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Orri några fornminnen från Jemtland och 
Ångermanland.

Af

P. Olsson.

Sedan jag i denna tidskrift (3:e bandet sid. 292) meddelade 
några upplysningar örn jemtländska fornsaker, hafva ytterligare 
några fynd af sådana kommit till min kännedom, hvilka här 
skola omnämnas och, då sådant är möjligt, i korthet beskrifvas. 
Jag begagnar tillfället att äfven omtala ett par märkliga forn
saker från Ångermanland.

Såsom ett tillägg till nyssnämnda uppsats må nämnas, att 
de der omtalade sakerna från Hammerdal, en jernyxa och ett 
bronsspänne, sedermera blifvit skänkta till Östersunds läroverks 
samling, att stenyxan n:o a 10 troligen är densamma, som om
talas i tillägget, och att spjutspetsen n:o b 13 är identisk med 
den i tillägget behandlade.

Denna spjutspets liknar mest fig. 69 i Månadsbladet 1874, 
men saknar längsfåror på tången, hvars längd är 90 mm., bredd 
38—19 mm., och som jemnt afsmalnar nedåt och har plana sido
kanter. I nedre ändan är en obetydlig urgröpning. Vapnets 
största tjocklek är 9 mm.

Af skifferlansen från Berge i Offerdal n:o b 11 felas öfre hälf
ten. Längden är nu 160 mm. (hvaraf tången upptager omkring 
70), bredden 45 och tjockleken 9 mm. Tången är vid nedre 
ändan något bredare än på midten, dess sidokanter öfverallt 
afrundade.

Spjutspetsen från Ström n:o b 12, som är funnen under plöj
ning år 1876 på Svartön nära kyrkan, är af ljus blåaktig skiffer,



omkring 15 cm. lång och 4 cm. bred, med största bredden nära 
nedre ändan, utan mothakar eller skåror nedtill.

I Ångermanland äro följande förut ej kända fynd från den 
skandinaviska stenåldern gjorda*):

1. En dolli af flinta, lik Sv. forns. 56, hittades på 1840-talet 
i Bodens socken af norra Ångermanland, enligt meddelande af 
skollärare A. P. Sundqvist i Sundsvall, hvilken såg den. Ovisst 
är, huruvida den ännu förvaras.

2. En stenhammaren?) af egendomlig form är år 1875, un
der dikning, funnen i en myr, tillhörande gården södra Moflo i 
Lidens socken, omkring 1000 fot från Fjällsjöelfven, en biflod till 
Angermanelfven, och af jägmästaren E. Gyllenhammar å Norderön 
skänkt till Östersunds läroverks samling. På samma ställe nere 
i leran hittades ett stycke talk (liknande ett trästycke), som 
möjligen är bearbetadt af menniskor, och äfven öfverlemnades 
till samlingen. En mängd stenflisor skola äfven förekomma på 
detta ställe, hvilket kunde häntyda på en verkstad för stenred
skap på platsen.

Den s. k. hammaren är af en tung, porfyrartad, mörkgrå 
stenart, väl slipad och af en ovanlig form. I ena ändan är han 
starkt konvex, halft ellipsoidisk och slipad, dess andra ända är 
elliptisk, nästan platt (blott svagt konvex) och oslipad. Rundt 
omkring stenen något ofvanför midten är en 80 å 40 mm. bred 
och högst 6 mm. djup rännformig fördjupning inknackad **). 
Att ett par flisor vid ena kanten af den elliptiska ytan lossnat 
och alfallit, tyckes häntyda på denna ytas användning såsom 
hammare eller klubba. Redskapets längd från den konvexa än
dan till den elliptiska ytan är 115 mm., dess öfriga båda dimen
sioner äro vid den elliptiska ändan 95 och 62 mm. och på det 
bredaste stället närmare rännan 105 och 62 mm.
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*) Se äfven sid. 12 och 15 här ofvan.
“) Jfr Nilsson, Stenåldern, l:a uppl., pl. VII fig. 89, och Montelius, 

