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Minnen från Herjeådalens forntid.

Af

Peter Olsson.

Under ett par veckor af sommaren 1898 reste jag i Herjeådalen 
närmast för att uppsöka och afteckna de förhistoriska hällmål- 
ningar, som enligt erhållet meddelande skulle finnas på fjället 
Flatruet inom Storsjö kapellförsamling, men sökte därunder tillika 
vinna upplysningar om fornminnen i allmänhet och särskildt örn 
forngrafvar i detta afsides liggande landskap. Några af dessa 
senare blefvo föremål för gräfning och närmare undersökning på 
grund af mig lemnadt uppdrag af vederbörande. De gjorda fynden 
hafva öfverlemnats till Statens historiska museum.

Resan företogs från Ostersund med ångbåt till Svensta och 
sedan med skjuts till Hede. Härifrån kom jag, gående eller ridande, 
med klöfjehäst öfver Serfsjö och Flatruet till Messlingen. Här 
mötte mig mina söner, som rest på järnväg till Ann, med båt 
till Bunnerviken och därifrån med klöfjehästar öfver Herrång- 
skalet, Ljungdalen och Skjarkdalen. Sedan vi ytterligare besökt 
Flatruet och fotograferat hällmålningarna därstädes, fortsattes resan 
till en början med rid- och klöfjehästar i nordlig och vestlig 
riktning öfver Mittådalen till Bruksvallarne, vidare till Funäsdalen 
och sedan landsvägen till Röros och järnvägen öfver Trondhjem 
till Östersund. Hela väglängden, som jag tillryggalade, öfverstiger 
75 mil.
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20(1 PETER OLSSON.

I Wemdalens by besökte jag Söderhögen. Detta är en nu 
uppodlad kulle, sorn ej synes vara någon grafhög. Det är icke 
i utan bredvid denna hög, i strömfåran af en här rinnande bäck, 
som man funnit järnyxor lika fig. 483 i Sv. forns, af Montelius. 
Enligt hvad hittaren nu uppgå!', voro de fyra och lågo tillhopa; 
en förvaras i Jämtlands läns fornminnesförening, en hade hittaren 
slipat och försett med skaft.

Många af byns gårdar hafva, liksom fallet är mångenstädes i 
Herjeådalen, sina egna namn. En af dem kallas Jutebaden. 
Man visar ännu det oansenliga lilla hus, där konung Carl XI vid 
sin resa genom byn tillbragt en natt.

En gård i Hedeviken kallas Taflan, och vid östra sidan af 
Hede by ligger Kisbäcken. Likaledes finnes det Korsbacken i 
Funäsdalen och i Tänndalen inom Tännäs ett ställe, som kallas 
Bortme korsa. Alla dessa namn erinra örn katolska tiden, då 
man vid vägar på lämpliga ställen uppsatte kors och bilder af 
religiöst innehåll för deras räkning, som ej kunde komma till 
kyrka.

På en lodrät klipphäll å södra ändan af fjället Flatruet, en 
god halfmil från Messlingen och omkring 860 meter öfver hafvet, 
finnas nära en snödrifva de förut omnämnda hällmålningarna, 
gjorda med samma outplånliga röda färg, som användts för de af mig 
beskrifna hällmålningarna vid Hästskotjärn i Kall1 och vid sjön 
Skärvången i Föllinge,1 2 och hänvisande på liknande målningar i 
Sibirien.3 Emedan de komma att beskrifvas i Jämtlands läns 
fornminnesförenings tidskrift, nämner jag här endast, att figurerna 
äro till antalet något öfver tjugo, och att flertalet af dem föreställa 
hvarjehanda djur (älg, ren, björn, hare, bäfver, orm), men att 
några mycket otympliga synas skola föreställa menniskor. På 
somliga ställen äro djur med mörkare färg målade öfver äldre 
sådana, som bleknat.

