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Minnen från Jemtlands hednatid,

Af

P. Oluson.

1. Några minnen från den yngre jernåldern i Jemtland.

I en år 1874 utgifven uppsats med titeln »Några upplysnin
gar om fornsaker i Jemtland» omnämnde jag bland annat,, att 
grafhögar förekomma på flere ställen i socknarne kring Storsjön 
i Jemtland, men att, ehuru det var all sannolikhet för att de 
härrörde från jernåldern, de dock ännu icke blifvit undersökta. 
Nyligen har jag erhållit kännedom örn några dä obekanta graf
högar och åtskilliga i dem gjorda fynd, hvilket föranledt mig 
att derom meddela några upplysningar, då ingenting förut synes 
vara kändt örn de jemtländska grafvarnes innehåll. Beskrifnin- 
gen af sjelfva grafvarne måste dock blifva temligen ofullständig, 
dels emedan gräfningarna icke verkstälts planmessigt och af sak
kunnige personer utan, åtminstone till en början, i och för andra 
ändamål, dels ock emedan jag ännu icke sjelf besökt fynd
orterna och derföre måste hålla mig uteslutande till muntliga 
meddelanden.

1. I slutet af September år 1876 erhöll Östersunds elemen
tarläroverk af studeranden O. M. Rödén från 1idsta i As socken 
flere derstädes på den s. k. Röstahammaren invid Storsjöns strand 
(ungefär 1 mil från Östersund) nyss förut funna'tfornsaker, näm
ligen en jernyxa, tre tveeggade pilspetsar, en treeggad dylik, 
ett betsel (allt af jern), en vigt af jern med bronsöfverdrag, samt 
delar af flere benhammar med sirater. De funnos allesammans 
i en graf. som visserligen ej var upphöjd öfver marken utan 
tvärtom försedd med en skålformig fördjupning, men dock egde 
en af stenar bildad fotkedja. I grafven funnos flere svarta ben 
af mennishor, så t. ex. 5 eller 6 hufvudskålar, deribland en nästan
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hel, hvilka ännu allesammans lära qvarligga på marken, vidare 
ben af en hund (deribland ett käkben) samt kol. Kammarne 
voro mycket murkna och genomdränkta med vatten, så att de 
ej kunde upptagas hela.

Jordegaren hade gräft i grafplatsen, sedan denna förut af 
sjön blifvit något skadad. På samma ställe finnas flere graf- 
kullar i flock, ännu efter utseendet orörda.

Jernyxan är betydligt mindre än den af d:r Montelius i 
»Svenska fornsaker» tig. 484 afbildade, men till formen lik denna. 
De spetsar, som på nämnda figur framträda å ömse sidor örn 
skafthålet, äro här ej så tydliga. Yxans längd utgör endast 117 
mm., bredden 80 mm. utmed eggen, som dock är mycket för- 
rostad.

De tre tveeggade pilspetsarne synas hafva varit sinsemellan 
temligen lika, men äro mycket angripna af rost. Mest likna de 
tig. 501 i Montelii »Svenska fornsaker», men äro något större 
och synas icke hafva haft sin största bredd så nära spetsen. 
Nedersta delen är hos tvänne af dem i tvärgenomskärning tyd
ligt fyrkantig. Deras längd är 140—160 mm., största bredden 
20 mm.

Den treeggade pilspetsen är i genomskärning som fig. 502 i 
nyss anförda arbete, men vida bredare både absolute taget och 
i förhållande till längden. Längden är nämligen (nu) endast 
120 mm., under det att bredden uppgår till 17 mm.

Betslet liknar hufvudsakligen det. af Montelius i »Sv. forns.» 
fig. 523 afbildade, men är något mindre och icke snodt. Den 
ena ringen återstår oskadad, af den andra finnes endast hälften 
qvar. Afståndet mellan tångarne utgör omkring 103 mm., ringens 
inre diameter 38 nini.

Vigten är af jern, men delvis öfverdragen med brons. Den 
är något angripen af rost och dessutom misshandlad af upp- 
hittaren, så att dess ursprungliga förm ej med säkerhet kan be
stämmas. I det hela närmar den sig klotformen, men visar en 
och annan plan yta. Diametern är omkring 25 mm.; vigren är 
alltså ansenligt större än den i »Sv. forns.» fig. 645 afbildade, 
men mindre än fig. 644.

