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Jämtländska fjällgravar 
Av Anders Hansson 

Hansson, A. 1994. Jämtländska fjällgravar. (Mountain graves in Jämtland.) 
Fornvännen 89. Slockholm. 

For lhe firsl time Viking Age graves have been found bl lhe niounlains of 
Jämtland. They consist of four graves (cremation deposit, flat graves) al high 
allitude, not suilable for permanent living. Hunting arrowheads suggest hunt
ing expeditions. Swords, in three of lhe graves, prove wealth and status. The 
author discusses the connection wilh the farmlands, grave-types and possibly 
with the Saami tradition aboul the "Stalo"-people. 

Anders Hansson, Jämtlands läns museum, liux 709, 83128 Östersund, Sweden. 

På kort tid har det i den jämtländska fjällvärl
den påträffats gravfynd från vikingatid. Föl
jande artikel kommer att presentera denna, 
lör oss, nya fornlämningskategori samt inleda 
en diskussion om de tolkningsmöjligheter 
gravarna erbjuder. 

Gravarna är fyra till antalet och belägna i 
västra Jämtlands fjälltrakter. Den nordligaste 
ligger vid Burvattnet (650 m ö. h.) i Skäc k-
erfjällen. Därefter kommer Dalsvallen (680 m 
ö. h.) och Sylsjön (850 m ö. h.) i Sylarnafjälleii 
och Lunndörrspasset (760 m ö. b.) i Oviksfjäl-
len (fig. 1). 

Lunndörrspasset 

Sommaren 1990 hittade en dansk fjällvandra
re ett gravfynd från yngre järnålder i Lunn
dörrspasset, i Oviksfjällcn. Han tog med sig 
fyndet till Danmark där han visade upp det på 
Aalborgs historiska museum. Han uppgav då 
att fynden legat ovanpå markytan, täckta av 
vegetation men ej av jord . Museet i Aalborg 
kontaktade Jämtlands läns museum och över
lämnade informationen. Trots upprepade 
kontakter har mannen biltills vägrat att lämna 
tillbaka fynden. Ärendet är nu under polisut
redning. 

Norge \ Sverige 

Fig. I. Karla över platser 
nämnda i lexlcn. Karta 
A.-M. Elmqvist, - Map 
showing sites menlioned in 
the text. 
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Fig. 2. Lunndörrspasset, graven i förgrunden. Folo förf. - Lunndörrspasset, the grave in the foreground. 

Upphittaren markerade dock på en karta 
var fyndet var gjort samt lät Aalborgs historis
ka museum fotografera föremålen. Jämtlands 
läns museum kunde därför lokalisera och un
dersöka platsen hösten 1991. 

Vid undersökningen konstaterades en 
brandgrav av mycket låg stensättningstyp, när
mast flatmarksgrav. De fynd som då påträffa
des var ett fragmentariskt skifferbryne, brän
da ben och rostflagor. Gravens centrala parti 
var genomgrävt och plundrat på alla metallfö
remål. 

Graven låg intill och NV om Lunndörrsån 
ovan en 1,4 meter hög erosionsbrant. Fynd
platsen är belägen högt uppe i passet, 760 m 
ö. h. Passet är här plant och omges av branta 
fjällsluttningar. I mitten av passet rinner 
Lunndörrsån. Vegetationen i passet är spar
sam och karg. Enstaka fjällbjörkar och en del 
risvegetation omväxlar med närmast sterila 
partier. Vid (ivergången mellan platån och 

fjällsluttningarna finns en smal remsa med ri
kare trädvegetation (fig. 2). 

Före undersökningen syntes nästan inget av 
graven. Man kunde ana en rund form, ca 4 m i 
diam. och 0,05—0,1 m hög. Vad som däremot 
syntes tydligt var det plundrade området, ca 
2 X 1 , 2 m stort. 

Jordar ten på platsen är sandig/grusig med 
rikligt med stiirre och mindre stenar. Torv-
skikiet på platsen varierar från obefintligt till 
som mest ca 0,1 m tjockt. 

Vid undersökningen framkom ett 1,2X0,7 
in stort brandlager (Ö—V), 0,06-0,18 m under 
markytan. Brandlagret låg på ett i stort sett 
intakt blekelager. Blekelagret bör motsvara 
den vikingatida marknivån. 