Längre norrut på krönet af Flatruet omkring 2 kilometer från 
hällmålningarna besåg jag en stor hög, kallad Ripkarlhögen. Den 
består af lös jord, blandad med något sten. Dess omkrets upp-

1 P. Olsson i Jämtlands läns fornminnesför. tidskr. I, p. 54 tab. I—II.
2 Ibidem I, p. 125, tab. lil—V.
3 Congrés internat. d’anthropol. et d’archéol. VII. Sthlm 1876. 

Tome I, p. 564.
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mattes till 46 meter, oell den hade i midten en kraterlik fördjup
ning, 3,4 meter i diameter och 1 meter djup. Då besöket här 
gjordes sent på aftonen och högen var så stor, var det ej tillfälle 
att genomgräfva den, ehuru spade medförts. Huruvida detta är en 
grafhög eller ej, kunde sålunda ej med visshet afgöras. Om det 
är en grafhög, så har den ett ovanligt läge men på ett ställe, 
hvarifrån man har den vidsträcktaste utsigt öfver fjällen ända in 
i Dalarne, Norge och Jämtland. Alldeles i närheten finnes en 
djup, af snö ständigt fylld klyfta kallad Evagrafven, hvilket namn 
den skall hafva erhållit efter en lappkvinna, som där omkommit.

En grafhög kallad Gullhögen ligger vid Messlingesjöns norra 
strand vester örn ett där utskjutande näs på en udde med lågt 
landfäste. Högen, som är rund och bevuxen med björkar, Ilar en 
diameter af 8,5 meter och nära 1,5 meter höjd. Den utgöres af 
stenblandad jord men synes vara i äldre tid genomgräfd. I midten 
är en fördjupning 1,5 meter djup och 3 meter tvärsöfver. Jorden, 
som där tagits, har blifvit lagd på södra sidan.

I Messlingens by hittades för omkring 50 år sedan under gräf
ning i ett stenlöse nära sjön på norra stranden ett större antal 
silfvermynt, som doldes, men så vidt kändt är intet annat.

Jag såg i Messlingen det dokument af år 1673, som tillåter 
Hans Olofsson Wigg och Knut Halvarsson i Funäsdalen att »sättia 
sig neder» på allmänningen norr örn sjön Messlingen och åtnjuta 
sex års frihet. Det torde äfven förtjena omnämnas, att jag i 
Funäsdalen vid ett hastigt genomseende af de talrika dokumenten 
i Vestra Herjeådalens fornminnesförenings samlingar anträffade ett 
papper, som visar, att i Storsjö by varit bygd tidigare än man förut 
känt. Där omtalades nämligen en »Joen Jonson boendis vid Stor- 
siöe lidi Heide gield i Herdallenn» 1639. Andra bref i samlingen 
visa, att Herjeådalen emot slutet af den tid, då det lydde under 
Norge, haft egna fogdar och lagmän, hvilka ej tillika voro ämbets
män i Jämtland, en sak som förut varit mig obekant. I ett bref 
af 1605 kallas nämligen Hans Lauridsen »fougidt i Guldall och 
Herdals lenén», och i ett af 1624 kallas Staffan Olsson »laughmand 
i Heijde thinglaugh» och Powel! Persson »tingskriffuer i (lerdalen . 
Sistnämnda år var Peder Grund) lagman i Jämtland.1

1 P. Oisson, Om Jämtlands oell Herjeådalens världsliga styrelse och
ämbetsmän etc. i Jämtl, läns fornminnesf. tidskr. II, p. 94.
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I Ljungdalens by funnos år 1741 endast två bönder, men att 
byn dock är gammal, tyckes framgå af flera där befintliga graf- 
bögar, hvilka anses vara från det slägte, som dött under digerdöden. 
Min son besökte dem. Två lågo uppe vid en gärdsgård i östra 
delen af byn. Den östligare af dem var dels 10 dels 9 meter i 
diameter och hade en grop i midten, ringvallens höjd var 1,5 meter; 
den andra var 9 m. i diameter med en grop i midten nära 1 meter 
djup. Oster örn byn utmed vägen till Storsjö ligga åtminstone tre 
högar i björkskog. Dessa äro något mindre, men alla hafva en 
grop i midten och synas vara genomgräfda. Den mellersta är 6,6 m. 
i diameter, ringvallens höjd nära 1 m. De öfriga äro ungefär 
lika stora. Ett stycke vester om byn i dalen finnas enligt uppgift 
af Ljungdalsbor några grafhögar, som dock lära vara genomgräfda.

