. och mäta cirka 30 m. i diameter (fig. 14). De vanli
gaste måtten torde vara 7 till 9 m. i diam. och ungefär 1 m. 
i höjd. 

Högarna uppträda mestadels samlade i gravfält, som ligga 
på en liten höjd eller i en backsluttning i närheten av de 
olika byarna, således dessas begravningsplatser under heden 
tid. Det största gravfältet finnes vid Björkå i Överlännäs 
socken och består av 39 högar. Ett annat genom samtliga 
högarnas väldiga dimensioner och vackra läge icke mindre im
ponerande gravfält är det strax intill vid Holms säteri belägna, 
där för övrigt även träffas en triangulär hög med fotkedja. 

Högarna innehålla såväl brända som obrända lik nedlagda 
tillsammans med föremål, vilka hörde till dräkten eller anså-
gos såsom oumbärliga för den döde. Till gravutstyrseln hörde 
ibland till och med hästar och slädar, som gravgodset i några 
högar i Rossvik, Nora socken visa.1 

De gjorda fynden kunna i allmänhet lätt dateras, varige
nom man i motsatts till kumlen får en säker tidsbestämning 
på högarna. 

Eftersom jag deltagit i utgrävningarna av några högar re
presenterande olika tider, torde en kortare redogörelse för 
dessa ej vara ur vägen. 

Sommaren 1908 undersöktes2 i en av Härnösands parker, 
NO om sjukhuset fyra högar, av vilka de översta lågo om
kring 18 m. över havet. Den största var 12 m. i diameter 
och den minsta 6 m. De bestodo alla av grus och sten, 
som täcktes av ett jordlager. Den ansenligaste var inuti sä 
gott som jordfri, så att stora tomrum funnos mellan stenarna. 
I den första hittades i ett brandlager brända ben och kol samt 
bitar av en nitad benkam. I mitten av den stora högen låg 
på den ursprungliga marken ett likarmat bronsspänne. Dess-

1 Högarna undersökta av adj. Johansson i Härnösand och fyndet för
varat i museet därstädes. 

• l (grävningen verkställdes av prof. Almgren. Se Fornvännen 1908, 
h. 5, sid. 256. 
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utom fanns här och där kolsmulor. Den tredje innehöll även 
kol och en järnsax — lik våra ullsaxar — samt en hartstät
ning till en träask. Den sist undersökta högen hade på den 
gamla sandbottnen ett vidsträckt och mäktigt brandlager, i vil
ket utom människoben anträffades brända ben av hund, en 
järnnål med facetterat huvud, spetsen av en nål, järnbeslag, 
bitar av en nitad benkam samt klumpar av smält glas. Av 
detta framgår tydligt, att de två mellersta högarna inneslutit 
gravar med obränt och de två andra med bränt lik. Den lik-
armade fibulan tillhör folkvandringstidens förra del, under det 
att fynden från den sistnämnda högen, som låg ansenligt lägre 
på gravfältet, förskriva sig från en betydligt senare tid. 

I Skedom, Multrå socken biträdde jag dr E. Modin, vid 
undersökningen av en där belägen stor hög, bestående enbart 
av fin, vit mosand, sandmjuna som den här kallas. Vid bottnen i 
mitten av högen påträffades ett tjockt brandlager innehållande 
en myckenhet brända ben av människa och djur samt kol. 
Dessutom hittades en eldskadad oval spännbuckla lik Sv. Forns. 
fig. 556, beslag av järn samt en hel mängd nitar och spikar 
av järn. Som av fynden framgår, härrör högen från ganska 
framskriden vikingatid. 

Här kan ocksä de intressanta fynd påpekas, som gjor
des av antikvarien Arne vid undersökningen av det på en ö 
i Hotingsjön, Tåsjö socken belägna gravfältet.1 Flera av de 
döda lågo här begravna — en i en träkista — tillsammans 
med sina hundar och för övrigt ganska rikt försedda med grav
gods, av vilket särskilt må nämnas fem silvermynt, varav två 
tyska och två efterbildningar av anglosachsiska mynt, således 
ett talande bevis för att till och med så avlägsna trakter som 
Tåsjö redan under Vikingatiden stodo i livlig förbindelse med 
sina närmaste grannar i den stora Ådalen och kanske till och 
med deltog i deras härjningståg till rikare länder.2 

1 Fornvännen 1907, h. 5, sid. 306. 
2 Att ådalsborna togo en verksam del i vikingatågen visas bl. a. av 

de funna silverskatterna. 
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De i Ångermanland förekommande stensättningarna äro 
snart expedierade. Undantager man den triangulära sättningen 
med inåtböjda sidor, vilken uppträder på ett höggravfält i Ge-
resta, Bjertrå socken, så äro med full säkerhet alla de övriga 
av mig kända att hänföras till mycket sen tid. 