De tillvaratagna delarne af benkammar hafva, som det synes, 
tillhört fyra särskilda kammar. Alla äro de väl af samma kon
struktion som den i Montelii »Sv. forns.» fig. 526 afbildade och
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en på Björkö funnen, hvilken afbildas i »Compte rendu du Con- 
grés internat. d’anthropologie et d’archéologie, Session de Stock
holm», sid. 636 fig. 19, men ornamenten äro olika. Hvarje kam 
utgöres af 1) ett af flere delar hopfogadt mellanstycke, hvarå 
tänder blifvit uppsågade åt ena sidan, dock så att närmast än- 
darne tänderna gjorts kortare och sjelfva de yttersta ändarne 
lemnats osågade; 2) två sidostycken fasthållna vid mellanstycket 
genom flere jernstift, som gå tvärsigenom alla tre hufvuddelarne. 
Mellanstyckena, hvilkas jemna glatta ytor visa sig hafva till
kommit genom ordentlig slipning, sakna alla prydnader, sido
styckena deremot, hvilkas utsidor äro konvexa och afsmalnande 
emot kammens ändar, äro alltid prydda med ett större antal för
djupade limér, antingen endast räta eller både räta och cirkel
formiga. Djupast och bredast äro de sistnämnda, hvilka alla 
derjemte utmärka sig genom en fördjupning vid cirkelns medel
punkt. Alla de inristade luliema hafva varit fylda med ett svart 
färgämne, som ännu på de flesta ställen qvarsitter. Detta färg
ämne, som nu är ganska hårdt, glanslöst och liknande torkadt 
beck, visar flerestädes sprickor och har på många ställen all
deles bortfallit. Att kammar eller andra föremål från denna tid 
på detta sätt blifvit prydda med färger, har jag ej sett uppgifvet.

Ornamenten utgöras hos en kam af räta linier och talrika 
små cirklar, hos de öfriga uteslutande af räta linier. Alla kam- 
marne hafva vid sidostyckenas ändar ett antal tvärgående sins
emellan parallela linier, en af dem ända till 14 stycken i oaf
bruten följd, samt utmed hvardera kanten en parallelt med denna 
löpande linie. Genom dessa senare och några vid kammens 
midt förekommande tvärlinie!1 fördelas hvarje sidostycke i (åt
minstone) två, liksom af ramar begränsade, aflånga fält, prydda 
hos en af kammarne med cirklar, hos de andra med räta linier, 
som träffa hvarandra under en mycket spetsig vinkel, men icke 
korsa hvarandra.

Angående kammarnes storlek lemnar fyndet ingen annan 
upplysning, än att längden af den ena öfverstigit 130 mm., samt 
att bredden af sidostyckena uppgått hos ena exemplaret till 20 
mm., och taggarnes längd hos ett annat till 29 mm. Endast ett 
mindre antal taggar är nu i behåll. Af talrika märken på sido
styckena kan man sluta till, att taggarne blifvit uppsågade först 
sedan kammen blifvit hopsatt med nitar. Dessa senare äro rostiga
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och till sin inre beskaffenhet förändrade, men ega betydlig styrka 
och fasthet.

2. Hösten 1876 straxt före vinterns inträde träffades i norra 
Jemtland på Hammerdals Prestgårds egor, å Kallsnäs invid Ham- 
merdalssjön, under företagen odling en anmärkningsvärd forn
lemning från hednatiden. Den utgöres af en större, på öfre sidan 
flat sten, ungefär 8 fot lång och mer än hälften så bred (fig. 
1). Sedd ofvanifrån är den fyrsidig med de längre sidorna 
sammanstötande under en spetsig vinkel, de kortare åter under 
en vinkel, som närmar sig en rät. Stenen lutade svagt åt norr, 
mot hvilket väderstreck dess spetsiga ända var rigtad, och den 
har på sin midt en liten rund urgröpning. Rundtomkring, allenast

nied undantag af sydligaste delen, omgafs denna sten af en enkel 
rad temligen stora och tätt intill hvarandra lagda stenar. På 
urgröpningen lågo ett rundt bronsspänne och en jernyxa, hvilka 
båda här nedan beskrifvas. På och omkring stenen fanns mycket 
trä och benaska samt kol. Alltsammans var betäckt af mull och 
deri inblandade, här och der i dagen trädande stenar, dock icke 
till den mängd, att deraf bildades en egentlig kulle. Måhända 
har stenen en gäng varit ett offeraltare.

Jernyxan, som är mycket rostig, liknar mycket fig. 484 i 
Montelii »Sv. forns.», men är ungefär tredjedelen mindre.