Vid Kesådalen nordvest om Ljungdalen har man på ett ställe 
funnit flera föremål, som kunna vara från heden tid, nämligen en 
eneggad svärdsklinga lik tig. 498 hos Lygli, järnknifvar liknande 
R. fig. 404—407, en rasp lik R. fig. 440, en grof fil samt järn
bitar och fyrkantiga flintbitar, de senare antagligen använda vid 
elds uppgörande.

Från Messlingen färdades vi öfver Messlinge fäbodar och ett 
bebodt lappläger, kalladt Storvallen, mot Mittådalen, som icke har 
några bofasta invånare, endast några lappkåtor och fäbodar, hvilka 
senare icke hvarje sommar besökas. Denna sommar voro Bruks- 
vallarnes fäbodar norr örn Mittåberget tomma, hvaremot fäbodar 
under Stora Mittåkläppen begagnades. Vi ströfvade vidt omkring 
i fjällen på östra sidan örn Mittådalen sökande efter en grafhög, 
som ligger i nordöstra kanten af en björkskog, kallad Storryen, 
nära en öppen slätt och ej långt norr örn Mittåberget. Såsom det 
sedan visade sig, hade vi varit alldeles invid grafhögen utan att 
lyckas se den.

Denna grafhög är dock icke den enda i trakten, ty enligt 
muntligt meddelande af riksdagsman P. Norberg i Bruksvallarne 
har dennes fader sett en antagligen icke genomgräfd grafhög vid 
Daddån, som rinner till Mittådalen, och en grafhög, som dock är 
genomgräfd, finnes i Djupdalen på södra sidan af stora Mittå
kläppen ytterst på eggen, som går till dalen.

Huru sent sommaren kom i dessa trakter framgår däraf, att en 
skollärare i Ljungdalen den 12 juli kom öfver isen på en tjärn, 
som ligger mellan nybygget Skjarkdalen och Axhögen. Isen var



då enligt uppgift körbar, hvaremot tjärnen förlidet år vid samma 
tid hade blott få isstycken.

Norr om Mittådalen finnes en sjö, Neasjön, som jag gerna 
skulle velat besöka. Åtskilliga omständigheter, däribland svårt 
väder, hindrade mig dock denna gång därifrån. Sjön är märk
värdig redan därigenom, att den har aflopp åt två håll, dels 
till Neaelfven (hufvudafloppet) och dels till Mittåelfven genom 
Metosjön, men det som mest lockade till ett besök var, att där, 
enligt M. Norberg i Bruksvallarne, hvilken där arrenderat fisket 
och därför ofta besöker den, skall finnas en begrafningsplats för 
lappar på ett näs, som skjuter ut i sjön på dess nordöstra sida. 
Här visar sig vara gräfdt, och dessutom äro vid Neasjön flera 
kåtplatser synliga med sina lemningar af eldstäder i midten. Vid 
sjön finnes ingen bostad, men ett litet af sten uppfördt skjul tjenar 
till skydd för fiskare under oväder. För hästar finnes dock intet 
skydd.

Vid Neasjön bodde lappar före digerdödens dagar. Ty en sägen, 
som är känd både i Herjeådalen och i Tydalen i Norge, förtäljer, 
att efter digerdöden fauns i Neafjällen qvar en enda lapp, hvilken 
gick ut att söka menniskor och fann i Tydalen en enda qvar- 
lefvande qvinna. Dessa båda blefvo nu ett par, från hvilket Tydalens 
invånare härstamma. Det biet' nu folktomt vid Neasjön, men 
längre fram, man antager i början af 1600-talet, komrao enligt 
sägen samtidigt tre lappfamiljer till Herjeådalen och bosatte sig 
en i Ljungdalens fjäll, en kallad Jon Mittåfjäll nära Gammelgruf- 
backen och en vid Rutefjället. Sedermera Ängö lapparne vid Nea
sjön tillsägelse att flytta bort liken till en kyrkogård. Eva, den 
sist begrafda lappqvinna!), biet' sålunda flyttad. Norbergs farfar, 
som dog 1870 vid 92 års ålder, hade hört sägnerna härom af sina 
förfäder.

