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Ett gravfält från vikingatidens slut i norra 
Ångermanland. 

Av 

T. J. ARNE. 

ängst uppe i nordvästra Ångermanland ligger Tåsjö 
socken, till större delen kring den långsträckta sjön 
med samma namn och gränsande intill både Lapp
land och Jämtland. Tåsjöns avlopp, Tåsjö- eller Ho-

tingsälven, rinner genom den vackra, i socknens sydända be
lägna Hotingsjön. I älven, nedanför den så kallade Tåsjöforsen, 
inemot 5 km. nv. om Hotings by ligger en skogbeväxt holme 
kallad Långön. Dess längd är ungefär 3 km. och den är skild från 
norra landet blott genom en c:a 50 meter bred gren av älven. 

År 1882 hade några arbetare i en rund jordhög på ön funnit 
bitar av ett svärd, 2 pilspetsar och en kniv av järn samt en brons
bit och 2 stycken av en brynsten. Föremålen inlöstes till Statens 
Historiska Museum (Inv. nr. 7382), men någon undersökning å 
platsen företogs ej. 

I augusti 1906 meddelade professor K. B. Wiklund i Upp
sala, att flera gravkullar funnos på platsen och att man i dem 
hittat kol, skelettdelar och föremål av skiffer. Med anledning av 
detta brev fick jag i uppdrag att anställa en undersökning på 
platsen. Denna utfördes på hösten 1906. 

Gravfältet ligger på Långsjöns sydöstra sida och utgöres av 
13—15 skogbevuxna högar, omkring 5 m. i diameter och 1h m. 
höga. De bestå av fin sand, som troligen hämtats vid stranden. 
De undersökta 6 högarna befinna sig längst i söder. 
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Flera högar ha under äldre tid blivit förstörda. Också 2 av 
de utgrävda högarna voro fullständigt fyndlösa. 

Det visade sig, att de döda plägat begravas i en fyrkantig 
furukista, huggen och täljd av tjocka trädstammar, så vitt de be-
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Fig. 48 a och b. r n 
varade resterna tillåta en slutsats om deras beskaffenhet. Inga järn
nitar förekommo, som kunde ha hopfogat vanliga bräder. Sedan 
kistan täckts med sand i jämnhöjd med marken, hade på graven 
upptänts ett bål, av vilket kolrester funnos kringströdda och ge
nom vars hetta sanden blivit överst vit och under rödbränd. 
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De undersökta gravarna lågo nästan i en rad i följande ord-
V "> % * 7 Jl ning, från sydändan av ön räknat: n:r 5, 4, 3, 2, I, 6. 

A/.T A var en hög, bevuxen med lingonris och små tallar. 
Höjden uppgick till 0,5 m., diametern till 5,io m. Högen bestod 
av fin sand, möjligen hämtad från sjöstranden; emellertid fanns 
fin sand även i bottnen av graven. Ett hål var grävt i mitten av 
skattsökare, och i detta hittades ett renhorn. Vid djupgrävning 

ff 

Fig. 49. Fig. 50. Fig. 51 och 52. 

anträffades c:a —75 cm. och till större delen söder om mitten av 
högen ett människoskelett (fig. 48 a, b). I söder lågo två skenben 
och två vadben samt ett lårben i naturligt sammanhang med det 
ena underbenet; mera i väster hittades ett bäckenben; ett stycke 
mot norr lågo det andra lårbenet, ett bakvänt överarmben, ett 
strålben och ett armbågsben. Huvudet har varit riktat mot norr. 
Vid fötterna (i söder) lågo ett skulderblad samt käkarna av en 
hund och diverse andra ben av densamma. Fingerben av ske
lettet hittades på flera ställen. 1 söder voro benen till en del 
täckta av trälämningar. Skelettet har nämligen omgivits av en 
kista eller åtminstone täckts av en sådan. Troligen har en ur-
hålkad stock stjälpts över liket. Stockens översta del har seder
mera skadats av skattgrävare och sjunkit in. Det kan ju också 
vara möjligt, att flera smala trästammar hopfogats med träpluggar 



88 T. J. Arne. 

till en slags kista eller betäckning. Några järndelar för hopfogan
det kunde emellertid ej iakttagas. Mellan två lager av Irä hitta
des näver i rätt stor myckenhet. 

