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Ett graflind från vikingatiden vid Frusta i Rödöns 
socken, Jemtland.

Af

P. Olsson.

För att kunna dels lemna Kongl. Vitterhets Historie och Anti- 
qvitets Akademien, i den mån sådant ännu var möjligt, tillförlitliga 
upplysningar angående det några dagar derförut vid Frusta gjorda 
fornfyndet, som öfver!emnats till Konungens Befallningshafvande i 
länet, dels ock tillvarataga möjligen ytterligare funna fornsaker af 
något värde, och slutligen för att £öka utröna, örn i närheten fun- 
nos grafhögar, som borde skyddas, reste jag den 23 september 1886 
till ort och ställe och träffade både jordegaren, gästgifvaren P. Mag
nusson i Frusta, och stenhuggaren Pettersson, hvilken gjort fyndet.

Det nu raserade gr a fr öset befanns ligga strax söder om Frusta 
gästgifvaregård på odlad mark, som sluttar lindrigt mot söder och 
liksom angränsande gårdars mark är rikligt försedd med odlings- 
rösen. Många dylika har jordegaren låtit bortföra och samlat ste
narna till ett mindre antal stora högar. Grafröset, som legat helt 
och hållet ofvan jord, var nu jemnadt med marken, så att endast 
de stora stenarna lågo qvar (äfven dessa delvis söndersprängda), 
men småsten, jord och aska voro bortförda.

Röset, som varit i det närmaste cirkelrund^ visade sig hafva 
haft en diameter af 14 meter och uppgafs hafva varit 8 eller 9 fot, 
alltså omkring 2,7 meter, högt i midten. Öfverst hade det varit 
täckt af småsten, liknande dem hos odlingsrösen, men sedan man 
kommit omkring två fot ned, vidtog jord, blandad med större och 
mindre kalkstenar. Jordhögen hade alltså varit fullt 6 fot hög, och 
detta hade bort mana vederbörande att afbryta raseringen, enär 
något dylikt ej träffas hos odlingsrösen. Nära utkanten hade fun
nits en krans af större väl hopfogade kalkstenar, bildande ett slags 
fotkedja kring grafhögen.
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På bottnen och i midten af grafhögen fanns en stor, ofvan flat 
kalkstenshäll, som nu var söndersprängd, men hvilkens ursprung
liga dimensioner uppmättes hafva varit på öfre ytan i en rigtning 
22/3 meter och i en annan 12/s meter. Tjockleken var omkr. 60 
mm. Omedelbart söder om denna häll var en rund grafplats, på 
södra sidan begränsad af två större kalkstenar och fyld med aska, 
brända ben och kol. Vid norra sidan af hällen var äfven en dylik 
rund grafplats, hvilken dock var begränsad af smärre stenar och 
saknade aska, men hyste ben. Annu en grafplats har måhända 
funnits i vester, emedan der fanns en af stenar bildad fyrkant, dock 
utan aska eller ben. Stenarna vid åtminstone södra grafplatsen 
buro spår af bålets eld.

Egendomligt är, att alla de funna brons- och jernsakerna lågo 
samlade på kalkhällen mellan grafplatserna. Endast det bearbetade 
benstycket (af en kam) anträffades i askan.

De Almsåker, som af Pettersson inlemnades, äro:
1) Fyra ovala spännbucklor af brons, alla af samma typ som 

tig. 551 i Sv. forns., men det ena paret ej alldeles likt det andra. 
Spännena äro 112 mm. långa, 72 mm. breda, dubbelskaliga; det 
öfre skalet genombrutet med 5 upphöjda, symmetriskt anordnade, 
runda knoppar, hvardera med fyra hål. Ett af spännena hade 
ännu qvar jernnålen; äfven i de andra synes spår af att nålen 
varit af jern.

2) Ett dubbelskaligt rundt bronsspänne med jernnål, likt tig. 
579 i Sv. forns., 68 mm. i diameter. Det öfre, genombrutna skalet 
har slingor, hög midtknopp med fyra hål och fyra föga upphöjda 
hufvud samt tvärrefflad kant och är ganska tjockt.

3) Ett enskaligt rundt bronsspänne med jernnål, 60 nini. i 
diameter, convext och med fyra något framskjutande partier i kan
ten. Det liknar närmast tig. 3 å sid. 5 i 4:de bandet af Svenska 
Fornminnesföreningens tidskrift. Ytan har illa utförda slingor på 
hela tältet och på midten en upphöjd knopp utan hål; på kanten 
ses, liksom å den anförda figuren, en dålig rcpstaf.