På det låga fjället emellan Djupdalen och Grufvåla, där gamla 
vägen till Norge gick upp ur Ljusnedalen, finnas 2 eller 3 genoin- 
gräfda grafhögar, och en mycket låg finnes ett bösshåll öster örn 
Gammelgrufbacken ibland småbjörkar. En grafhög, som tros vara 
ogräfd, finnes vid järngrufvan i Ljusnedalen.

Gamla vägen till Norge gick efter Ljusnans dalgång på norra 
sidan örn elfven ända till 12 kilometer ofvanför Bruksvallarne 
midtför Grufvåla; där gick den upp ur dalen och fortsatte på 
lågländt mark, tills den efter att lia gått mellan Haftorsstötén och
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Ljnsnetjärn nådde riksgränsen. Öfverst i Gröndalen finnes ett 
ställe, som kallas »Utmed stenen» (men numera finnes ingen sten), 
där vägen tager af upp på fjället. Alltså har äfven Herjeådalen 
haft sin sten i grönan dal.

Utefter gamla vägen i Ljusnedalen emellan bron vid Flon 
och Grufvåla finnas flera grafhögar (ättehögar), alla genomgräfda, 
men längre vestcrut saknas de. Riksdagsman P. Norberg sade sig 
här känna till 13 grafhögar, af hvilka jag undersökte 4, som lågo 
närmast Bruksvallarne. Tre af dem lågo helt nära hvarandra, 
bildande en triangel på O. Jonsson Berges i Bruksvallarne egor 
söder örn tägten, den fjerde låg mera åt vester i björkskogen.

N:o 1, den sydöstra, syntes vara minst genomgräfd men hade 
dock en gammal gräfd gång från N. till nära midten. Den genom- 
gräfdes nu från NV. Högens diameter 9 meter, lodräta höjden 2 
meter. Den var bevuxen med björk och en och bestod af idel sand. 
I midten fanns ett lager af aska, i askan benstycken, därjämte 
kolbitar, med multnadt trä. Inga stenar.

N:o 2, den nordöstra, var förut genomgräfd. Här gräfdes vidare 
kring midten, hvarvid det anträffades några stenar, murket trä 
och kolbitar.

N-.o 3, den sydvestra, var förut genomgräfd. Här fanns vid 
midten en askbädd med kolbitar. Ingen sten.

I någon af dessa högar, som voro ungefär lika stora, fann en 
viss Busk, antagligen i början af 1700-talet, ett silfverbälte och 
måhända andra saker. Af bältet gjordes bägare, tumlare och en 
brudkrona, hvilken senare ännu finnes hos gästgifvaren i Valmåsen. 
Hulphers talar örn silfverfynd i högarne. Af gräfningarne finner 
man bekräftadt, att högarne äro grafvar från heden tid. Också 
benämnas de stundom hedningehögar.

Öster örn dessa högar fann en vallpojke för omkring 50 år 
sedan en fullständig värja af järn, hvilken kom i dagen, då hail 
lyfte upp en mindre sten, som låg på stigen.

N:o 4, belägen längre vesterut i björkskogen, hade en diameter 
af 4 meter. Den hade för några år sedan blifvit genomgräfd, men 
den person som gräft där sade sig icke hafva funnit något. Högen 
utgräfdes nu fullständigt. Jag fann där aska och kol. Mesta askan 
låg i en fördjupning i grafvens midt.

