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Bronsåldersgravar i Medelpad. 
Av 

GUSTAF HALLSTRÖM. 

^ mkring 3,5 km. SO om Sundsvall ligger V om kust
landsvägen och ett 20-tal m. högre än denna ett par 
smärre gravrösen på det här numera skoglösa och 

t̂y jämnt mot havet sluttande berget. De ligga på 
Hillsta ägor i Sköns s:n och helt nära sommarstället Kumo, efter 
vilket de ofta kallas.1 Rösena med omgivande mark tillhöra nu 
Medelpads fornhem genom donation av kronofogde E. F. Engel-
stedt. 

Platsen ligger mitt för höjdsiffran 23,25 m. i landsvägen sö
derut från Kumo (jämför kartbladet 79 Sundsvall 1:100,000, varav 
utdrag i fig. 1). Rösenas höjd över havet skulle alltså bli i runt 
tal omkring 45 m. Enligt mitt förmenande torde dock denna siffra 
vara alltför låg.2 

Det högre och större av dessa rosen är nu mycket förstört, 
men har ännu en diameter av 9—10 m. Det har emellertid för 
ej så många år sedan varit betydligt större. Ar 1892 kördes näm
ligen hundratals lass sten därifrån för att fylla i en kaj vid Kumo. 
Roset bör ha haft en ursprunglig diameter av minst det dubbla 
mot den nuvarande. Intill detla röse funnos fordom två, ej en-

1 En kort skildring av rösena jämte några fotografier lämnas i Sv. Turist-
för. Årsskr. 1916, p. 275 ff. av A. Wide. 

2 Enligt välvilligt meddelande frän posttjänstemannen J. Th. Höglund i 
Sundsvall torde höjden ö. li. vara omkring 47 m. Jag begagnar här tillfället att 
till hr Höglund frambära mitt tack för denna och andra uppgifter samt för den 
genom hans förmedling av hr T. Ahlfeldt upprättade planen etc. fig. 2 samt 
fotos. 
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dast ett röse som nu. Det kvarvarande är oansenligt och synes 
mycket förstört. 

Vid rosets förstörande anträffades däri ej mindre än tre, möj
ligen även fyra av sten byggda kistor, som alla plundrades.1 Två 
(ev. tre) brötos upp och endast en lämnades kvar i sitt läge, men 
berövades sitt tak av hällar. Denna kista är ännu i behåll och 
har en inre längd av 3,7 m. med en orientering NNV—SSO (jfr 

Fig. 1. Bronsäldersrösen söder om Sundsvall. 
Den hela ringen betecknar Kumograven. 

fig. 2). Övriga dimensioner se nedan. Den är nu något skadad, 
så att det ser ut som om den bildade en vinkel. Tre tydliga 
hörn med mellanliggande lång- och kortsida äro tämligen väl 
bevarade och ha ett läge, som tyder på en ursprungligen nor
malt formad kista. Vilket icke hindrar att en av de andra kistorna 
kunnat stöta till densamma och att vinkelrummet är en lämning 
därav, vilket göres sannolikt av nedanstående skildring. 

I kistan anträffades av arbetarna under stentagningen ben, 
som en av dem skulle ha tagit med sig,1 alltså med stor sanno-

1 Sundsvalls Nyheter •/< 1892, artikeln Från stenålderns dagar. 
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likhet obrända ben. Vidare i ena ändan åtskilligt med björknäver 
av ovanlig tjocklek (4 mm.). 

Resterna av graven blevo undersökta av rektor G. Adlertz1 år 
1896. Han skriver: "Jag fann rosets omkrets, såvidt af dess nuvarande be
skaffenhet kan dömas, ha varit 
omkring 60 steg. Det omslöt 
en af kantresta och delvis på 
höjden skarfvade hällar byggd 
större hällkista samt en mindre, 
kallmurad grafkammare, båda 
liggande jämsides med bortåt 
2 m:s mellanrum närmare ro
sets södra kant. Båda hade sin 
längdriktning i det närmaste i 
norr och söder, en riktning, 
som visserligen öfverensstäm
mer med bergets allmänna 
strykning, men som dock på-
tagligen ej varit framtvingad 
af de lokala förhållandena, enär 
den platå, på hvilken roset blif
vit anlagdt, ej visar någon be
tydande sluttning." 

"Hällkistan, som låg östli
gast, hade en längd af 3,70 
meter. Bredden var vid norra 
ändan 1,1 meter, vid den södra 
1 meter. Norra gafvelhällens 
höjd 0,82 met. Östra långväg
gens höjd 0,82 meter; vestra 
långväggens höjd 0,70 meter. 
Båda gafvelhällarna voro hela 
med den slätare sidan inåt
vänd. Östra långväggen bestod 
af två rader större, på insidan 
plana stenar, vestra långsidan 
af blott en rad dylika, upptill 
skarfvade af delvis nedrasade mindre stenar, utom närmast södra gaf-
velhällen, der en större, på insidan plan sten blifvit lagd ofvanpå 
grundstenen." 

"Bredvid denna hällkista lågo flera större hällar, hvilka torde ha 
varit takhallar. Enligt de upplysningar jag förskaffade mig af arbetare, 
som varit med dä hällkistan upptäcktes, lågo dock då inga takhällar 

1 Jfr reseberättelse i Ant. Topograf. Arkivet. 
17 — Fornvännen 1924. 
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Fig. 2. Plan och profiler av bronsäldersröse 
vid Kumo. Skönsmon, Medelpad. 

(Uppgjord 1924 av T. Ahlleldt, Sundsvall.) 
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öfver densamma, och det var blott den omständigheten, att snön fyllde 
henne, som gjorde, att hon undgick uppmärksamheten, ända till dess 
större delen af roset blifvit bortförd." 