Bohuslänska färnsåker, sid. 244, der äfven en dylik hammare i 
skaft från norra Asien är afbildad. En liknande stenhammare från 
Skogs s:n, Ångermanland, omtalas här ofvan sid. 12.
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Från Jemtlands stenålder äro ytterligare funna:
a) Skandinaviska typer:
11. *) En oslipad spjutspets af flinta fanns vid dikesgräf- 

ning år 1876 eller 1877 invid Sennsjön i östra delen af Liths 
socken nära »domsätet» vid Midskogsforsen och förvaras nu hos 
Elias Hemmingsson i Lillsjöhögen, samma socken. Spjutspetsen, 
som And. Johan Hansson i Bringåsen lemnat mig till påseende, 
är särdeles väl arbetad, spetsig och hvass, med trind rygg på 
båda sidor och liknar icke någon fig. i Sv. forns, (men jfr dock 
fig. 51). Längden är 90 mm., största bredden, som är något 
litet ofvan midten, utgör 26 mm. och största tjockleken 12 mm. 
Nederst är en något tjockare del af omkring 11 mm:s längd, 
som möjligen kunnat lemna stöd vid vapnets fästande på ett 
skaft.

12. En dolk eller spjutspets af flinta är hösten 1881 funnen 
i en åker, nära en sjö, i Bränna i Frostvikens socken och för
varas ännu hos kyrkovärden G. Gustin i Gussvattnet af samma 
socken. Efter en meddelad teckning och muntliga upplysningar 
liknar den Sv. forns. 57, men har skaftét tvåeggadt såsom Sv. 
forns. 56. Längd omkring 165, bredd 30 mm. Spetsen är hvass.

13. En spjutspets af flinta, som skall vara alldeles lik n:o 
11 härofvan, är funnen i ett röse på en åker i Ope, Brunflo 
socken, och förvaras hos Jonas Olausson derstädes.

14. En stenyxa med skafthål är på 1870-talet funnen under 
plöjning i en gammal åker i Handog i Liths socken och förvaras 
nu hos riksdagsmannen H. Andersson i Bringåsen. Yxan, som 
jag har till påseende, liknar mest fig. 59 å sid. 79 i Sveriges 
forntid, texten, af Montelius, men har skafthålet närmare midten 
och något smalare bane. Hon är slipad (bäst på öfre och undre 
sidan), i det hela båtformig, mot eggen högre och hoptryckt från 
sidorna, men mot andra ändan allt mera nedtryckt, utan utvidgad 
yxhammare samt utan åsar eller rännformiga fördjupningar. Eg
gen, som varit svagt bågböjd, har vid begagnandet blifvit något 
skadad; andra ändan, som är oskadad, ehuru icke fullt regel

') Numreringen fortsattes från den förra uppsatsen.
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bunden till formen, visar en mindre, nästan rund plan yta. Ma
terialet är en tung, mörk gråsten. Längden är 140 mm., största 
bredden (ungefär öfver skafthålet) 70, höjden vid eggen 54, vid 
skafthålet 46, dettas diameter 28—25 mm.

15. En stenyxa med skafthål, funnen i Liths socken, för
varas nu hos Carl Olofsson i Åsen af samma socken. Hon är 
till ämne och form mycket lik den föregående, men en fjerdedel 
mindre och jemförelsevis smalare. Längden lär alltså utgöra om
kring 100 mm., bredden ungef. 45 mm.

16. En stenyxa med skafthål är funnen i Ragunda socken 
(Döviken?) och torde komma att skänkas till Östersunds läro
verks samling. Hon är enligt uppgift spetsig åt båda ändar och 
smalare, annars lik den från Handog i Lith.