I en af grafhögarne norr örn Ljusnan har man, såsom jag på 
annat ställe omnämnt, funnit några saker, som kunna vara från
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heden tid, nämligen en järnsax lik fig. 443 i Norske Oldsager af 
O. Rygh, hvilken sax jag nu såg i Vestra Herjeådalens fornminnes
förening, en tveeggad dolk (?) och några brynstenar, allt inlagdt i 
näfver. Dessutom omtala gamla f. d. Wallarbor, att ungdomen 
plägade i tysthet midsommarnatten gräfva i ättehögarne, och att 
man därvid funnit stora bilor, spjut och långa svärd. Dessa hafva 
sedan förstörts eller kommit hort vid flyttningar o. s. v.

I närheten af Flon, som ligger på södra sidan af Ljusnan något 
längre ned i dalen, finnas några grafhögar, närnl. 3 i rad på den 
s. k. eggen, en naturlig sandås utmed elfven, och en på slätten 
ofvanför eggen. Först gräfde jag på några ställen i själfva sand
åsens öfre del, särskildt kring det ställe i eggens östra del, där 
man för 45 år sedan fann en järnyxa, ett bryne och en dolk Q), 
men fann intet. Sedan undersöktes högarne, som dock alla förut 
voro genomgräfda.

N:o 1 var 10 meter i diam., 2 m. hög och bestod af stenblandad 
sand. Man hade där gräft en gång till nära midten. Jag fann här 
endast aska och kol i ringa mängd.

N:o 2 var 6,5 m. i diam., 2 lii. hög. Den genomgräfdes nu 
från två sidor, men intet fanns.

N:o 3, den nedersta högen, var 5,3 m. i diam. och förut 
genomgräfd men utgräfdes nu fullständigt. Jag fann här på olika 
ställen på 15 cm. eller mindre djup under ytan och till en del 
nära utkanterna 6 pilspetsar af järn. Fem af dem äro hvarandra 
lika, omkring 16 cm långa och 2 cm breda, väl bibehållna. Den 
sjette är 12 cm lång och smalare samt angripen af rost. De likna 
någorlunda fig. 501 i Sv. forns, af Montelius. Flera af dem lågo 
under björkrötter.

N:o 4, den på slätten, var 6,7 m. i diam. och genomgräfd 
men utgräfdes nu fullständigt. Högen bestod af ren sand, som dock 
tydligen var uppkastad på platsen såsom en grafhög. Intet fanns.

Å Flon har enligt meddelande af E. Fundin under plöjning 
förliden höst hittats en järnkittel, som förväntas till fornminnes- 
samlingen i Funäsdalen.

På norra sidan om elfven midtför eggen finnas två genom
gräfda grafhögar. I samma trakt hittades för några år sedan vid 
ett vägarbete en s. k. fårsax och en stor spjutspets af järn, hvilka 
hittaren dock redan hade lemnat ifrån sig.
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Hedningsgärde eller Ljusnedalsgärde kallas nu en öde plats, 
som ligger vid gamla vägen från Lillfjället till Ljusnedalen och 
Norge 1 kilometer norr örn nuvarande vägen och 6 km. från 
Ljusnedals bruk i riktning mot Bruksvallarne. Här ser man en 
gammal åkerren och några gamla tomtplatser. Gamla vägen begag
nades ännu i senare tider och spåras därför söder örn boplatsen. 
Söder om vägen är en skogbevuxen plats, där flera odlingsrösen 
sågos. Marken var här frigjord från sten, emedan stenarna förts 
till rosena. I norra delen af boplatsen vid några stora stenar ligger 
en stor hög af sönderbränd sten, till storlek och utseende liknande 
makadamsten, hvari vid gräfning nu hittades talrika brända ben 
af ren m. m. samt en järnmärla. Förlidet år hittade man här ett 
bearbetadt renhorn, som hade egg. Högens diam. är 4,5 meter 
och dess höjd åtminstone 1 meter. Den synes vara bildad af 
stenar kring eldstaden, hvilka sönderbränts och utkastats tillika 
med de afgnagda benen från måltiderna under en lång tidrymd.