Omedelbart väster om fötterna låg en järnyxa med lämningar 
i skafthålet av träskaftet. L. 16,9 cm., eggbredd 8,25 cm., (fig. 49). 

F,g. 55. 

Fig. 53 och 54. Fig. 56. 

Å ömse sidor kring skafthålet ses utdragna ehuru delvis för
rostade flikar. Vid vänstra tibians insida fanns en järndoppsko 
till spjutskaft, tillspetsad mot ändan. L. 6,9 cm. 

I norra delen av graven österom lårben och humerus hittades 
en brynsten av skiffer. L. 11 cm., br. 1,75 cm., tjocklek 0,7 cm. Där
över lågo en rostig kniv, ett eldstål och fyra flintstycken. Kniven 
har skarp egg, nuvarande längd 6,4 cm. Eldstålet (fig. 50) mäter 
8,75 cm. i längd och har förmodligen ena omböjda ändan bort-
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bruten. Av flintorna äro tre ljusa och en mörk. Dessutom hitta
des elt par små kvartsstycken. 

Öster om föregående funos 3 (4 ?) hela pilspetsar av järn, 
5 spetsdelar av sådana och 2 pilspetsar av ben. En järnpilspets 
är tväreggad (fig. 52), de övriga lancettformiga (fig. 51). Rester av 

Vf 
Fig. 57. 

träskaft och lindning äro i flera fall tydliga. Den tväreggade 
spetsen är 12,8 cm. lång, de övriga nu resp. 12,4, 9,45 och 9,6 cm. 
Benspetsarna ha vardera en hulling åt ena sidan och äro upptilll 
ryggade; den ena är nedtill rund i genomskärning (1. 9,1 cm.), 
den andra trekantig (1. 10,1 cm.) (fig. 53 och 54). Ytterligare några 
obestämbara Järnbitar förekomma. 

Under pilspetsarna låg en remsölja med ram av brons och 
rembeslag av järn (fig. 55). 
7 — Fornvännen 1926. 

K. VITTERHETS HIST0R13 
-VN TIKVITETSAKADEMIENS 
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Vid mitten av en kista intill västra kanten hittades sex bitar 
av en lång benkam (fig. 56). Dessa utgöras av 4 ryggbeslag och 
två partier med tänder, av vilka ett med kvarhängande rygg
stycke. Sammanfästandet har skett medelst järnnitar. Orneringen 
å ryggstyckena består i tvärstreck, paralella och x-formiga. 

N:r X var en hög utan fynd, plundrad och sedan igen
skottad. 

N:r S'utgjordes av en hög av 0,42 m:s höjd och 4,2 m:s 
diam. I denna anträffades nära mitten samt orienterad i öster
väster en fragmentarisk träkista med överdelen — 35 cm. djupt 
(fig. 57). Mot öster lågo — 45 cm. djupt två halskotor, något brända, 

Fig. 58. Fig. 59. Fig. 60. 

liksom även träet var något kolat. Söder om halskotorna låg utan
för kistan ett lårben, Vidare hittades ett armbensfragment, en 
ringsölja (fig. 58), bronsfragment, 5 pärlor (fig. 59) och ett obe
tydligt fragment av ett troligen västerländskt silvermynt. 

Bronsfragmentet sitter på ett underlag av grovt ylle eller läder, 
nu illa faret. 

Söljan har nål och upprullade, tillplattade ändar. Dess diam. 
uppgår till 3,8 cm. 

Av pärlorna är en av brons, rund och ornerad med en cirkel 
kring en mittpunkt, 3 ggr upprepad. Fyra pärlor äro av blått 
glas, avlånga, i två fall cylindriska, i två fall 6-sidiga. De äro 
ornerade med 3, resp. 4 grönvita romber. 