17. En Menyxa med skafthål är för ett par år sedan funnen 
i Sennsjölandet, Liths socken, af torparen Olof Thomasson der
städes. Jag har ännu ej sett henne, men hon torde komma att 
skänkas till Östersunds läroverks samling.

b) Arktiska typer:
14. En spjutspets af brun skiffer med ett bredt, längsgående, 

grönt band, utan mothakar eller tånge, men med en skåra i hvar
dera kanten nedtill, såsom stöd för snöret, medelst hvilket den 
fästats på skaftet, är nyligen funnen vid stranden af en fors 
dock på land, i Gäddede i Frostvikens socken, nordligast i Jemt
land, och skänkt till Östersunds läroverks samling. Den är helt 
liten, längd 130 mm., bredd 22, tjocklek 6 mm., och afviker i 
form från dem, jag sett afbildade, derigenom att största bredden 
befinnes vara långt nedom midten och nära nedre ändan. Jfr 
tig. 75 i Månadsbladet 1874.

15. En spjutspets af sten, nedtill försedd med en skåra och 
två hål att fästas på skaftet, är funnen vid stranden af Landö- 
sjön i Offerdals socken, en fot under vattenytan. Den hade blif
vit lofvad Östersunds läroverk, men är nu sönderslagen. Den 
var omkring 8 tum lång och tvä finger bred. — En spjutspets 
med ett hål, funnen i Norge i Södra Throndhjems arnt, omtalas
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af K. Rygh i Aarsberetning for 1875 fr a Videnslccibsselslcabets 
Oldsagssamling i Throndhjem (Throndhjem, 1876), sid. 8.

16. En spjutspets af ljusbrnn skiffer, hvars främsta del sak
nas, är för ett par år sedan vid gräfning af en källare funnen 
på en alns djup under en torpstuga, belägen på ett berg i Wi
ken, Hammerdals socken, och skänktes 1882 till Östersunds läro
verks samling af lärjungen A. J. Jonsson. Nedanför det branta 
berget ligger en sjö. Spjutspetsen, som vid upptagandet biet' 
bruten i tre delar, är på båda sidor ryggad, afsmalnar små
ningom framåt såsom fig. 69 i Månadsbl. 1874, saknar mothakar 
och har en 60 mm. lång tånge. Denna är jemnbred, på båda 
sidor ryggad och har tvära sidokanter, är alltså i genomskär
ning sexsidig. Hela spjutspetsen torde hafva varit omkring 220 
mm., fragmentets längd är 165, största bredden 29, tjockleken 
8 mm., tångens bredd 21 mm.

Från yngre jernåldern i Jemtland äro med all sannolikhet:
20. En jernyxa, funnen i en åker i Gisselås i Hammerdals 

socken och år 1880 skänkt till Östersunds läroverk. Hon liknar 
den här ofvan omnämnda yxan från Hammerdal och Sv. forns. 
484, men har dubbelt större yxhammare och är dubbelt tjockare 
samt har vida kortare egg. Hon är väl bibehållen, men eggen 
har nyligen blifvit slipad. Längd 120 mm., bredd vid eggen 
70, tjocklek nedom skafthålet 27, banens längd 40 mm.; mot
svarande mått hos yxan från Hammerdal äro 135, 105, 15 och 
25 mm.

21. En spjutspets af jern med rund holk, temligen lik Sv. 
forns. 499, dock med största bredden högre upp, fanns förliden 
höst i en grustägt för jernvägen vid Sem i As socken, omkring 
fem fot under jordytan, i lera bredvid ett menniskoskelett, hvaraf 
underkäken och större delen af hufvudskålen hade bäst bibe
hållit sig. Yttersta spetsen är afbruten och holken delvis för
rostad. Längd 220, bredd 25 mm. Tillhör läroverkets samling.