"I kistan hade ingenting annat anträffats än en mängd näfverbitar, 
och sådana, fastän mycket små, lågo ännu kvar på botten vid mitt 
besök pä platsen. Möjligt är derför att under takhallarna ett täcklager 
af näfver funnits eller ock att liket nedlagts i näfver. I betraktande 
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Foto. J. Th. Höglund. 

Fig. 3. Kistan i bronsåldersröset (fig. 2), Kumo. 
(Frän nordväst.) 

deraf att jag i ett annat röse i samma trakt, der ingen hällkista kunde 
skönjas, träffat en mängd obrända menniskoben jemte talrika näfver
bitar, förefaller den senare tolkningen nästan sannolikare." 

"Den här ifrågavarande hällkistan hade påtagligen för länge sedan 
blifvit utplundrad. I hopp om en liten efterskörd företog jag mig 
emellertid att först genom gräfning och sedan genom sållning genom
söka det tunna lagret af mylla och vittringsgrus på botten. Dervid 
anträffades ungefär vid midten en liten tunn och skarpkantad flint
skärfva samt på vestsidan strax framom midten (det vill säga norr om 
midten) ett stycke flinta som tydligen röjer bearbetning. Derjemte fanns 
en liten 3-kantig, tunn skifva af glimmerskiffer, som möjligen är be
arbetad och afsiktligt ditlagd, fastän den med sin lösa stenart svår-
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ligen varit användbar säsom redskap. Kanske den kan betraktas så
som något symboliskt offer åt den döde, hvilket väl är den sanno
likaste förklaringen till flintskärfvornas närvaro." 

"Vester om hällkistan fanns en af mindre, kantiga stenar kall-
murad grafkammare till sin längdriktning paralell med kistan. Dess 
längd var ungefär 1,80 meter. Vestra långväggen var till större delen 
nedrifven, men att döma af hvad som återstod torde kammarens bredd 
varit ungefär 0,60 meter. Höjden af den kvarstående östra långväggen 
var 0,85 met. Oaflarna utgjordes också af hoppassade mer eller mindre 
platta stenar. Ingenting anträffades i denna kammare." Så långt Adlerz. 

Adlers fann i kistan utom näverbitar två små slagna flint
skärvor (St. H. Mus. 10292), fig. 4. Den ena är spånformad med 
mittrygg. Dimensioner 3,ixl,6X0,6 cm. 
Spånegg finnes å ena långsidan och 
spetsen. A andra sidan samt basen är 
kanten tjock och avnött, av utseende 
som på i havsstranden svallade flint
skärvor. Pä ett ställe har denna kant 
det utseende, som fås då den använ
des till eldslagning. Färg vitaktig. Den 
andra skärvan är en vanlig, mycket tunn 
avfallsskärva utan bestämd form. Di
mensioner ännu mindre, 2x 1,4X0,3 cm. 

I och för sig säga dessa fynd ej 
mycket, om det också har sitt intresse 
att konstatera tillvaron av flinta i en 
grav av dylik typ, vars ålder på Norrlandskusten man gärna velat, 
men ej vågat sätta högre än till tidigast romersk järnålder.1 Vid 
ett besök i maj 1924 anträffades emellertid i samma grav av hr 
J. Th. Höglund från Sundsvall en liten pilspets av mörkgrå 
kvartsit (St. Hist. Mus. 17456).2 

Fig. 4. Fynd ur Kumoröset, fig. 3. 

1 K. SIDENBLADH: Fornlämningar i Norrland. A. T. II, p. 194 ff. O. MON
TELIUS: Bronsåldern i norra och mellersta Sverige. A. T. III, p. 200. G. HALL
STRÖM: Bronsåldersfynd i Norrland. Jämtl. f. för. tidskr. 1917, Västerbottens 
läns förhistoria. Sverige. Bd VI, p. 699. 

2 Genom tillmötesgående frän Medelpads fornhem har fyndet överlämnats 
till St. Hist. Mus. 
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Fyndet anträffades i sydöstra hörnet av kistan "på ett djup 
av ungefär 12 cm. Något anmärkningsvärt i det jordlager, vari 
den anträffades förefanns ej. I graven förefintligt jordlager synes 
på vissa ställen uppnå ett djup av ungefär 20 cm. på berggrund; 
på vissa ställen går berget upp i dagen. Jorden är uppblandad med 
stenar av samma art som berget, av från 3 till 5 cm. diam." Formen 
är lancettformig, men med den avtunnande skaftningsändan slu
tande med en urnupen bas, jfr fig. 4. Dimensioner 4,2x1,5x0,7 cm. 

Fyndet är i hög grad överraskande. För det första för det 
upp kistans ålder betydligt, för det andra är det vårt första grav
fynd, vari kvarts- eller kvartsitföremål förekomma. 

Om graven läge annorlunda till, alltså på eller i lösa jord
lager, skulle en möjlighet finnas att kistan placerats på en sten
åldersboplats och att såväl flintskärvorna som pilspetsen skulle 
kunna förklaras som tillhörande denna och ej graven. Men på 
denna mycket stora bergsluttning med så gott som överallt berg 
i dagen, om också rätt småsplittrat, måste man helt bortse från 
ett dylikt antagande. Fyndomständigheterna utesluta all annan 
förklaring för fynden än den av gravgods. 

Någon absolut säker datering kan icke fås utan vidare. Grav
godset och kistans storlek och orientering drar dateringen uppåt, 
i riktning mot stenålderns slut. Kistans läge i röse samt bygg
nad och vidare roset i och för sig och dettas läge äro däremot 
typiska bronsåldersdrag efter sydsvenska begrepp. Här nordpå 
visa sist uppräknade drag på gemenskap med de även på Norr
landskusten förekommande, men ännu icke till åldern fullt ut
redda kisterösena. 