N:r y*var en rund hög av 4,5 m:s genomskärning. Upptill 
bestod högen av ett vitt sandlager med här och där kring-
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spridda kolbitar, därunder av rödbränd sand och så av vanlig 
gulgrå sand. 

I högen anträffades kistlämningar av furu men inga ben. 
Vidare funnos en rund bronsring med rester av läderremmar, 
varav två bredare beslagna med bronsbeslag (fig. 60), 5 små silver
mynt med genomborrade hål (fig. 61 a—e), en fragmentarisk järn
kniv (?), järnfragment och en liten rest av ylletyg. 

Av silvermynten är ett präglat i Köln för Otto III (983—1002), 
jfr DANNENBERG 342 c (61 b). Ett annat (61 a) är präglat för Hertig 
Hermann av Sachsen (DANNENBERG 597). Två utgöra barbariska 
efterbildningar efter anglosachsiska mynt; även det femte är tyd-

Fig. 61 a—e, båda sidor. 

ligen västerländskt men har en nästan utplånad prägel. Samtliga 
mynt äro genomborrade och ha använts som hängsmycken. 

A/.rS var en stor hög av 0,85 m:s höjd. Den var förut plundrad 
och utan fynd; blott en myckenhet kol visade sig på + 0 m. 

N:r 6 utgjordes av en hög, 4,6 m. i diam. och 0,24 m. hög. 
På —72 cm. låg en träkista i nordöst-sydväst (fig. 62 — 63). Dess 
längd uppgick till 1,90 m., bredden mellan ytterkanterna 90—100 
cm., invändigt 65—70 cm. Träet föreföll något kolat, måhända 
blott av ålder. 40 cm. ovan kistan fanns ett lager av vit mjöl
sand med inblandade kolstycken, därunder låg röd sand och slut
ligen underst den naturliga sandbottnen. Med kraniet mot NO 
låg i kistan ett skelett, av vilket dock blott fragment voro bibe
hållna. Skallen och underkäken funnos kvar samt vidare två 
armben. 
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Under skallen låg ett långt stenbryne och till höger om den
samma en Järnyxa. På vänstra sidan av bröstet låg en brons-
brakteat. Vid högra armen hittades en ring med 3 beslag av 
brons på läder samt nedanför denna ett långt remändbeslag och 
en kota. Sistnämnda föremål lågo på trärester med fasllorkade 

i 

O L _|3-

Fig. 62. rtuJL. / - , J ^ 

bitar av textilier. Vid vänstra armbenet fanns ett ringspänne av brons 
med facetterade knoppar och järnnål samt en dubbel omlindning 
med snöre kring spännet vid nålspetsen. Därnedanför låg en 5-
kantig remsölja av brons med ej fullt rektangulärt omböjt be
slag till läderrem. Järnnålen är avbruten. Intill denna fanns ett 
kort remändbeslag av brons, fäst på ömse sidor av en läderrem, 
samt ett stycke av bäckenbenet. Slutligen hittades elt Järnfrag
ment, troligen av eldstål, med vidrostat flintstycke, vilket allt 
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förvarats i en pung av ödleskinn, vidare ett par lösa järnfrag
ment, ett flintstycke, små tygrester och rester av en näverhålk (?) 
med bronsbeslag (fig. 64). 

Bronsbrakteaten är bildad av två skivor, sammanhållna med 
små bronsnitar. Den är försedd med en ögla, gjord av ett smalt 

Fig. 63. 

bronsband. Den ena skivan är ornerad med inpressade ornament, 
bestående av kransliknande cirklar kring en upphöjd mittpunkt. 
Diam. 5,i cm. (fig. 65). 

I det av dubbelböjt bronsbleck bestående rembeslaget till 
remsöljan (fig. 66) sitter en dubbelvikt läderrem med några rester 
av bronsnitar. Rembeslaget är ornerat med 3 paralella linjer längs 
långsidorna och, tyckes det, två längs kortsidan. Hela längden 
uppgår till 8,8 cm. 
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Det längre remändbeslaget av brons, 8,15 cm. långt, är dubbel
vikt och omgiver en läderrem, som fasthålles med 3 nitar. Det 
är på ena sidan ornerat med två längs vardera kanten gående 
fina linjer (fig. 67). 