4) En genombruten bronsbrakteat, lik tig. 596 i Sv. forns. 
Brakteaten, 25 mm. i diameter, har en ögla, hvilken är gjord så 
som på den anförda figuren, alltså icke sluten.

5) En liten ring af koppar med tre knutformigt utsvälla stäl
len. Dess yttre diameter är 30 mm., godsets tjocklek 3 mm.
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6) Två armringar flätade af flera fina koppartrådar. De kunna 
icke öppnas, utan äro på smalaste stället omlindade med flera hvarf 
koppartråd, för att de hopflätade trådarna skola hållas qvar i sitt 
läge. De hafva tydligen varit ämnade att bäras örn handleden. Yttre 
diametern är 75 mm., tjockleken 5 mm., trådarnas tjocklek 1 mm.

Vid mitt besök erhöllos ytterligare:
7) Tre nycklar af jern, alldeles liknande fig. 459 i Ryghs 

Norske oldsager (jfr. fig. 498 i Sv. forns.), med undantag deraf 
att de hafva hvardera endast två taggar i axet. Längden 107—132 
mm. De passa icke till samma hänglås och hafva medelst öglorna 
upptill varit hängande på en jernring, hvilket bevisas deraf att i 
öglan af den ena nyckeln ett stycke jerntråd ännu sitter qvar. 
Nycklarna, som äro väl bibehållna, sakna prydnader.

8) Ett arbetadt benstycke, som utgjort ett af sidostyckena till 
en henkow. Fragmentet, som närmast har formen af ett cirkelseg
ment, är på yttre sidan och på den afrundade öfverkanten prydt 
med inristade ornament af dels räta parallela limér, dels med öfver
kanten jemnlöpande limér, dels ock slutligen med cirkelbågar, 
hvilka i allmänhet äro ordnade i rader, så att de bilda vågformiga 
limér. Medelpunkten till cirkelbågen är alltid utmärkt genom en 
fördjupning, tydligen ett märke efter verktyget, medelst hvilket 
bågen inristades. Inga fullständiga cirklar äro inristade. Stycket 
är genomborradt af fyra hål, utvisande platserna för de metallnag
lar, som sammanhållit kammens sidostycken med midtelstycket. 
Fragmentets längd är 80 mm., men kammen bär varit längre och 
högre: den har brustit vid de nedre hålen.

9) Flera obrända djurben samt några tänder, sannolikt häst
tänder.

Af de funna sakerna synes man kunna sluta till, att det är 
två qvinnor, som blifvit begrafna i röset. Att grafvarna äro från 
den yngre jernåldern, eller vikingatiden, är tydligt.

Något öster örn det raserade grafröset finnes på samma egor 
ett alldeles likadant grafröse, inklämdt mellan en smedja och en 
badstuga, hvilken senare till en stor del är bygd i röset, som der
vid genom gräfning blifvit skadadt; dock hade man då icke an
träffat några fornsaker, emedan rösets mera centrala delar förblif- 
vit orörda. Annu ett tredje röse, något mindre men ganska högt, 
hvilket ligger på samma egor, men något mera åt öster, torde vara 
ett grafröse.
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Ett större nied träd bevuxet gr af röse å gården Sota strax 
söder om Frusta såg jag på afstånd, men hann ej besöka det. 
Deremot besökte jag en grafflock af åtminstone åtta grafhögar 
liggande i rad utmed stranden af Storsjön på Vike bys egor ome
delbart norr örn den bekanta Tibrandshögen. Norr örn Vike i 
Rödön skall, enligt förut till mig lemnad uppgift af bonden O. Jons
son i Undrom, finnas ett s. k. domaresäte och på O Iver gärdes 
egor i Rödön vid Storsjöns strand en grafhög. Då dertill kom
mer, att ovala spännen äro funna i en grafhög vid Undrom af 
samma socken samt ett ovalt bryne af qvarts, likt Sv. forns. fig. 
269, i sistnämnda by (det är samma fornsak, som omnämnes under 
n:o 12 i mina »upplysningar om fornsaker i Jemtland» i Öster
sunds läroverksprogram 1874 och tappades sedermera i Häste by af 
några skolbarn) och en fornsak af sten, sannolikt en stenhammare, 
i Hägra vid Indalselfven, så framgår häraf, att Rödöns socken är 
gammal bygd.