Det plundrade området var genomgrävt 
ned till brandlagret men hade ej gäll igenom 
detta. Fynden bör därför ha legat mycket yt
ligt. 

De fynd som påträffades vid undersökning-
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Fig. 3. Dalsvallen. Graven tvä meter till vänster om de båda som fann svärdet, Folo förf. 
grave is Iwo meters to the left of the bikers who found lhe sword. 

Dalsvallen. The 

en var spridda i det tidigare genomgrävda om
rådet. En eventuell fyndkoncentration bör ha 
förstörts vid plundringen. 

Inom ett 2,3 X 1,4 m stort, centralt område, 
låg fläckvis med nid sand/grus på bleket. Möj
ligen kan detta vara rester efter gravbålet. I 
(ivrigt vidtog bleket direkt under torven. 

De tidigare, av dansken påträffade fynden ut
görs av / / pilspetsar, 1 fil, 1 yxa, l eldstål, 1 
kniv, 1 spik och / bryne. 

Pilspetsarna är av typ Al och kan dateras till 
vikingatid (Wegraeus 1971 s. 14 ff). Det (ivri
ga materialet är av allmänt yngre järnålders
typ och kan i sammanhanget dateras till vi
kingatid. 

Vid undersökning och besiktning påträffa
des ett fragmentariskt skifferbryne, 9 strecken-
ncrade kamfragment samt 15 g brända ben. 

Undersökningen visar således på en 
brandgrav, närmast av flatmarkstyp med 
brandlager, från vikingatid. 

Dalsvallen 

Sommaren 1991 påträffade två fjällvandrare 
ett svärd mellan Handöl och Storulvån. Svär
det lämnades in till Jämtlands läns museum 
och befanns vara av vikingatida typ. Vid den 
påföljande besiktningen konstaterades att 
svärdet härrörde från en sönderereiderad 
brandgrav. På platsen för fyndet påträffades 
pilspetsar av järn , brända ben och kol. Den 
1.7.1991 företogs arkeologisk undersökning 
av fyndplatsen. 

Graven ligger i fjällterräng strax nedanför 
trädgränsen, 680 m ö.h. Platsen är belägen i 
ån Handölans dalgång och omges av höga fjäll 
på alla sidor utom i NO, där ån rinner genom 
ett större myrområde på sin väg mot Annsjön. 

Graven ligger på en sandig platå NÖ och 
imill en bäckravin. Ca 200 m SÖ om graven 
rinner ån Handölan och 100 ni mot NV är 
vägen mellan Handöl och Storulvåns fjällsta
tion. Vid själva fyndplatsen och i dess närhet 
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kniv. I eldstål, 1 beslag, 5 kamfragment, I hen 
med sågspår och 163 g brända hen. 

Svärdet är av Petersens H-typ (Petersen 
1919 s. 89 ff.) och dateras av honom till 
800-950 e. Kr. Svärdshjalt och knapp har lau-
schering med silver och kopparinläggning 
(fig. 4). Pilspetsarna är av typ Al (5 st.), El (1) 
och E2 (1). Dessa typer dateras till vikingatid 
(Wegraeus 1971); (fig. 5). På ett av kamfrag-
menten finns spår efter ornamentik i form av 
en punk td rkd . Eldstål, remdelare och kniv är 
av allmän, sen järnålderstyp. 

Fig. 4. Svärdel från Dalsvallen. Foto Jämtlands läns 
museum. - The sword from Dalsvallen. 

är platån helt plan. Omkringliggande mark 
är lätt tuvig. Vegetationen består av gles 
fjällbjörkskog (fig. 3). 

100 m SÖ om graven, mellan graven od i 
Handölan, ligger fyra fångstgropar parallellt 
med Handölan, fornl. nr 201 i Undersåkers 
sn. 

Före undersökning syntes inget av graven för
utom enstaka bitar bränt ben och kol. Detta 
låg frameroderat på markytan som var hell 
plan. Enligl upphiiiarna av svärdet låg det 
helt i markytan och »stack upp» en liten bit. 
Övriga fynd låg även de helt ytligt. Ingel kun
de iakttas som tyder på att graven tidigare 
varit markerad ovan mark. 