Det kortare remändbeslaget (4,9 cm.) är bildat av två smala 
skivor, hopfogade tvärsgenom lädret med tre bronsnitar. Även 
här ses å ena blecket en fin ornering av dubbellinjer (fig. 68). 

Ringspännets största diam. är 5,6 cm. (fig. 69). Bronsringen 
med fre rembeslag mäter 2,85 cm. i diam. Beslagen utgöras av 

Fig 64. Fig. 65. Fig. 66. 

tvenne kring lädret omböjda bronsbleck, ornerade med fina dubbel
linjer (fig. 70). 

Järnyxan har en tämligen bred egg (7,9 cm.). Nackdelen är 
utdragen i flikar på bredsidorna kring skafthålet. L. 15.5 cm. 
(fig. 71). 

Av utomordentligt intresse äro resterna av den "eldstålet" 
omgivande pungen (fig. 72 a och b). Denna har som nämnts bil
dats av ett ödleskinn, som varit fordrat med tyg. Detta senare 
framträder för blotta ögat som en liten luddighet i kanten av 
eldstålet; under mikroskop framträder det som fina bruna hår 
liksom i en pensel. 

Skinnet visar ett mittparti av större flata fjäll, i regeln 5- och 
6-kantiga. Mot ena sidan minskas dessa så småningom och övergå 
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i små flata kvadratiska fjäll; åt den andra sidan vidtar omedel
bart ett nät av små kvadratiska fjäll med knappast mer än 1 mm. 
sida. Vid förfrågningar hos zoologer har jag fått den upplys
ningen, att skinnet måste härstamma från en större exotisk ödla. 
Mest lik vore en sydamerikansk ödla av släktet Tupinambis. 
Emellertid föreföll ju denna möjlighet mycket ringa. Vid milt be
sök i Naturhistoriska Riksmuseet genomgick professor E. Lönn
berg med mig ett antal av gamla världens större ödlor, och det 
visade sig, att här knappast kunde vara fal om annat än en ödla 
av släktet Varanus. Den egyptiska Varanus (V. niloticus) liksom 
Varanus griseus i Västturkestan måste dock utsöndras, emedan 

Fig. 67 och 68. Fig. 69. 

deras fjäll äro mera konvexa och rundade. Återstodo Varanus 
salvator och Varanus bengalensis. Den förra har ett mera öst
ligt utbredningsområde — Indien, Kina och Indonesien, den se
nare förekommer i Indien och Balucistan. Dessa ödlor kunna bli 
upp till 2 m. länga. Skinnet av Varanus bengalensis och Vara
nus niloticus användes ännu i dag till plånbokspärmar o. d. Det 
här ifrågavarande stycket måste vara taget från bröstet uppemot 
halsvecket. Sannolikast är väl, att det hämtats från Varanus ben
galensis. Vare sig skinnet förarbelals till en pung på fyndorten 
eller exporterats såsom skinn, så har det sannolikt genom den 
arabiska handeln nått antingen Kaspiska havets kust eller Väst
turkestan karavanledes eller ock Basra vid Persiska viken sjö-
ledes. Jag skulle vilja gissa på det sistnämnda alternativet och 
föreställa mig, att färden sedan gått nordväst över Erzerum 
till Trapezunt vid Svarta havet, därifrån till Chersones på Krim 
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och genom Ryssland Dnjeprvägen upp till Gotland och därifrån 
till Ångermanland. Arabernas omedelbara handel med nordborna 
vid Volga tog nämligen slut på 1000-talet. Alldeles uteslutet är 
det ju inte, att pungen kunnat bringas upp på östliga vägar till 
Nordryssland och genom en av Novgorods köpmän nålt Skan
dinavien. 