Den enda möjligheten till en mer fix datering kan endast 
ges av kvartsitspetsen. 

Utan att här vilja rulla upp hela den intressanta frågan om 
den norrländska "kvartskulturen", vartill jag hoppas få återkomma 
en annan gång, vill jag nämna att dennas utveckling i stort sett 
sammanfaller med skifferkulturens, samtidigt som många drag 
förena kvarts- och flintkulturerna. Flintpilspetsar av form och stor
lek med ifrågavarande spets bruka hänföras till hällkisttid. Järn-
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för t. ex. den med Kumo-spetsen nästan identiska från Rasbo i 
Uppland.1 De sammanhänga i visst avseende med de hjärtformiga 
spetsarna, vilka ju äro typiska företeelser för hällkisttid. 

I vad mån de norrländska kvarts- och kvartsitspetsarna kunna 
anses fullt likvärdiga i tid med sina sydligare typfränder i flinta 
tillhör frågan om de olika stenåldersprovinsernas tidssamman
hang inom landet. För närvarande torde frågan ej nöjaktigt kunna 
besvaras, utan att hela det norrländska stenåldersmaterialet lägges 
fram, från det äldsta föremålet till det yngsta. Mer och mer ar
betar sig emellertid den uppfattningen fram, att inga större dif
ferenser i fråga om de på varandra följande tidsperioderna inom 
landets södra och norra delar förekomma. Lika litet som dylik 
differens funnits under utvecklingsperioderna e. Kr., lika litet be
höver den ha funnits före. En helt annan sak är det att brons
åldern i Norrland verkar så oerhört fattig, särskilt i förhållande 
till Uppland och Tröndelagen. 

Som emellertid hällkisttid, även den i södra Sverige, otvivel
aktigt är en period, som bildar brygga till bronsåldern och tro
ligen kronologiskt även omfattar dennas första period, betyder 
det i föreliggande fall föga, om kvartsitspetsen från Kumo i Skön 
räknas till sista perioden av stenåldern eller till begynnande 
bronsålder. Jag nöjer mig därför att fixera dess ålder till över
gångstiden mellan sten- och bronsålder. Därmed skulle även 
gravkistan ha fått sin ungefärliga datering.2 

Det kan ha sitt intresse att jämföra denna frappant stora grav
kista i röse med andra kända dylika i Sverige. De äro ej många, 
men tämligen klara till typ och datering. Den bästa representanten 
är Kiviksgraven, en närmare är den gravkista från Ytter-Enhörna 
s:n i Södermanland, varifrån de två bekanta ristade hällarna här
stamma. Kombinationen med denna rikt utvecklade gravform kan 
synas något djärv, men dels är gravtypen ganska ensartad — 

1 O. EKHOLM, Studier i Upplands äldre bebyggelsehistoria. I. Stenåldern, 
p. 65 fig. 116. 

2 Adlerz daterar kistan redan pä grund av de av honom anträffade fynden 
till stenåldern (Mbl. 1898—99 p. 209). 
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stor kista i omgivande röse1 vid kusten — dels är tiden i huvud
sak densamma, dels finnas mellanliggande gravkiströsen, som 
kunna vara förbindelselänkar. Det är betydligt längre från Kivik 
till Ytter-Enhörna än frän Ytter-Enhörna till Kumo. Till sist — 
och icke minst viktigt för just denna kombination — ha vi än 
längre norrut hällristningarna vid Nämnforsen, vilka böra daleras 
till just samma övergångstid och vilka äro en produkt av bl. a. 
ett starkt sydsvenskt inflytande, kanske just under Kivikstid.'2 

För en förklaring av nävern i Kumorösels kista är det av vikt 
att också upptaga till behandling det andra fyndet av samma slag, 
som Adlerz talade om. Han skriver i samma reseberättelse följande: 

"Strax norr om Sodoms by3 och öster om landsvägen ses 
ett röse på toppen af en bergknöl med utsikt öfver öppna hafvet.4 

Enligt hvad jag erfor, hade detta röse för några år sedan blifvit 
raseradt af en arbetare från ett närliggande sågverk. Obekant var 
dock om han dervid gjort några fynd. I vestra delen var botten
gruset tydligen uppgräfdt och för undersökning spridt öfver klip
pan. I östra delen befanns det deremot orubbad!, och anträffades 
en mängd vittrade, men sannolikt obrända benfragmenl jämte 
näfverbitar i en sträckning af ungefär menniskolängd i öster och 
vester. Vid östra ändan träffades en tåled (första lilltåleden på 
högra foten) af ett barn, men öfriga benlemningar syntes för 
grofva att ha tillhört ett barnskelett. Kanske ett sådant legat vid 
det större likets fötter. Inga kol funnos. I botlengruset mellan 
stenarna i rosets midt, der inga ben funnos, träffades några frag
ment, som möjligen äro bitar af lerkärl." (Enligt inv. 10292 utgöras 
fynden av: "brända benbitar och vittrade stycken av någon bergart"). 

1 Ytter-Enhörnagraven var sä förstörd att man ej vet något om nägot röse. 
Det förefaller dock troligt att ett sådant funnits. 

2 Den absoluta dateringen av Kiviksgraven är ju omstridd. Undertecknad 
lutar bestämt ät en datering till bronsålderns 1 period. Ytter-Enhörnagraven 
torde ej vara mycket yngre. 