Jordarten på fyndplatsen är sand som en
dast delvis var täckt av ett tunt torvskikt, 
0,01-0,02 in tjockt. 

Ett ytligt liggande brandlager, 1 ,6x0,8 m 
stort, frilades. De brända benen låg koncen
trerade centralt i brandlagret inom ett 
0 ,8X0,3 m slott område. I SÖ delen av detta 
var en 0,2 m stor fläck med rödbränd sand. 
Under brandlagret var sanden län löclllam-
mig. Till största delen vidtog dock opåverkad 
sand direkt under brandlagret. 

Fynden låg centralt placerade i brandlagret 
tillsammans med de brända benen. Inget fynd 
låg djupare än 0,04 in under marknivå. Sam
manlagt påträffades / svärd, 7 pilspetsar, 1 

Sommaren 1991 hittade två norska ripjägare, 
vid vedplockning, ett svärd och en pilspets på 
Sylsjöns norra strand. De båda uppliitlaina 
tog kontakt med Trondheims universitet vilket 
i sin tur kontaktade Jämtlands läns museum. 
Vid ett besök i Röros överlämnade upphittar-
na fynden till länsmuseet saml gav sådana 
uppgifter att vi senare kunde återfinna plat
sen för fyndet. 

Fyndplatsen är belägen på en mot SV sluttan
de svallnings-zon i kraftverksdainmen Sylsjön, 
850 m c», b. Marken består av sten och enstaka 
stenblock på grus. Fynden låg 4 -5 meter utan
för strandhaket som var 0,5-2 meter högt. 
Bakom strandhaket vidtar SV-sluttande fjäll
terräng med mindre bestånd av fjällbjörk. 

Normalt sen är fyndplatsen under vatten. 

Fig. 5. Fynden från Dalsvallen. Folo |ämtlands läns 
museum. - Finds from Dalsvallen. 
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Fig. 6. Sylsjön. Fyndplatsen 
i förgrunden. Folo förf. -
Sylsjön. Find-site in the 
foreground. 

Just 1991 sänktes dock vattennivån i dammen 
på grund av reparationsarbeten. Sylsjön däm
des upp i början av 1950-talet och har sin 
högsta dämningsgräns på 851 m ö.h. I områ
det rann tidigare ån Nean samt fanns ett antal 
mindre tjärnar. Inför kraftverksbygget inven
terades området av RAA (Jansson 1949). Sam
tidigt med inventeringen undersöktes läm
ningarna efter Nestugan, en raststuga utefter 
leden mellan Sverige och Norge (Jansson 
1949 s. 7ff) . Enligl traditionen skall vägen ha 
varit handels- och pilgrimsled. 

Det visade sig snart att fynden ej påträffats i 
ursprungligt läge. De låg i svallningszonen, 
4 - 5 meter nedan strandhaket. Det svallade 
materialet bestod av enstaka block och sten på 
grus. Området genomsöktes därför med me-
lalldetektor för att spåra eventuella ytterligare 
fynd. På så vis påträffades fynd inom ett 5 
meter stort område. Allt löst och lätt material 
var bortspolat, varför inget förutom de tyngre 
järnföremålen kunde påträffas. 

Att döma av de kvarvarande stenarna/bloc
kens placering i svallningszonen har fynden 

j ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^ ^ K ^ 

WMHSu»> 

^ ^ ^ 

Fig. 7. Samma vy som fig. 
Ii Bilden lagen 1950, före 
dammbygget. Folo Arvid 
I l.illing. - Sylsjön. Same 
\ ic» as Fig. 6. Picture tak
en 1950, before the dam 
was built. Photo: Arvid 
Halling. 
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Fig. 8. Svärdet från Sylsjön. Foto Jämtlands läns 
museum. - The sword from Sylsjön. 

Fyndet gjordes i en rengärda belägen på en 
liten höjd strax norr om sjön Burvattnet, 650 
m ö. h. Platsen ligger i en liten dal omgiven av 
fjäll. Vegetationen består av gles fjällbjörk-
skog. 

Vid besiktningstillfället kunde inget ses 
ovan mark. Eftersök med metalldetektor gav 
inget resultat, varför man får anta att hela 
gravgöniman eroderat fram. Den kommande 
undersökningen får visa en eventuell grav-
konstruktion men det mesta verkar tyda på att 
det är fråga om ytterligare en brandgrav av 
flatmarkstyp. 

från början legat på änden av en mindre ås-
rygg som gått vinkelrätt mot ån Nean (fig. 
6-7). 