Det bör i detta sammanhang icke förgätas, att flinta och 
eldstål möjligen i magiskt syfte nedlagts i graven. Insvepta i 

Fig. 70. Fig. 71. 

något, som väl innehavaren förmodade vara ett ormskinn, ha de 
kanske fått sin magiska betydelse förstärkt. 

Skifferbrynet mäter 27,9 cm. i längd. 
Förutom de små bitarna av ylletyg (fig. 73) hittades i graven 

även ett stycke av en snodd läderrem. 
Gravarna H och 6 synas vara mansgravar, 3 och 4 kvinno

gravar. 
På en udde av fastlandet, som skjuter ut c:a 400 meter rakt 

öster om Långöns södra ända i Aspenäsfjärden, låg en ensam 
gravkulle av 3,90 m. i diam. och 0,60 m. höjd. Högen hade ti
digare varit utsatt för grävning. Högst uppe påträffades elt lår
ben, ett stycke av ett människokranium och ett annat ben. På 
ringa djup, ungefär 10 å 15 cm. under det övre vita sandlagret 
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med dess kolstycken anträffades en kista liggande i NO—SV. 
"Locket" var igenfallet och hade lagt sig över vänstra armen 
och fötterna. Vid den förra lågo två flintbitar och en Järnbit, 
vid fötterna ett hundskelett. Människoskelettet låg med kraniet 
mot nordost och fötterna mot sydväst, således mot vattnet. 

Fynden bära i Statens Historiska Museum inventarienumret 
13316. 

Gravarna på Långön visa i fråga om gravskick och forn-

Fig. 72 a. - t. 

saker många överensstämmelser med gravarna vid Rösta i Ås sn, 
Jämtland (Inv. 12426), undersökta av dr K. Kjellmark, och å Vi-
vallen i Funäsdalen, Tännäs sn, Härjedalen (Inv. 15052), utgrävda 
av dr G. Hallström. På alla tre platserna ha liken jordats, ej 
bränts, såsom oftast är fallet under vikingatiden på det svenska 
fastlandet. Liken ha omgivits av trähöljen — dr Kjellmark har 
trott sig kunna konstatera slädar i två gravar. Liken i de härje-
dalska gravarna lågo nedgrävda, stundom svepta i näver. Trä
höljet i Långögraven 1 kan tänkas ha varit en kanot. De jämt
ländska gravarna täcktes av högar, i vilka även fanns ett brand
skikt samt ett kollager. 

Fornsakerna å alla tre fyndplatserna visa största likheten 
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med sådana från Birka och Gotland, som nedan skall visas. 
Vikingatidsgravarna på Gotland äro ju också mestadels skelett
gravar liksom de äldre gravarna pä Björkö. Härjedalsgravarna 
lågo under flat mark som bruket plägar vara på Golland. Orien
teringen med huvudet mot öster förekommer på Gotland, men 
även i Nordnorge (SCHETELIG, Vestlandske gräver fra jernalderen, 
1912, sid. 230, 231). Skeletten voro i Röstagravarna orienterade 
i NNV—SSV; Långögravarna mera i Ö—V. 

Fig. 72 b. 2/i. 

Vapnen i Långögravarna utgöras av yxor och pilspetsar, 
under det att svärd saknas; detla kan vara en tillfällighet, och 
fortsatta undersökningar skola kanske lämna svärd liksom en av 
Röstagravarna. Emellertid kan erinras om, alt det även i de got
ländska vikingatidsgravarna är sällsynt att påträffa svärd, under 
det att yxor äro vanliga. Yxtypen med de åt ömse sidor utdragna 
flikarna kring skafthålet och den ej synnerligen breda eggen är 
allmän i Norrland och Norge, men däremot sällsynt på Gotland 
och i det övriga Sverige; i enstaka exemplar förekommer den i 
nordvästra Ryssland. 

De tväreggade pilspetsarna av järn äro kända från Jämtland, 
Gästrikland, Lappland, Finland och från trakten sydöst om 
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Ladoga, men även från Björkö (t. ex. grav 30)K De lancettfor-
miga pilspetsarna äro allmänna i våra vikingatidsfynd. 