De av Sidenbladh utförligt beskrivna stensättningarna1 på 
Hellgumsberget i Gudmundrå socken hava, efter vad jag kan 
döma, högst obetydlig ålder. Sammaledes är förhållandet med 
de på en del skär och holmar utanför kusten samt även på 
andra ställen liggande labyrinter, kompassrosor och andra be
synnerliga figurer. Labyrinter o. d. hava möjligen mycket 
gamla anor2, men många av de holmar, pä vilka de äro lagda, 
nå ej ens ett tiotal meter över havsytan, en orsak tillräcklig 
att visa, att de ej kunna vara från förhistorisk tid. 

Fornborgarna eller skansarna äro fyra och förekomma å 
Borgberget i Ytterlännäs, på Avskottsberget i Styrnäs, på Rog-
staberget i Torsäker och å Rödkletten i Nordingrå. De tre 
sistnämnda hava blivit nästan fullständigt raserade, då där
emot den på Borgberget ännu är tämligen väl bibehållen. 

Det mest typiska för dem alla är deras läge på klippor, 
som blott kunna bestigas från ett enda håll; och där ha mu
rarna uppförts. Skansen på Borgberget är kallrnurad och har 
en längd av över 100 m. och på vissa håll mera än 3 m:s höjd. 
Den ser ut att hava haft en ingång, fastän murarna invid 
denna nu nedrivits eller rasat. 

Som dessa borgar både till läge och utseende öfverens-
stämma med dem,3 som finnas i södra och mellersta Sverige 
och för övrigt även i Gestrikland, Helsingland och Medelpad, 
torde det ej vara för mycket att antaga, att även Ångermanlands 
borgar tillhöra samma orosfyllda tid, som givit anledning till deras 
uppförande i sydligare landskap nämligen Folkvandringstiden. 

1 O. anf. arb. 
2 O. Almgren: Sveriges fasta fornlämningar, sid. 54. 
3 Bror Sehnittger: Die vorgeschichtlichen Burgwälle in Schweden. 

Opuscula archwologica Oscari Montelio septuagenario dicata. 
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Förteckning över de fasta fornlämningarna 
i Ångermanland. 

S o c k n a r n a s n a m n Högar Kum
mel 

Sten-
Borgar sätt-

ningar 

Häll
rist

ningar 

Bo
platser 

Nora 118 
Skog 5 
Bjertrå , 27 
Gudmundrå 7 
Högsjö -
Säbrå 11 
Häggdånger 9 
Hernösand med Hemön 29 
Nordingrå 34 
Ullånger 
Vibyggerä 
Nätra 
Mo 
Själevad 
Arnäs 
Grundsunda 
Nordmaling.. 
Ytterlännäs .. 
Torsåker .... 
Dal 
Styrnäs 
Boteå 
Öfverlännäs 
Sånga 
Multrå 
Sollefteå 
Ed 
Resele 
Åda Is- Liden.. 
Ldngsele 
Tåsjö 
Fjällsjö 

Summa 

3 
15 

545 

31 
11 
6 
2 
7 

54 
26 
7 

42 
13 
54 
60 

19 

19 
3 

m 
1 

25 30 
— j 124 

13 
6 1 

17 -
8 

36 
22 
96 
11 
13 
10 
6 
7 

7(?) 

513 

1 
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Fig. 15. Kumlet vid Tjärdrarsbäcken, Säbrå sn. 
a = inre muren, jfr fig. 10. 

Fig. 16. Kistan i Kumlet vid Tjärdrarsbäcken, Säbrå sn. 
Jfr fig. 12 och 15. 
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Fig. 17. Kummel vid Näske fäbodar, Nätra sn. 
Jfr fig. 13. 