Sammanlagt påträffades / svärd, 6 pilspetsar, 1 
kniv och 1 yxa. 

Svärdet är av Petersens H-typ (Petersen 
1919 s. 89 ff.) och dateras av honom till 
800-950 e. Kr. Svärdshjalt och knapp har tau-
schering med silver och kopparinläggning 
(fig. 8). 

Fem av pilspetsarna är lancettformiga, av 
typ A 1 och kan dateras till vikingatid (We
graeus 1971 s. 14 ff). Den sjätte pilspetsen 
motsvaras närmast av Sernings typ 9, spetsar 
med tånge och rundat skaft där bladet löper 
ut i en spets med fyrkantig genomskärning 
och är nedtill vid skaftet försedd med hulling
ar (Serning 1956 s. 83 ff); (fig. 9). 

Yxa och kniv är av vanlig yngre järnålders
typ. 

Samtliga fynd bar spår av glödpatina. Slut
satsen av detta blir att fynden härrör från en 
borteroderad brandgrav. Graven kan dateras 
till vikingatid, sannolikt före år 1000. 

Burvattnet 

1989 påträffade en renskötare ett svärd, nio 
pilspetsar och en yxa i en rengärda. Föremå
len låg helt i markytan, sannolikt framerode-
rade på grund av rentramp och regn. Somma
ren 1991 kunde jag åka med upphittaren till 
platsen för fyndet och hämta ned föremålen. I 
skrivande stund är platsen ej undersökt men 
en arkeologisk undersökning planerades till 
barmarkssäsongen 1992. 

Hittills har påträffats / svärd, 1 yxa och 9 
pilspetsar {Vig. 10). 

Svärdet är av M-typ, och dateras till ca 
850-950 e.Kr. (Petersen 1919 s. 1171'f). 
Yxan är av vanligt vikingatida snitt, K-typ (Pe
tersen 1919 s. 4). Av pilspetsarna är fyra lan
cettformiga, av typ Al och kan dateras till 
vikingatid (Wegraeus 1971 s. 14 ff). Av de 
övriga spetsarna är två tväreggade, typ E1, 
och tre av typ E2, tveeggade (Wegraeus 1971 
s. 35). Även dessa dateras till vikingalid. Samt
liga fynd bar spår efter glödpatina. 

Gravgåvor, diskussion 

Svärd påträffades i tre av de fyra gravarna. Ett 
förbehåll måste dock göras för graven i Lunn
dörrspasset då man ej kan vara säker på att 

Fig. 9. Pilspetsar och yxa från Sylsjön. Foto Jämt
lands läns museum. - Arrowheads and axe from 
Sylsjön. 
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ftnmu 
Fig. 10. Fynden från Burvaltnet. Foto Jämtlands läns museum. - Finds from Burvattnet. 

upphittaren visat alla fynden. Svärden är av 
vikingatidens vanligaste typer, H och M. 

I ljuset av Mikael Jakobssons nyligen fram
lagda avhandling Krigarideologi och vikingalida 
svärdstypologi är dessa nya svärdsfynd extra 
aktuella. Enligt den modell han ställer upp för 
svärdsanvändandet i Jämtland har svärdet »va
rit en socialt distanserande symbol kopplad till 
ledat'funktionen. Svärdet saknas därför i samt-
ligas gravar utom hos dem som innehaft le
darskapet.» (Jakobsson 1992 s. 169.) 

Hur stämmer nu detta med fjällgravarnas 
svärd? Inte mycket som jag ser det, och förkla
ringen är nog ganska enkel. Fjällregionen är 
så speciell att den ej kan jämföras med Jämt
land i övrigt. Fjällen och de fjällnära dal
gångarna skall snarare ses som en egen ekono
misk/ideologisk region med sina egna värde
ringar och regler för status, ledarskap och 
dess utövande. Jakobssons resultat grundar 
sig på material från jordbruksbygderna och är 
ej representativa för Jämtland som helhet. 