Å en tomtplats söder örn nämnda stenhög anträffade jag vid 
gräfning utom kolbitar en mängd obrända ben, tänder, delar af 
renhorn, en järnspik och ett beslag af järn. Ibland benen må 
särskildt nämnas hornstegel af ett nötkreatur. Något längre österut 
hade man funnit ett helt renhorn. Ett bryne från Hedningsgärde 
förvaras i fornminnessamlingen i Funäsdalen.

Norr om tomtplatserna finnes i skogen ett af större stenar 
begränsadt rektangelformigt område, som uppmättes. Längden i 
NO—SV var I6V2 meter, bredden 14 Vs meter. Ingen odling spåras 
här, icke heller märkas några upphöjningar. Gräfning anställdes här 
ej. Här skall enligt sägnen ha varit en kyrka, och jag anser det ej 
osannolikt, att stenarna äro kvarlefvor af inhägnaden till en kyrkogård. 
Kyrkan har nog varit en liten träkyrka, som ej lemnat spår efter sig.

Af undersökningen tyckes framgå, att det s. k. Hedningsgärdet 
varit bebodt af kristna under medeltiden. Vildren fanns då säker
ligen allmänt i närheten.

Helt nära Ljusnedals bruk men på Funäsdalens mark invid 
vägen besåg jag en grafhög, som af nuvarande jordegaren fäder 
blifvit fullständigt utgräfd och därför nu var föga märkbar. Man 
hade där icke funnit annat än menniskoben.

Vidare skall en orörd grafhög finnas på Funäsdalens egor vid 
Ruet, 3/4 mil NV örn byn, enligt E. Fundin i Funäsdalen, som dock, 
då det nu är 28 år sedan han såg den, ej tilltrodde sig kunna i hast



hitta igen den. I närheten, där det finnes gamla tomtplatser, 
tann man på 1850-talet linder plöjning en järnyxa, lik fig. 559 
hos Rygh.

Å en Hamravall, tillhörande Lars Olsson, högt uppe i björk
regionen på Hamraijället finnas tre runda, i midten något för
djupade grafhögar, hvari gräfningar anställdes.

N:o 1, den nordvestra, hade en diam. af 8,5 meter och genom- 
gräfdes till öfver midten. Endast aska och kol anträffades. En 
ring af stenar fanns inuti högen kring dess midt.

N:o 2, den östra, hade en diam. af 5 m. Här gräfdes kring 
midten och anträffades invid ytan en pilspets af järn och djupare 
ned en jämten. Pilspetsen liknar dem, som funnos i en grafhög 
vid Flon.

N:o 3, den norra, hade en diam. af 7 m. Den lemnades 
orörd.

Vid Ostra vattnet söder örn Tännäs by öster örn s. k. Skoms- 
fjord finnas, såsom jag förut nämnt, ett par grafhögar. I en af 
dem har man funnit aska, kol och brända ben samt en pilspets 
af järn, stående med spetsen rätt uppåt och lik fig. 542 hos Rygh. 
En liknande ännu orörd hög skall finnas där.

Afven vid sjön Rögen i landskapets sydvestra hörn finnes det, 
enligt hvad riksdagsman P. Norberg meddelade mig, två ej genorn- 
gräfda grafhögar. Den ena hade i toppen ett järnspjut, hvars 
spets var synlig, så att det togs med handen. Stället ligger långt 
från all bygd.

Om jag slutligen nämner, att några grafhögar, som ej blifvit 
undersökta, skola finnas i Lillherrdal i Kyrkbyn, så har jag bär 
omtalat alla mig bekanta grafhögar i Herjeådalen. Deras antal 
uppgår till åtminstone 45, och de torde alla vara från den senare 
järnåldern. Märkligt är, att de med undantag af dem i Lillherrdal 
alla ligga i landskapets vestligaste del, Tännäs och Storsjö, och 
att inga äro kända från landskapets hufvudorter, Sveg och Hede. 
Detta tyckes gifva en antydan.örn, att befolkningen kommit från 
vester.