Pilspetsar av ben äro ej ovanliga under romersk järnålder 
på svenskt område, sällsynta däremot under vikingatiden. De 
förekomma då oftast i Nordnorge. Nämnas kan en sådan ben
pilspets med en hulling och skaftdel med rund genomskärning 
från Skjurhelleren, Borgund, (Trondhjems museum 2703). Andra 
ses avbildade av SOLBERG (fig. 75, 77) i Eisenzeitfunde aus Ost
finmarken (1909) och härstamma från Kjelmön i Sydvaranger. 

I grav -T finnes blott ett bronsföremål, nämligen en söljeram 
med rembeslag av järn. Ramens ursprungliga ornamentik har i 

Fig. 73. 

det närmaste bortnötts. Närmast torde söljeramen likna en sådan 
ur en av gravarna vid Ås i Rösta sn, Jämtland.2 

Den lilla ringsöljan i gravU; med dess tillplattade, upprullade 
ändar tillhör en pä Gotland vanlig söljetyp. 

Glaspärlorna i samma grav har jag ej funnit goda mot
stycken till. 

Den av två plattor med fastnitad ögla bestående bronsbrak-
teaten ur grav 6" äger ett par motsvarigheter i Sverige. Ett enkelt 
dylikt bleck av silver tillhör en stor skatt från Allmänninge by 
i Valbo sn, Gästrikland. Det är ornerat med tolv drivna cirklar 
mellan koncentriska kretsar, under det att Långöblecket blott 

1 G. HALLSTRÖM, Birka I (1912). 
2 KJELLMARK, Ett gravfält frän den yngre järnåldern i Ås i Jämtland 

(Ymer 1905). Ur grav IV remsölja (fig. 26), lancettformig och transversal pil
spets (fig. 23, 24). Yxa ä planen fig. 18. 
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uppvisar nio. Det andra blecket är av brons och mycket nött. 
Inom mittkretsen ses tre drivna cirklar. Blecket, som har en fast-
nitad ögla, är funnet i en grav på Stånga kyrkogård, Gotland, 
innehållande en spikad träkista med lock. I denna fanns utom 
brakteaten ett människoskelett, bottnen av en djurhuvudformad 
spännbuckla, en bred fingerring av brons, fragment av en järn
kniv samt rest av en läderslida och doppsko därtill, 3 mosaik
pärlor, 5 hela och rester av ett par gulfolierade glaspärlor samt 
en liten kalkstenspärla. En bredvidliggande grav, vars skelett 
liksom i den föregående låg med huvudet mot väster, kunde 
dateras till början av 1100-talet efter det yngsta myntet, som 
var tyskt och präglat i Corvey.1 

Även i Finland har ett fragment av liknande bleck hittats, 
nämligen vid Luurila i Hattula sn, Tavastland. Det är troligen 
av silver.2 Detta fynd dateras av NORDMAN till tiden omkring 
eller strax efter 1040. 

Remsöljor med 5-kantig ram och långa bronsbeslag till 
läderremmar äro rätt vanliga på Gotland.8 De ha emellertid i 
regeln ett slags upphöjda ramar längs sidorna. Detta plägar 
också vara fallet med de identiskt lika pjäser, som anträffats 
öster om Östersjön, t. ex. vid Ljutzin i guvernementet Vitebsk.4 

Formen är absolut gotländsk-östbaltisk. 
Detsamma är förhållandet med remändbeslagen i grav 6. 

Utom på Gotland5 och i Ostbalticum anträffas de på Björkö, 
Mälaren, dels i Svarta jorden, dels i gravar, t. ex. 1076 och 1030. 

Beträffande ringspännet i grav "6 är det med sin runda ge
nomskärning och sin järnnål av en något rå form. På Gotland 
äro dylika, vanligen något smäckrare spännen, ej sällsynta, men 
de ha alltid bronsnål, så vida denna är bevarad. 