Gravinventariet tyder inte så mycket på ri
kedom utan mer på specialisering. Jakten har 
dock gen ett sådant överflöd att man omsatt 
en del i svärd. Ytterligare rikedom kan ha 
omsatts i den egna gården, förutsatt att man 
haft någon. 

En del av förklaringen kan ju även vara så 

enkel att med det liv dessa män levde behövde 
de ett svärd att försvara sig eller inge respekt 
med vid handdsresor till skinnmarknader och 
liknande. 

Yxor förekommer i 3 av gravarna och är av 
vanlig vikingatida typ (K). 

Pilspetsar. Mest intressanta bland grav
gåvorna är pilspetsarna. Pilspetsar fanns i 
samtliga gravar till ett antal av 6-11 i varje. 

De lancettformiga spetsarna är vanliga i 
hela Skandinavien men de nu funna ansluter 
väl till dem som påträffats tidigare i norra 
Sverige, genom sin höga medelvikt. Medelvik
ten för de här påträffade är 25,8 g (Lunndör-
ren oräknat), vilket skall jämföras med medel-
vikten för Al-spetsar från södra och mellersta 
Sverige som är 13 g. Den höga vikten tyder på 
att spetsarna är tillverkade för att användas till 
jakt (Wegraeus 1971 s. 51). 

E-spetsar, tve- resp. tväreggade, är nästan 
uteslutande funna i norra Sverige inklusive 
Dalarna. Dessa är bland de tyngsta spetsarna 
och den speciella formen visar att de är tillver
kade för jakt. Den breda skärande eggen 
trasar effektivt sönder blodådror och ger sto
ra sår så att djuret snabbt förblöder. Den 
tväreggade spetsen är känd bland ostjakerna 
där dess namn betyder »pil för skjutning av 
renar» (Wegraeus 1971 s. 35 ff). Medelvikten 
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på de här påträffade El-spetsarna är 26,6 g 
och för E2 32,1 g. 

Sammanfattningsvis kan man om pilspetsar
na i dessa fjällgravar säga att de varit ämnade 
till jakt. Deras ägare bör därför rimligen varit 
jägare. En inte alltför vild gissning är att vild
ren varit bytet. 

Gravskick 

Samtliga gravar är brandgravar; brända ben, 
sot och/eller glödpatina på järnföremålen vi
sar detta. Graven vid Sylsjön är helt bortero-
derad men de övriga var tämligen väl bevara
de. De tycks vara av flatmarkstyp eller närmast 
flatmarkstyp med brandlager. Inget kunde på
träffas som tyder på att gravarna någon gång 
skulle ha varit synliga ovan mark. Inga resta 
eller kullfallna resta stenar kunde påträffas. 
Möjligt är förstås atl gravarna varit utmärkta 
med någon sorts träpåle. En träpåle skulle 
dock lämnat spår i bleke och grund. Några 
sådana spår kunde ej påträffas. 

Min tolkning av detta är att dessa jägare ej 
haft behov av att utåt signalera den gravlagdes 
sociala status eller att genom gravens yttre 
form markera revir eller markanspråk. Det 
väsentliga har varit att den döde fått en, reli
giöst/socialt sett, korrekt begravning. I detta 
fall betyder det kremering med gravgåvor 
samt en nödtorftig övertäckning av bålrester
na. 

Behov av att bevara graven synlig för efter
levande har sålunda ej förelegat. Detta kan 
tolkas som om det yttre gravskicket, i dessa 
fall, ej var koppla! till religiösa föreställningar 
utan enbart sociala. På samtliga gravplatser 
finns nämligen riklig tillgång till sten, sand 
och grus att bygga en beständig gravöverbygg
nad med. 

Detta står till viss del i motsättning mot 
Agneta Bennetts mer generella resonemang 
där hon menar att övergången till yngre järn
ålderns gravars yttre formspråk enbart var be
tingad av religiösa skäl sann att behov av att 
bevara graven synlig för de efterlevande före
låg (Bennett 1987 s. 189 ff.). 

An fjällgravarnas människor skulle omfattat 
en särskild variant av den norröna religionen 
förefaller osannolikt. Förklaringen är, enligt 
min mening, att man uppe i fjällen, långt från 

fast bebyggelse, ej behövt den sociala/rättsliga 
funktionen i gravens yttre form. 