3 Nordligaste byn i Njurunda s:n och bara ett par kilometer söder om 
Kumo, jfr kartan fig. 1. 

4 Tydligen alldeles pä gränsen mellan Sköns och Njurunda s:r. Adlerz 
räknar roset till den förra socknen. 
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Trots att vissa väsentliga olikheter finnas mellan detta röse 
och Kumoröset, alltså ingen kista och helt annan orientering, 
kvarstår dock en bestämd släktskap, nämligen i gravskicket. Liket 
har varit obränt och har svepts i eller höljts av näver. Det är 
för såvitt jag vet det tidigaste fallet för sådan näversvepning som 
observerats. Seden förekommer även under järnåldern i norra 
Skandinavien samt är som bekant i yngre tider vanlig hos lappar 
och andra arktiska folk. 

Någon åldersbestämning för roset vid Sodom är vansklig att 
göra, dock synes mig intet tala emot att även detta tillhör brons
åldern och — på grund av gravskicket — denna periods förra hälft. 

I trakten av Kumo och Sodom finnas många rosen och har 
funnits ännu fler. Det är troligt att åtskilliga av dessa böra kunna 
vara samtidiga med Kumograven, liksom samma resonnemang 
med fördel kan användas på tal om många andra rosen och röse-
grupper i landskapets kustland, nu när man en gång börjat få 
rätta spår alt följa. 

Ett sådant spår och alldeles otvetydigt trots de bristfälliga 
uppgifterna är ett fynd, som gjorts i Skönsmon, alltså ett stycke 
norr om Kumo, jfr kartan fig. 1. Nu äro här så vitt jag vet inga 
rosen längre att se (jag har sökt på några antagliga platser), 
men förr funnos1 här på sluttningarna innanför Kubikenborg en 
stor samling rosen. Förmodligen är det samma plats, som avses 
i en liten turistpublikation,2 där det säges: . ."vid byggandet av 
de stora lastningskajerna vid en plats nära Sundsvall begagnades 
härtill de stora och talrika stenkumlen, bronsåldersgravar, som 
funnos på bergsluttningen där ovan." 

I något av dessa rosen, eller i alla händelser i närheten 
därav, var det som år 1865 ett vackert fynd från bronsålderns 5 pe
riod gjordes, nämligen en dolkklinga, en kniv och en hålkyxa, 
allt av brons (Stat. Hist. Mus. Inv. 10450). Fyndet har länge varit 

1 Enligt uppgift av prof. A. Wide, Stockholm. 
2 Ljungans ådal av A. WIDE och O. HÖOBERO (Turistföreningens väg

visare nr 46, 1916, p. 31). 
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Fig. 5. Bronsdolk, 
lunnen jämte lig. 

6—7 i gravröse vid 
Skönsmon, Me

delpad. 

känt, men på grund av att det först kom 
till Nord. museet (inv. 57292) innan det 
(1896) deponerades i statens samlingar ha 
de uppgifter, som ge det karaktären av 
gravfynd, blivit undanskymda. Fynden 
skänktes sälunda år 1888 till Nord. mu
seet av d:r Olof Wikström i Sundsvall 
med uppgift att de voro "år 1865 upp-
gräfda ur en hög af jord och sten vid Mon 
i Sköns s:n. Högen visade tydliga läm

ningar af brända ben". I ett annat brev upplyser 
givaren att "en hop ben lära äfven omgifvit fyndet"-

Karaktären av gravfynd är alltså obestridlig. 
Av allt att döma bör det ha varit ett röse, kanske 
på jordgrund. Någon kista behöver icke ha funnits. 

Fyndet är av största intresse, ej bara därför 
att det är ett gravfynd, utan även därför att det 
är det enda norrländska fynd från bronsåldern, 
som innehåller mer än ett bronsföremål. Dolk-
klingan eller kanske bättre det korta svärdet (fig. 5) 
är att betrakta som ett av de vackraste föremål vi 
äga från norrländsk bronsålder och är som typ 
ganska ovanlig överhuvudtaget. Dess längd är 30 
cm., därav tången 4 cm., största bredd är 4,is cm. 
Det är, med början inne på tången, ornerat efter 
2/s av sin längd med vackra inpunsningar i olika 
mönster. Ornamenten äro av alldeles samma art, 
som anträffas på denna tids halsringar, rakknivar, 
s. k. hängkärl m. m., men som endast sällan ses på 
svärds- eller dolkklingor. Knivbladet (fig. 6) är där
emot synnerligen enkelt och klumpigt utfört och 
torde vara ett av de råaste föremål vi äga frän denna 
eljest så formvackra tid. Dess längd är nära 15 cm., 
bredd 2,7 cm., tjocklek 0,5 cm. Hålkyxan (fig. 7) 
är av något äldre typ än de andra två föremålen 
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och borde snarast räknas till 4 perioden. Den är 
utan ögla, har eggen utsvängd och ornering av 
upphöjda linjer runt hålken och efter sidorna. 
Den påminner i ornering om en hålkyxa från 
Hedesunda i Gästrikland för att taga det när
maste exemplet. Längd 9,25 cm. 

Nästa gravfynd av intresse för hithörande 
frågor är det, som gjordes i ett röse i Ljustorps 
s:n, hösten 1920. Författaren gjorde en under
sökning av platsen följande sommar. 

Graven är belägen pä Frötuna ägor, men 
endast ett fåtal meter norr om gränsen mot Eds-
åker, på östra nederkanten av det berg, som på 
kartan (74. Indal SO 1 :100.00G) 1 kallas Nysved-
berget, men även bär namnet Edsåkersberget. 
Detta berg ligger omedelbart söder om före
ningspunkten mellan Ljustorpsån och Mjällån, 
alltså just som en södra begränsning av den rätt 
trånga port, innanför vilken den vackra Ljustorps-
dalen med sin gamla bygd öppnar sig. Avstån
det till Indalsälvens delta är endast 6 km. Höj
den ö. h. är för hela Ljustorpsdalen obetydlig. 
Ännu vid Tuna når ån endast upp till en höjd 
av 9,i m., varav följer att hit upp gick en smal 
havsvik ännu under vikingatiden. 