I grav 4y finnas 5 silvermynt, som äro av stor betydelse för 

1 Fornvännen 1908, sid. 241. 
2 C. A. NORDMAN, Karelska järnåldersstudier 1924. 
'•' Statens hist. museum 3228, 7556. 
4 Mat. po arch. Rossii 14, Pl. XII, 8. 
•> T. ex. Statens hist. museum 2593, 10950:23, 11933:13. 
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tidsbestämningen.- DANNENBERG har bestämt en grupp mynt med 
en-face-vänt kejsarhuvud och namnet Herimon såsom präglade av 
en hertig Herman av Sachsen (-fl 086), vilken ägde en äldre bror 
Otto eller Ordulf och var son till hertig Bernhard av Sachsen. 
Som ett viktigt argument för sin mening gentemot andras, som 
anfört, att mynten kanske kunde vara präglade av en Herman av 
Lothringen (954—99) eller Herman av Gerresheim (976—1016), 
anför han, alt de honom bekanta Hermansmynten aldrig före
komma i fynd, som nedlagts i jorden före 1060. Detta argument 
kommer i viss mån till korta inför fyndet i Långögraven, som 
innehåller ett mynt från senast 1002, så mycket mera som det 
tidiga Otto lll-myntet förefaller mindre nött än det enligt Dannen
berg s/i sekel yngre Herman-myntet. Å andra sidan överens
stämma de bronsringar med bronsbeslagna remmar, som finnas 
i gravarna ^4 och f̂>, nära med varandra, och analogien mellan 
det runda hängblecket i Långögraven 6 och blecken ur Valbo-
och Stångafynden, båda från tiden inemot eller omkring 1100, 
gör en datering av Långögraven 6 till senare delen av 1000-
talet högst antaglig. Grav 4 måste väl betraktas som ungefär 
samtidig. 

Till förra delen av 1000-talet är jag däremot benägen att 
föra grav H, tack vare analogien med diverse föremål i Rösta
graven IV som även innehöll mynt, de yngsta präglade för Knut 
den store (död 1035). 

Grav 3 tillhör säkert 1000-talet, men jag förmår ej närmare 
bestämma dess ålder. 

Den befolkning, som levde i Hotingtrakten, synes ännu i 
slutet av 1000-talet ha varit hednisk eller åtminstone ej haft till
fälle att begrava sina döda i vigd jord. Grannprovinsen Jämtland 
skulle vid den tiden redan ha varit kristnad, om man får tro 
Frösörunstenens uppgift härom. 

Att vi ej ha att göra med en befolkning av lapskt ursprung, 
såsom tidigare gissats, framgår klart av fynden. Det var utan 
allt tvivel skandinaver. Och kulturen visar nära anknytning till 
den svenska, särskilt sådan den gestaltade sig vid Östersjön. 
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Vapnen äro sådana, som närmast tillhöra den norrländsk
norska kulturen. Att förbindelser funnits med Norge behöver man 
ej betvivla. Men hela utstyrseln av bronssmycken tyder på en 
nära anknytning till öst-svensk kultur, ej till norsk. Detsamma 
är fallet med de jämtländska och härjedalska fynden. Kulturför
bindelserna upprätthöllos längs älvdalarna med Östersjökusten 
och därifrån for man till sjöss eller häst ned åt Mälaren, där 
Sigtuna gärna uppsöktes under 1000-talet. Denna stad hade som 
vi veta av de senaste utgrävningarna, en kultur, direkt fortsät
tande den på Björkö, och ärvde likaledes Birkas förbindelser 
med Gotland och Ostbalticum. Under sådana förhållanden är det 
ej att undra över, att importen från det stora kulturcentrum på 
Gotland gör sig gällande ända bort i Norrlands avlägsnaste 
floddalar. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

T. J. Arne: Ein Gräberfe ld vom Ende der Wik inge rze i t im nörd
lichen Ångermanland . 

An der sudwestl. Seite der Insel "Långön", die im Flusse Hoting, Kirch
spiel Tåsjö in Ångermanland, ungefähr 5 km. nordw. von Hoting liegt, befindet 
sich ein Gräberfeld aus der der Wikingerzeit. Es besteht aus 13—15 runden 
bewaldeten Sandhiigeln. Ihr Durchmesser beträgt bis zu 5 m, ihre Höhe bis 
zu V2 ra. Sechs von diesen Hiigeln sind untersucht worden, wovon vier Funde 
enthielten, die iibrigen zwei hingegen teer waren. 