22. Ett tveeggadt jernsvärd, år 1878 funnet, vid odling l/i 
fot under jordytan på släta marken, vid Häst å Norderön i Stor
sjön af Nils Jonsson i Westanede å Norderön, förevisades mig
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följande året af upphittaren och lär ännu förvaras hos honom. 
Det var alldeles likt Sv. forns. 507, fullständigt och icke mycket 
rostigt. Knappen och parerstången voro på ytan belagda med 
brons. Längd 930 mm., bredd från 57 mm. jemnt afsmalnande, 
handtagets längd 96 mm.

23. Ovala spännbucHor äro funna i en grafhög på Nor
derön omkring 500 fot från fyndorten för sistnämnda svärd, en
ligt uppgift af jägmästaren E. Gyllenhammar.

24. En ljusgrön perla af glas, funnen i sjöstranden på ve
stra sidan af Norderön vid Westanede, är af nämnde jägmästare 
skänkt till Östersunds läroverks samling. Till form och storlek 
liknar hon någorlunda Sv. forns. 559, är på ytan ojemn, men ej 
refflad. Längd 9, bredd 12 mm. Vid Ivarsgården i närheten 
finnas ättehögar.

Grafhögar — troligen allesammans från den yngre jern- 
åldern — äro mig bekanta från många socknar vid Storsjön så
som Brunflo, Ås vid Bösta, Frösön södra delen, Bödön vid Un
drom, Matmar, Norderön, Näs, Hackås. Sådana förekomma dock 
äfven i det nordliga Jemtland vid Hammerdal och i närheten 
af Indalselfven i Lith, kanske äfven i Undersåker i vestra Jemt
land.

Vid det här ofvan omnämnda »domsätet» på södra stranden 
af Indalselfven vid Midskogsforsen äro fem rösen, ungefär 100 
alnar från hvarandra, der ben uppgifvas vara funna, samt en 
rest sten. Sjelfva domsätet utgöres af ett stenblock, hvilket 
hvilar på två andra.

Vid Mjälgen, på norra stranden af elfven midtför domsätet, 
ligger Mjärthögen.

Omkring l/8 mil längre ned vid elfven har en torpare vid 
namn Strindlund, som bor derstädes, i jorden funnit ett jernsvärd 
och en större »gaffel» af jern, hvilka möjligen också äro från 
hednatiden. De sägas vara lemnade till länsmannen i orten att 
hembjudas staten.

Från Medeltiden förvaras ännu några föremål i Jemtland. 
Utom åtskilliga hit hänförliga, som omtalas i min uppsats Nå
gra upplysningar om fornsalcer i Jemtland i Östersunds lärov.
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progr. 1874, torde följande, i nämnda läroverks samling förvarade, 
förtjena att omnämnas: ett prydligt svärdfäste, som tillhört rid
daren Skunke i Hackås, en hillebard af jern med årtalet 1417, 
hvilken sedan urminnes tider förvarats hos en slägt i Bodö soc
ken, en bronssporre, funnen vid gräfning i Johannisnäs, Hellesjö 
socken, en gammal utsirad båge från samma socken, tre simpla 
jernspadar, jemte 27 dylika funna djupt nere i en myr i Funäs, 
Mysjö socken, och troligen nedgräfda under något fälttåg, en 
fullständig värja, funnen i jorden vid Hara i Sunne socken o. 
s. v. Ett stycke af ett bronsspänne är funnet i Storsjön vid 
Gärdsta i Marby socken, men synes vara modernt.

Hos riksdagsmannen H. Andersson i Bringåsen förvaras en 
bågspännare af jern, som jag haft tillfälle se. Egendomligt är, 
att dess båda hjul äro olika; det ena har fyra, det andra åtta 
ekrar, dessa senare äro dock icke riktade mot samma punkt.

Såsom dokument, hvilka lemna upplysningar örn Jemtlands 
äldre historia, språk och förhållanden, må äfven omnämnas perga- 
mentsbref från detta landskap. Af sådana eger läroverket 33 
stycken, dels i original, dels i afskriften mest från 1400- och 
1500-talen; det äldsta daterade är af år 1413.