Avståndet från Mjällhalsen(vid föreningen av 
åarna) till graven är högst 700 m., men från närmaste 
bukt av den vidgade ån endast ett par hundra 
meter. Höjden över ån sätter jag till 20 m., varav 
följer att graven bör ligga omkr. 27 m. ö. h. (Siff
ran är tyvärr ej säker, emedan den av mig beställda 
avvägningen ännu icke kommit mig tillhanda). 

Graven är lagd på den smala lägsta avsatsen 
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Fig, 6. Bronskniv 
(jfr «g. 5). 

Fig. 7. Hälkyxa av 
brons (jfr fig. S). 

1 Jfr fig. 1 i min uppsats En norrländsk megalitgrav. Fv. 1924, där plat
sen är utmärkt med en ring. 
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av berget. Avsatsens "bärande" element utåt (österut) är en tre m. 
hög kullrig klippa (lutn. 35°), åt norr och söder övergår av
satsen däremot i de sluttande stenrika vegetationslagren kring 
bergets fot. Innanför (åt V) reser sig berget i allt brantare tem
pon (närmaste klippa har en lutning av 55°). Avsatsen, som är fylld 
av sten och grus under mylla, är icke mer än 4—5 m. bred. Av 

fe 
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Fig. 8. Kista i gravröse vid Frötuna, Ljustorps s:n, Medelpad. 

profilen (fig. 9) framgår, att graven är lagd på och i avsatsens 
lösa lager. 

Graven upptäcktes under letande efter lös sten för flottnings-
föreningens behov. På nyssnämnda avsats anträffades ett mindre 
stenröse, vilket genast började utrivas för att borttransporteras. 
Under detta arbete anträffades under stenarna en kista av kant
resta hällar, täckt av andra hällar. Dessa senare logos upp och 
gravkistan fick en första, tämligen grundlig undersökning. Där
vid anträffades i dess fyllning av fin sand eller mjäla ett frag
mentariskt bronsföremål (se nedan). Skelettdelar eller andra före-
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mål kunde icke iakttagas. Arbetet avbröts och saken blev på flera 
vägar anmäld till riksantikvarien, dels genom riksantikvariens 
ombud i Ljustorp, pastor G. Jansson-Reding, dels genom förval
tare de Besche på Lögdö. Fyndet gjordes den 28 okt. och först 
tre dagar efter kunde riksantikvariens ombud besöka platsen. 
Möjligen har graven under mellantiden och även sedan, tills den 
i slutet av nov. igentäcktes för vintern, blivit utsatt för en del 
"undersökningar", vilka på denna undangömda plats lätt skulle 
ha låtit sig utföra. Det har dock icke försports att något mer 
fynd gjorts. 

Vid mitt besök året därpå befanns graven i det skick den 
hade vid igenläggandet. Min undersökning var snart avslutad, på 
grund av att så gott som ingenting lämnats kvar att undersöka. 

Längs efter terrassen och direkt stödjande sig mot den yttre 
kullriga klippan, lågo resterna av det mycket upprivna roset, som 
bestod av överst kantiga, sedan kullriga lyftstenar. Under ytlagret 
av enbart sten var roset ganska jordblandat. Stensamlingen hade 
en utsträckning i N—S av ungefär 7 m., en bredd av 3—3,5 m. 
Ursprungliga längddimensioner på roset (vid anträffandet) torde 
ha varit omkring 5 m. Nedanför den lilla kullriga klippan lågo 
åtskilliga kubikmeter sten nedvräkta från graven. Dennas höjd-
mått kunde ej fixeras, men av de lämnade uppgifterna vet man 
att kistan var täckt av sten. Antagligen har roset nått en höjd 
av ett par fot. 

Ungefär mitt i det ursprungliga roset var en mansläng kista 
av kantresta hällar nedsänkt i marken. Orientering N—S (med 
en liten dragning åt NO). Norra gavelväggen fattades, men att 
döma av långväggarna har kistans längd varit minst 1,7 m. 
Bredden är 0,45 m. så gott som överallt. Södra gavelstenen 
mätte 0,06 x 0,56 x 0,06 m. (resp. längd, höjd och tjocklek). Den 
västra långväggens ensamma (och spruckna) sten har dimensio
nerna 1,71x0,57x0,09. Östra långväggen består av två stenar, 
varav den södra står kvar i läge. Den mäter 1,03x0,54x0,07 m. 
Den norra är utåtstjälpt, men synes ha stått kant i kant med 
föregående. Dess dimensioner äro 0,85X0,53X0,08 m. Uppvräkta 
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Fig. 9. Plan och profil av Frötunagraven fig. 8. 

i roset lågo två andra hällar, mätande 0,8X0,8 och 0,cx0,5 resp. 
längd och bredd. Den mindre har gott kunnat utgöra norra ga
velhällen, den var rätvinklig i alla hörn. 

Det omrörda lagret i kistan undersöktes sorgfälligt, men 
utan resultat. Hela fyllningen var fin, vit sand, tagen från annat 
håll. 

På grund av frånvaron av brända ben och kol måste an
tagas att ett obränt lik dolts i kistan, vilket även är troligt ge-
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nom dess längd och byggnad. Allt vad som återstår efter be
gravningen är det lilla bronsfragment, om vars läge i kistan inga 
upplysningar kunde vinnas. Föremålet (St. H. M. 17568) är en 
bronsten, 15,8 cm. 1., trind1 efter 2/s av sin längd, sedan vriden 
med fyra skarpeggade åsar med rundad botten mellan dem. Yt
tersta ändan bortom vridningen är avplattad till en bredd av 0,6 
cm., alltså något mer än tenens tjocklek (knappt 
0,4 cm.) Den lilla fragmentariska skivan, som på 
så sätt bildats, är 0,i cm. tjock och 1,2 cm. 1. Dess 
ursprungliga mått och form äro omöjliga att utröna, 
emedan bronsen här liksom i motsatta ändan är 
under förvittring. Denna motsatta ända är ej heller 
fullständig, men tydligt är att den smalnar av. Pa
tinan är vackert emaljgrön. 