Att Herjeådalen äfven eger några minnen från stenåldern hal
vard obekant ända till 1895, då jag omnämnde,1 att en sten
yxa, försedd med skafthål och närmast lik fig. 32 hos Rygh, blifvit
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1 So Jämtlands läns fomin in nestor, tidskr. I, p. 132.
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funnen i Talmän strax söder om Hamrafjället i Tännäs socken roen 
sålts till en jude.

En annan stenyxa, som år 1896 egdes af jägmästare Hamrin 
men nu tillhör Vestra Herjeådalens fornminnesförening' i Funäs
dalen, är funnen i ån Roan i Öfverhogdals socken. Det är en 
s. k. båtformig yxa af ung typ med förlängdt skafthål och väl 
slipad, 16 cm. lång och 6 cm. bred (Fig. 1).

Fig. 1. Stenyxa. 
Öfverhogdals s:n. 1/3

Fig. 2. Stenyxa. 
Vemdalens kyrkby. 1/s

Fig. 3. Stenyxa. Sveg s:n. Va

Ännu en tredje stenyxa med skafthål torde vara funnen i 
Herjeådalen. Vid samtal med gästgifvaren i Hede fick jag näm
ligen höra, att han nyligen (1898) i Hede såg en yxa af gråsten 
(icke skiffer) af oval form och med skafthål, hvilken var väl arbetad 
och omkring 10 cm. lång. Han kunde icke nu men måhända 
framdeles gifva upplysning örn fyndort och egare.

Utom dessa stenredskap af sydskandinaviska typer äro några 
få stenredskap af arktisk typ här funna. Det först funna är en 
med skafthål försedd klubba af glimmerskiffer, hittad omkring 1896



i Vemdalens kyrkby, linder plöjning, af gästgifvaren P. Hallgren 
och na tillhörande Vestra Herjeådalens forarn, förening. Den är af 
mig omnämnd i Jämtl, läns forum. för. tidskr.’ II, p. 116 men 
granskades nu närmare och fotograferades (Fig. 2). Det är 
en stenklubba af finsk typ, liknande en, som funnits i Ragunda 
oell som är afbildad i Sv. forarn, tidskr. VIII, p. 90, men är vida 
tunnare. Längden är 241/a cm, bredden öfver skafthålet 11 cm., 
tjockleken endast 11/s till 11/i cm. Ena ytan är något litet 
konvex, den andra är helt plan, såsom vore klubban klåfven. 
Skafthålet är något trängre i midten och är borradt från två sidor. 
Utsprången på sidorna äro liksom ändarne något afstötta.

Till stenredskap af arktisk typ torde vidare höra en yxa med 
skafthål gjord af glimmerskiffer, hvilken sommaren 1897 fanns i 
Norrelfven utanför Ytterbergs by i Sveg socken. Jag har ännu 
icke sett den, men enligt meddelande af komminister E. Modin i 
Linsell är den väl arbetad, 22 cm. lång och 4,6 cm bred öfver 
skafthålet, hvars diam. är 1,5 cm. (Fig. 3).

Blott en skifferspjutspets är känd från Herjeådalen. Den fanns 
enligt E. Modin omkring 1887 vid Glöte by i Linsell under rensning 
af ån, som rinner från sjön (alltså det tjerde stenredskap, som funnits 
i en å i Herjeådalen!). Den var gjord af blåsvart skiffer, omkr. 
10 cm. lång och tvåeggad, men öfre delen var afslagen. Det är 
ej kändt, hvart den kommit. För några år sedan hörde jag om
talas en spjutspets af skiffer såsom funnen i vestra Herjeådalen; 
måhända var det denna spjutspets, som åsyftades.

Några stenredskap äro äfven funna i den del af Helsingland, 
som hör till Jämtlands län och gränsar till Herjeådalen, nämligen 
Ytterhogdal nied Ängersjö kapell.1
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1 Se Jämtl, läns fomin. för. tidskr. 1, p. 23, II, p. 112.