Es erwies sich, dass die Toten in viereckigen Kisten aus Föhrenholz 
begraben worden sind, die aus dicken Baumstämmen gehauen und geschnitzt 
waren. Eisennieten, die gewöhnliche Bretter hatten zusammenhalten können, 
fand man nicht. Nachdem die Kiste mit Sand in gleicher Höhe mit dem Erd-
niveau bedeckt worden war, zttndete man auf dem Grabe einen Scheiterhaufen 
an, von welchem man ringsumhergestreute Kohleniiberreste fand, und dessen 
Hitze den Sand oben weiss und unten rot brannte. 

Die Leichen legte man unverbrannt in ihre Kisten, hier und da mit einem 
Hund zusammen. In Grab 1 fand man verschiedene Waffen aus Eisen (Fig. 49 
—54) und ein paar Pfeilspitzen aus Knochen (Fig. 53—54), ferner Messer, Feuer-
stahl, Feucrstcinstiicke, 1 Riemenschnalle aus Bronze und Eisen (Fig. 55), einen 
Kamm (Fig. 56). 

In Grab 3 fand man nebst einem Skelett eine Ringschnalle (Fig. 58), 
Bronzefragmente, 5 Perlen (Fig. 59) und Fragmente von einer Silbermiinze. 
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In Grab 4 fand man einen Bronzering mit Lederricmen (Fig. 60), ein 
Eisenmesser, einen Oberrest von Wollstoff, sowie 5 Silbermunzen (Fig. 61). 
Von den letzteren war eine fiir Otto III. in Köln geprägt, eine fiir den Herzog 
Hermann von Sachsen, 2 sind barbarische Nachbildungen von anglosächsischen 
Munzen, und eine mit verwischter Prägung diirfte westeuropäisch sein. 

Das Grab 6 enthielt eine Holzkiste, ost-westlich orienticrt. Ihr Inhalt be
stand aus einem unvollständigen Skelett, dessen Kopf nach Osten lag. Die 
Beigaben waren ein Steinschleifstein, eine Eisenaxt (Fig. 71), ein Bronzebrakteat, 
(Fig. 65), ein Ring mit 3 Bronzebeschlägen auf Leder (Fig. 70), 2 Riemenbe-
schläge (Fig. 67 und 68), eine Riemenschnalle mit Riemenbeschlag (Fig. 66), 
eine Ringschnalle (Fig. 69), Uberreste von Textilien, ein Feuerstahl, Feuer-
steinstiicke, Uberreste von einer Birkenhiilse mit Bronzebandsbeschlägen (Fig. 64). 

Die Gräber auf Längön zeigen viele Ubereinstimmungen mit in Härje
dalen und Jämtland untersuchten Gräbern. Gewisse in den Gräbern gefundene 
Gegenstände, namentlich die aus Eisen, zeigen Beziehungen zu Funden aus 
Nord-Norwegen und Norrland. Die Bronzegegenslände stimmen hingegen mit 
auf Gotland und Birka gefundenen, also mit ostschwedischer und noch dazu 
ostbaltischer Kultur iiberein. Von besonders grossem Interesse ist das Vor
kommen eines kleinen Hautstiickes das von einer indischen Eidechse, Varanus 
bengalensis, herstammt, und das als Uberzug eines Feuerstahls diente (Fig. 72). 
Die Eidechsenhaut ist wahrscheinlich iiber Basra, Érzerum, Trapezunt, Chersones 
nach Schweden gelangt. Die Gräber werden nach verschiedenen angestellten 
Vergleichen in das 11. Jahrh. datiert, Grab 1 in seine erste Hälfte und die 
Gräber 4 und 6 c:a 1100. 