Första anblicken av föremålet ger obestridligt 
intryck av, att det är ett bronsåldersföremål man 
har framför sig och vidare att det är ett stycke av 
en halsring. Vid ett närmare skärskådande visar sig 
emellertid att förklaringen av föremålets art knap
past håller streck. Den längre trinda delen jämte den 
mycket korta, säkert begränsade torsionen och den 
därpå följande avplattningen stämma icke med någon 
hals- eller armring från någon kulturperiod vare sig 
i Skandinavien eller Osteuropa. Det enda, som då Fig- ift Bronsnäi 
återstår är ett slags nål. O. Montelius gjorde mig """ötunagralen, 
vid ett samtal om det underliga föremålet uppmärk- fig-8- '''• 
sam på de stora prydnadsnålarna av typen M. M. 1472 (VI per.) 
såsom närmast stående. Jag ansluter mig till denna förklaring, 
om också den avslutande plattan icke har den ställning som fullt 
motsvarar nämnda typ. 

Någon full klarhet rörande detta fynds karaktär kunde till 
en början alltså icke vinnas, och hela denna intressanta grav 
betraktades därför av mig som något, som först framtiden fick 

Rättare sagt rundat fyrsidig. 
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ge bättre besked om. Den ovan beskrivna graven från Kumo 
och stenåldersgraven i Indal bara halvannan mil härifrån ha 
dock givit anledning till att taga även denna Medelpadsgrav i 
närmare betraktande. 

En obestridlig släktskap vidlåder dessa gravar. Sålunda 
läget vid gammal kust och i relativ närhet av varandra. Vidare 
kistornas storlek (delvis även byggnad) och orientering i stort 
sett i N—S. Frötunagraven utan fynd skulle av mig med en viss 
reservation ha förts till äldre bronsålder, om ej nivån vore så 
låg. Gravgodset gör troligt, att den älst kan tillhöra slutet av 
denna period, ty är nålen (eller vad det är) från bronsåldern, 
vilket jag är övertygad om, kan den icke sättas till annan period 
än den sjätte. Omkring lVi årtusende skulle då ligga emellan 
denna grav och Indalsgraven. 

Här hakar emellertid resonnemanget upp sig ganska väsent
ligt. Den yngre bronsåldern uppvisar icke manslånga kistor med 
obrända lik, utan smärre kistor för brända ben eller inga kistor 
alls. Emellertid tror jag att man kan taga denna invändning 
ganska kallt. Helt säkert har det äldre gravskicket kunnat hålla 
sig kvar längre här uppe i norr än i söder. Dessutom finnas 
även söderut en del tecken på att utvecklingen ej var så generell. 
Hågagraven i Upland från fjärde perioden visar t. ex. ännu en 
mansläng ekkista för de brända likresterna. Den konservatism, 
som utmärker den så högt stående Hågagraven kan ju med allt 
skäl även förutsättas som befintlig i en ännu långt mer fjärran 
belägen trakt som Medelpad, t. o. m. om det skulle gälla den 
6 per. Att likbränning dock redan under 5 perioden trängt in i 
Medelpad visar graven från Skönsmon, se ovan. Angående be
gravningen i Frötunagraven kan man ju tänka sig, att även här 
likbränning ägt rum, varvid i så fall alla spår av de brända 
benen och kolet försvunnit vid gravens första "undersökning". 
Men trots att gravskicket undandrar sig vårt bedömande, är jag 
böjd för att antaga att här vilat ett obränt lik1. 

xEn svag möjlighet till förklaring av detta kanske finnes. Under nästföl-
jande tidsperiod, alltså 1. per. av järnåldern, har Gotland att uppvisa ett antal 
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Den nu vidrörda svårighet, som möter vid ett försök att in
passa graven i bronsålderns slutperiod, kan icke förbigås. Jag 
håller dock före att vi genom sammanställningar med gravar 
som den i Indal och i Skön (Kumo) äro inne på rätt väg till en 
lösning. 

De lösa fynden ge otvivelaktigt en ganska god bakgrund för 
en bronsåldersdatering av Ljustorpsgraven och för ett visst sam
manhang mellan denna och övriga bronsåldersgravar i Medelpad 
samt även stenåldersgraven i Indal. Sex dylika lösa fynd (med 
tillsammans sex föremål) äro kända från landskapet (jag räknar 
endast fynd med föremål av brons, tar alltså nu ingen hänsyn 
till enkla skafthålsyxor m. m.). Detta är lika mycket som hela det 
övriga Norrland kan uppvisa. Bara detta visar, att vi i Medelpad 
och då framförallt vid dess älvmynningar ha att se den vik
tigaste trakten på kusten och att vi böra kunna vänta även 
andra företeelser än lösa fynd som bevisar detla. Bland de sex 
lösa fynden äro två funna i Ljungans dal1 och fyra kring Indals
älven. Utom en yxa (4 per.) från Liden, koncentrera sig dessa 
senare fynd kring eller i alla händelser till närheten av älvens 
mynning, (i vars närhet också de två gravarna i Indal och Ljus-
torp befinna sig). En kantyxa från 1 per. är funnen i Lunde i 
Timrå alltså halvvägs mellan gravarna. Vid Lögdö bruk, halv
vägs mellan Lunde och Ljustorpsgraven är den intressanta fjärde-
periodsyxan med sitt skaft funnen. Tynderö s:n har gett en yxa 
från samma 4 period2. 

skelettgravar, medan det övriga Norden endast känner brandgravar frän samma 
tid. Då nu nälen frän Ljustorpsgraven är av en typ, som förekommer pä Got
land, kunde ju nägot slags sammanhang i dessa företeelser tänkas, trots en 
skenbar tidsskillnad. 