Utifrån dessa, trots allt få, gravfynd kan 
man självfallet inte utesluta en religiös bety
delse i gravens yttre form. Den betydelsen kan 
dock ej ha varit särskilt viktig då gravöver
byggnad tydligen kunnat uteslutas. 

Var kom jägarna ifrån? 

Tills spår efter fast bosättning har påträffats i 
närheten av gravarna förutsätter jag att 
gravarna är spår efter säsongsmässig bosätt
ning i samband med jakt. Var har då de grav
lagda vistats då det ej varit jaktsäsong uppe i 
fjällen? 

Burvattnet ligger ca fem mil från Snåsa i 
Norge. Järnåldersbygden i Snåsa etablerades 
redan under äldre järnålder (Marstränder 
1956 s. 42). Närmsta förekomst av yngre jä rn
äldersgravar på den svenska sidan är i Åre, 
cirka åtta mil fågelvägen. 

Sylsjön ligger på rimligt gångavstånd ( t re 
fyra mil) från såväl norsk som svensk järnål-
dersbygd. I Norge, Haltdalen och Tydalen, 
fanns en väl utvecklad bygd redan tidigt under 
yngre järnålder (Marstränder 1956 s. 42, Tös
se 1987 s. 24 ff). I Sverige finns fornlämning
ar från yngre järnålder närmast i Ljusnans 
källomräden. Enstaka gravhögar, grav-
grupper med gravhögar och vikingatida/me-
deltida ödegårdar visar där på en etablerad 
bygd under fjällgravarnas tid (Sundström 
1989 s. 105 ff). 

Lunndörrspasset ligger ca 25 km från Storsjö 
och Ljungdalen i Ljungans källområden. 
Även här finns gravhögar av yngre järnålders
typ. Dessa gravar och miljöer motsvarar de i 
Ljusnans källområden. 

Dalsvallen ligger drygt 10 km från Annsjön. 
Vid Annsjön finns två gravgrupper med grav
högar av yngre järnålderstyp. Runt Annsjön 
finns även närmare 300 fångstgropar. Grav
högarna har rumslig kontakt med två av de 
stora fångstgropssystemen (Jensen 1989 s. 
63). 

Till att bölja med kan man konstatera att 
samtliga gravplatser ligger en till två dags
marscher från områden med yngre järnålder 
företrädd av gravhögar, lösfynd och vikingati-
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da/medeltida ödegårdar. Samtliga fjällgravar 
ligger dessutom i närheten av äldre vandrings
leder till dessa bygder. I dessa fjällnära områ
den finns odlingsbar mark och tillgång till 
bete, dvs. förutsättningar för jordbruksbebyg
gelse. Att gravarna är av högtyp tyder på fäst 
bebyggelse. Till skillnad från fjällgravarna har 
man i dalgångarna haft behov av att utåt mar
kera social status och äganderättsliga förhål
landen. 

Arbetshypotesen tills vidare är att det i 
fjälltrakterna funnits en bofast befolkning 
som säsongsvis bott och bedrivit en intensiv 
jakt i fjällen. Som komplement till jakten har 
man haft gårdar i de fjällnära trakterna där 
man bedrivit odling i mindre skala samt hållit 
husdjur. Med tanke på klimatförhållandena är 
det rimligt att anta att husdjurshållningen va
rit viktigare än odlingen. 

Norska fjällgravar 

I södra Norge är idag känt ca 50 Ijällgravar på 
höjder mellan 700 och 1 100 m ö. h. Gravarna 
ligger ensamma eller i grupper om upp till 
åtta gravar. Vanligast är rosen eller jordblan
dade rosen, 3—10 m i diam. I de flesta fallen är 
de låga, men undantag finns. Gravarna har 
genomgående rika gravfynd där pilspetsar do
minerar (Skjolsvold 1980 s. 140). 

Första gången de behandlas mer utförligt 
är i Björn Hougens Fra seter til gård. Där 
menar Hemgen att gravarna är spår efter fä-
boddlift, etablerad redan under tnerovinger-
och vikingatid (Hougen 1947 s. 262 ff). 

Arne Skjolsvold argumenterar istället för 
att de norska gravarna utgör spår efter en 
bofast fångstbefolkning (Skjolsvold 1980 s. 
155 ff.). Jag delar denna uppfattning men 
skall här ej gå närmare in på hans resone
mang. Det f. n. mest intressanta är att notera 
den skillnad som finns mellan de norska resp. 
jämtländska fjällgravarna. 