1 En spjutspets är nyfunnen i Borgsjö s:n. 
2 G. HALLSTRÖM: Bronsåldersfynd etc. Av vikt torde även vara att kring 

och i närheten av Indalsälvens mynning en del ortsnamn synas tillhöra mycket 
gammal tid. (J. NORDLANDER: Medelpads äldre byanamn 1903). 
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Av de tre ovan beskrivna gravarna är den sist behandlade 
den svåraste att placera. Men det förefaller märkligt om det ej 
vore ett samband mellan denna grav och de två andra samt även 
stenålderskistan i Sundsvall. Och i så fall bör tidsavståndet dem 
emellan ej vara alltför våldsamt stort och ej springa över den 
norrländska hiatus, som fortfarande måste antagas som ett kul
turavbrott under de fem århundradena f. Kr. Vad som sedan 
kommer är något, som man vad Norrland beträffar ännu ej 
lyckats sammankoppla i genetiskt sammanhang med tidigare norr
ländsk kultur (annat än över Svealandskapen). 

Jag har icke förbisett att inom annat nordskandinaviskt om
råde förekomma stora gravkistor av resta hällar från efterkristlig 
tid, i Namdalen i nedre Trondhjems fylke1. Dessa tillhöra emel
lertid folkvandringstid, äro dolda av stora jordhögar, äro orien
terade i Ö—V och ligga mitt inne i nuvarande central bygd, 
allt drag som bestämt skilja dem från i denna uppsats genom
gångna gravar och f. ö. från allt vad vi veta om norrländskt 
gravskick även under järnåldern. Namdalsgravarna äro tills vidare 
ensamstående i Nordnorge, men sammanhänga med liknande 
företeelser på Vestlandet och sydpå. 

Såväl Kumograven som den från Ljustorp stå däremot fullt 
klara åtminstone som typanalogier, men troligare som nära 
fränder till en stor del av de norrländska kuslrösena och där
med även de sydsvenska. Av betydligt större vikt är därför att 
jämställa de här på tal varande Medelpadskisterösena med verk
liga motsvarigheter i såväl Nordnorge som på östra kusten av 
Bottenhavet. Vi finna i Norge bronsåldersfynd i kustgravrösen 
ända upp till trakten av Stenkjaer, där ett vackert, tämligen spritt 
fält på över 20 rosen visat sig tillhöra bronsålderns 2—5 per. 
Ända ned i fjärde periodens gravar anträffades där manslånga 
kistor med rester av obrända lik, men å andra sidan funnos 
också brandgravar från samma och nästföregående period. Kistor, 
manslånga, eller mindre, funnos i alla rösena samt voro orien-

*TH. PETERSEN: En äldre Jernalders Gravplads fra Namdalen, K. No. 
Vid. Selsk. skrifter 1902. 
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terade framför allt i Ö—V, men undantagsvis även i N—S. De 
voro byggda dels av kantresta hällar, dels av på varandra lagda 
flisor i mur. I något fall förekom kistfyllning av från havsstranden 
hämtad sand1. Dessa gravar stå i den bästa överensstämmelse 
med kuströset från bronsåldern runt södra kusterna av Norge 
och Sverige. 

På samma sätt se vi, hur samtidigt i Finland ett enahanda 
gravskick råder, efter de södra kusterna och efter Bottenhavets 
kust till trakten ett stycke söder om Vasa2. Alla de 14 brons
åldersgravfynd (2—5 per.), som äro kända från Finland, härröra 
från rosen utan kista, i de flesta fall brandgravar. I några fall 
ha dock även obrända ben anträffats, i så fall liggande i något 
slags steninramning, som dock icke varit kista. Manslånga kistor 
anträffas emellertid ofta i södra Finlands kuströsen, dock utan 
att ha gett daterbara fynd. 

Den oförklarliga bristen på bronsåldersgravar efter Norr
landskusten, särskilt oförklarlig i betraktande av förhållandena i 
Nordnorge och Finland3, har alltså upphört, tack vare nu genom
gångna Medelpadska fynd. Utom det tidigare kända och osäkra 
gravfyndet från Arsunda s:n i Gestrikland (5 per):i ha nu minst 
två, troligen tre gravfynd från Medelpad och från skilda perioder 
(bronsålderns början, 5 per., 6 per.) konstaterats. 

Utgående från detta nya sakläge torde man även våga be
trakta en gammal uppgift om ett fynd i Västerbotten med något 
större förtroende än tidigare. Där skall nämligen, i Tame by i 
Byske s:n4, vara funnet fästet och spetsen av en bronsdolk i 
"en gravkulle", som öppnades under en lagaskiftesförrättning. 
Eftersom gravhögar hittills icke konstaterats i Västerbottens län, 
torde det ha varit fråga om ett röse. 

'K. RYOH: En gravplads fra Broncealderen. K. No. Vid. Selsk. Skrifter 
1906. 

2 A. HACKMAN: Die Bronzezeit Finnlands. Fi. fornm.-för. TS. XVIII. Dens. 
i Atlas över Finland 1910. 

3 HALLSTRÖM a. a. 

^Mbl. 1876, p. 267. 