I Jämtland saknar fjällgravarna synlig mar
kering till skillnad från de norska som är av 
rösetyp. De hittills påträffade gravarna i Jämt
land ligger i betydligt kargare och av väder 
och vind mer utsatt miljö än flertalet av de 
not ska. En helåisbosättning på de jämtländ
ska lokalerna förefaller därför osannolik. 
Motsvarigheter till de norska fjällgravarna 

finns dock i tidigare nämnda övre Ljusnan
dalen, där gravhögarna vid Gruvvålen påmin
ner om de norska högf jällsgravarna, både vad 
gäller typ och topografi. 

Stalo 

I alla samiska områden från Härjedalen i sö
der till Kola-halvön i nordöst finns traditionen 
om Stalo. Rolf Kjellström har sammanställt 
och bearbetat traditionsmaterialet. Traditio
nens beskrivning av Stalo har av Kjellström 
sammanfattats med bl. a. följande: stor, kraf
tig, skägg och långt hår, har järnskjorta; lever 
på jakt, bl. a. renjakt med lockren, kan även ha 
boskap samt driva in skatt (stjäla) från samer
na. »Jaktlag» nämns: stalofolket kom överens 
om att ej gå in på varandras områden. Både 
fredliga och fientliga möten mellan Stalo och 
samerna refereras (Kjellström 1983 s. 215 f ) . 

Oavsett om traditionen om Stalo vilar på 
historisk grund eller ej finner man att fjäll
gravarnas människor stämmer rätt väl in på 
beskrivningen av Stalo: de är icke-samer 
(nordbor) och jagar i traditionellt samiska om
råden. 

Även uppgiften om att Stalo kommer över
ens om att hålla sig till vissa jaktområden kan 
sägas få stöd i de jämtländska fjällgravarna. 
Inger Steirli menar att fjället var allmänning, 
jaktligt sett oreglerat, och att huvudbytet 
(vildren) var fritt jaktbyte (Storli 1991 s. 135). 
Det fanns alltså inget behov av att i terrängen 
markera ett jaktrevir. Och hur skulle detta 
över huvud taget låta sig göras? Jaktområden 
är av nödvändighet stora till ytan och avgrän
sas av naturliga terrängfonnationer, fjäll, 
sjöar etc. Sådana gränser lär man sig utantill. 
Man har därför inte haft behov av an markera 
en bestämd plats i jaktområdet, t. ex. med 
gravmonument. Sannolikt har man ej heller 
hall lagfäst jakträtt. Behov av revirhävdandc 
gravhögar har funnits vid den fasta gården, 
oavsett om den funnits på fjället (södra Nor
ges fjällgravar) eller i de fjällnära dalgångarna 
som i Jämtland och Tröndelag. 

Att nämna Stalo utan att nämna stalotom
tema låter sig knappast göras. Stalotomter 
kallas tomtningar, ofta svagt ovala, med ned
sänkt bottenplan begränsat av en vall. Ofta 
ligger de på rad i närheten av övre trädgrän-
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sen. Namnet stalotomt antyder att de skall ha 
använts av icke-samer (Kjellström 1983 s. 
213 ff). 

Om detta råder delade meningar. Kjell
ström menar att det är rester efter nordbors 
boningar (Kjellström 1983 s. 231). De flesta 
andra som är engagerade i debatten hävdar 
att det är samers boningar, äldre kåtatomter. 
Hittillsvarande debatt finns sammanfattad i 
Inger Storlis nyligen utkomna avhandling 
»Stallo»-hoplas.sene (1991 s. 1-11) och skall ej 
kommenteras här. Storli argumenterar för att 
staloboplatsema är spår efter samisk tamren-
chift (a. a. s. 140 ff). Ett av argumenten för att 
Stalotomtema är samiska kan dock diskuteras. 
Storli skriver att det arkeologiska materialet ej 
ger grund till att tro att nordnorsk befolkning 
regelmässigt utnyttjat högfjället (a.a. s. 11). 
De jämtländska fynden antyder just (icke-sa-
miskt) regelmässigt utnyttjande av högfjället. 
Visserligen inte i Nordnorge men väl i högfjäl
len i stalo-tradititmens utbredningsområde. 
Jämtlandsfjällen ligger ej i Stalo-traditionens 
kärnområde men då gravarna är mycket svår-
upptäckta kan man tänka sig att det finns fler, 
även längre norrut. 