18 — F o r n v ä n nen 1924 . 
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Genom konstaterandet av ett om ock mindre antal brons
åldersgravar i Medelpad har nödvändigheten att göra vittomfat
tande undersökningar av de talrika rösena efter Norrlandskusten 
kommit på dagordningen. Förut visste man genom Umeåadjunkten 
Fr. Laestadius' undersökningar att åtminstone i södra Väster
botten de smärre och tämligen lågt liggande rösena (utan kista) 
kunde tillhöra folkvandringstid1. Av fynd från Holmön2 att döma 
kan den oansenligaste och lägst liggande rösetypen till och med 
föras ned i vikingatid. Till vikingatid höra också en del fynd, 
som troligen böra uppfattas som sekundärbegravningar i röse. 
Så t. ex. fyndet av en dubbelskalig oval spännbuckla i ett röse 
vid Tame by, Byske s:n, Västerbotten3 och av en rund spänn
buckla (?) i röse vid Domsjö i Ångermanland4. 

Till järnåldern höra även några av Sidenbladh3 undersökta 
rosen i Ångermanland (Högen i Grundsunda s:n och Gideå i 
Säbrå s:n), men där anträffade järnfragment tillåta ingen finare 
datering. Enligt uppgift meddelad Sidenbladh skulle i röse vid 
Svartnora i Nora s:n ha anträffats ett stycke av ett betsel av 
järn8. 

Ett fynd, som är svårt att bestämma, är det från Jösups-
berget vid Gårdnäs i Sånga s:n, Ångermanland''. I övre delen av 
därvarande röse anträffades omkring år 1840 av skattgrävare °5 
oskadade pjeser", "dels armringar, dels vridna tenar av någon 
genom erg grönt anlupen metall. De voro fint arbetade och 
vägde tillsammans 5 skålpund". Fyndet ansågs av finnarna vara 
av guld. Det "skall genast hafva öfverlemnats till vederbörande 
för hembjudande till inlösen, men ej framkommit". Troligast är 
att ringarna m. m. varit av brons. Skulle denna förmodan av 
mig vara riktig, finnes en möjlighet för att fyndet härrörde från 

iQrävningsberättelse i Ant. top. Arkivet. 
2 F R . L^STADIUS: Västerbottens läns äldsta bebyggande. Umeå 1913, p. 13. 
3 Mbl. 1876, p. 267. 
4 K. SIDENBLADH: Fornlemningar i Norrland, A. T. Il, p. 200. 
5K. SIDENBLADH: öfversigt af Ångermanlands fasta fornlemningar. 

MS. Ant. top. Arkivet, 
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bronsåldern, ehuru dess sammansättning och läge i roset synes 
svära emot, att det varit gravfynd. 

Även i Medelpad finnas åtskilliga fynd, som visa på att 
roset som gravtyp använts även under järnåldern. Av flera om
ständigheter att döma synes mig tydligt att dessa järnålders-
rosen sammanhänga med vad jag skulle vilja kalla de norr
ländska skogsrösena, vilka kunna dateras till övergångstid mellan 
romersk tid och folkvandringstid och vilka gärna anträffas vid 
stränderna av skogssjöar och ej alltid i förbindelse med bygd. 
Dessa äro låga, i allmänhet formlösa rosen, innehållande brand
gravar. 

Andra åter kunna vara av ansenliga proportioner och ligga 
intill bygden, men alltid på lösa jordlager. Typen finnes även 
söderut, vi ha dem t. ex. på Gotland och i Bohuslän. Ett typiskt 
exempel på detta slags rosen är det bekanta Falkonröset i 
Tanums s:n i Bohuslän1. Dessa tillhöra stort sett samma tid som 
nyss beskrivna grupp, skogsrösena. Ett vackert exempel på dy
lika stora rosen i Medelpad från folkvandringstid är "Målstad-
jättens grav" i Tuna. 

Att dylika järnålderstyper stundom nå kusten och där blanda 
sig med bronsålderns kuströsen är ju helt naturligt. Därför är 
det också lätt förståeligt att dessa senare ibland apteras av en 
senare befolkning och få tjänstgöra en andra gång. Jag vill här 
i allra största korthet göra en uppräkning av en del rösefynd 
efter Medelpadskusten som visa på järnålder. 

På Dårholmen, Dingersjö, Njurunda s:n fanns ännu på Siden-
bladhs tid ett 60-tal små rosen, liggande i rader på sydvästra 
sluttningen. Där lär ha anträffats en liten guldring, en smal 
guldten och ett lerkärl med hals. På Tjuvholmen utanför Sunds
vall ligga sju rosen. I ett av dem har anträffats ett bågspänne 
av brons, ett bronsbeslag och 88 glaspärlor och 6 bärnstens
pärlor (St. H. Mus. 6152). I Tynderö s:n, Ava by, har öppnats 
ett större stenröse, inneslutande en kista, vari låg "ben och kol" 
(troligen en sekundär brandgrav). I ett annat röse i samma by 

iSe O. MONTELIUS: Bohuslänska fornsaker, s. 238. 
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har anträffats ett skelett, alltså kanske av äldre datum. Vid 
Bryttmon i samma by innehöll ett tredje röse brända ben, 2 
pilspetsar av järn, glaspärlor, 2 bronsföremål, flintbit m. m. (St. 
H. Mus. 14276). Även Adlerz har i denna s:n grävt några rosen, 
nämligen vid Myckeläng ett med endast kol i botten och ett 
djurben, samt vid Östervåla ett stort med en höjd av nära tre 
meter. Även detta innehöll endast kol på bottnen. 

En järnåldersdatering för vissa arter av rosen är icke något, 
som behöver förbluffa. Vi ha alldeles samma företeelse söderut 
i landet. Ej heller är det nu förvånansvärt, att vi sent omsider 
fått några av de högre liggande rösena daterade till bronsålder, 
särskilt då det gäller Medelpad, som under denna period tyd
ligen intagit en ledande ställning inom kusttrakterna, liksom den 
sedan innehar denna ställning under större delen av järnåldern. 