Detta betyder inte att jag vänder mig mot 
Storlis resonemang och slutsatser vad gäller 
stalotomternas etnicitet och funktion. Hennes 
tolkning förefaller mig trolig. I skenet av 
ovanstående är det dock med spänning jag ser 
fram emot att finna de första spåren efter 
jägarnas fjällbosättning. 

Slutord 

Sensommaren/hösten 1992 planerar jag att 
gräva ut den ännu ej undersökta gravplatsen 
vid Burvattnet. Vid den undersökningen kom
mer en hel del tid att ägnas åt inventering av 
gravens närområde. Förhoppningsvis kom
mer det att vara möjligt att finna lämningar 
efter boplatser, ev. även fångstgropar. 

Även övriga gravars närområden bör inven
teras efter boplatsspår liksom en analys av 
tänkbara gårdsplatser eller basboplatser i de 
fjällnära dalgångarna bör göras. Gravfynd och 
lösfynd från dessa områden bör dessutom 

kunna bidraga till att sätta in fjällgravarna i 
sitt rätta sammanhang. 

Tillägg 
Efter manuskriptets inlämnande har graven vid 
Bun-attnet undersökts. En kniv, tvä tveeggade och 
tvä lancettformiga pilspetsar påträffades tillsammans 
med brända ben. Fynden låg i ett ca en meter stort 
brandlager. Inte heller här fanns nägon yttre grav
markering, fynden låg hell ytligt endast någon cm 
under markytan. Fler gravar eller spår av bosättning 
kunde ej påträffas. Pä bästa boplatsläget var dock 
översta jordtäcket helt borta pä grund av rentramp. 

Benbestämning från Dalsvallen, Lunndörren och 
Burvattnet har gjorts. Människobenen antyder yng
re individer (ej könsbeslämbara). I Dalsvallen fanns 
en hund. Från Dalsvallen och Lunndörren fanns en 
liten bit renhorn i vardera graven. Möjligen skaft-
ningsdelaljer. Allt benmaterial var bränt. 
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Summary 
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Four Viking-age graves were found recently in 
the mountains of Jämtland. The presence of 
specialized arrowheads made for hunting sug
gests that the dead perished while on hunting 
expeditions. Wild reindeer is the most likely 
prey. 

Three of the graves contained swords. Mi
kael Jakobsson discusses inter alia swords in 
Jämtland in his thesis "Krigarideeilogi och vi
kingatida svärdstypologi". He claims that 
swords in Jämtland were restricted to the 
leaders of the society. These newly found 
swords do not easily fit his models. This is 
hardly surprising since he has studied the sett
led countryside of Storsjöbygden. The moun
tain region probably had its own specialized 
economy, values and social ideology. The 
swords are evidence of economic profit and 
their use as symbols of wealth, not forgetting, 
the need for them as weapons. 

The graves are flat graves with cremation 
deposits. Being flat graves they differ from 
the Norwegian mountain graves which are 
normally built as cairns or mounds. This is 

taken a.s evidence of hunters living perma-
nently in the mountains. There is no reason to 
believe that people have lived permanently 
near the mountain graves in Jämtland, the 
climate is much too harsh. This also explains 
why the graves were not built to be seen; 
mounds and cairns were used near dwelling 
sites. Ii is suggested that these hunters had 
their houses in the valleys close to the moun
tains. Places suitable for small-scale farming 
and herding can be found close, 40-50 km 
away, to the mountain graves. Burial mounds, 
stray finds and Viking age/Medieval sites sup
port such a suggestion. 

Finally, it can be mentioned ihat these 
graves lit suiprisingly well in the Saami tradi
tion about the "Stalo"-people. These are 
described as non-Saamis, tall, with long hair, 
beardcd and hunting in the Saami territory. 
Jämtland is part of the Stalo-tradition area. 
Tei draw the condusion that the dead really 
were "Stalo" would be to go too far. Never
thdess, with these graves the "Stalo"-tradi-
tion has received new actuality. 
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