Fig. i, Sten, ungefär 8 fot lång, funnen 
j)å Hammerdals Prestgårds egor.
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Bronsspännet är enskalig^ genombrutet, rundt (diametern 
73 mm.) och liknar fig. 579 i »Sv. forns.» Det är något ergigt 
och visar flerestädes spår af eldens inverkan. I det hela svagt 
konvext har det dock på midten en mera framskjutande, nästan 
kägellik del, försedd med fyra hål, och för öfrigt fyra svagare 
framträdande, korsvis stälda upphöjningar, hvilka, ehuru helt 
släta, påminna örn de på spännen från vikingatiden så ofta före
kommande djurhufvudena. För öfrigt upptages spännets hela öfre 
sida, med undantag af en 8 mm. bred kant, af bandformiga 
slingor, hvilka dock långt ifrån visa sig så tydligt flätade som 
på nyss anförda fig. På undre sidan ser man dels en jernklump, 
troligen utvisande nålens fäste, dels ock midt emot detta tvä af- 
brutna kopparnaglar, så stälda, att en kommit på hvardera sidan 
om nålens yttre del.

Båda sakerna förvaras hos kontraktsprosten N. T. Feltstöm 
i Hammerdal, som meddelat upplysningar örn fynden derstädes 
och lånat mig yxan och spännet för att aftecknas.

3. Bredvid nu omtalade fornlemning låg ett röse af utseende 
som ett vanligt åkerröse, hvilket äfven öppnades. Midt på röset 
växte en stor asp, och under denna träffades delar af ett men- 
niskoskelett, en större tand, som förmodas hafva tillhört en häst, 
samt benaska och kol i mängd. Eedskap eller prydnader an
träffades ej; möjligt är dock, att sådana der finnas, emedan den 
inträdande vinterkölden hindrade vidare undersökningar.

Annu tinnes ett tredje, orördt röse bredvid de omtalade. 
Likaledes finnes vid Prestgårdens fäbodar på andra sidan Harn 
nterdalssjön flere orörda rösen, troligen från samma tid. Onsk- 
ligt vore, att de finge qvarstå orubbade, tills de kunna blifva 
föremål för undersökning af sakkunnige personer.

2. Förteckning öfver jemtländska forsåker från
A. Stenåldern.

a) Skandinaviska typer.
1—3. Spjutspetsar af flinta. Olsson »Några upplysningar örn

fornsaker i Jemtland». N:o 1—3.
4. Dolk af flinta. D:o d:o » 4.

5—9. Yxor med skafthål. D:o d:o » 9—13.
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10. Yxa nied skafthål från Undersåker. Enligt uppgift af 
pastor Norrman derstädes år 1875.

b) Arktiska typer.
1—4. Spjutspetsar af skiller. Olsson anf. st. N:o 5—8.
5—6. Bilor? » d:o D:o » » 15—16.

N:o 5 har troligen haft den form som fig. 48 i 
"Månadsbladet» för 1874; N:o 6 är troligen fragment 
af en knif lik lig. 50 eller tig. 76 anf. st.

7. Spjutspets eller lans af skiffer. Olsson anf. st., tillägget.
8. D:o från samma ställe. Månadsbladet 1874, sid. 156.

9—10. Pilspetsar från Holmsjön. D:o 1874, » 157.
11. Bred knif eller lans(?) af brun skiffer från Berge i Offerdals 

socken, tillhörande Östersunds elementarläroverk. Lik
nar något fig. 69 och 74 i Månadsbladet 1874. Ilar å 
båda sidor af skaftet en temligen djup långsgående fåra.

12. Spjutspets af skiffer från Ströms kyrkoby; lär skola 
öfverlemnas till Statens Historiska Museum af E. A. 
Selberg.

13. Spjutspets, slipad; från Viken i Alsens socken och lofvad 
läroverket af A. Aström i Alsen.

B. Jernålder!!.
a) Äldre jernäldern.

1. Ovalt bryne. Olsson anf. st. N:o 17.
2. D:o d:o från Vestanek i Håsjö. Månadsbladet 1876, 

sid. 292.

b) Yngre jernäldern.
3—6. Ovala spännbucklor. Olsson anf. st. N:o 24—26.

7. D:o d:o Månadsbladet 1873, sid. 178.
8. Rundt spänne från Hammerdal.
9. Yxa » D:o.

Båda förvaras hos prosten N. T. Feltström.
10—11. Spjutspetsar eller dollmar från Hackås socken, Sanne by, 

funna i bottnen af ett stenrös nära de tre ättchögarne. 
Två förvaras i Östersunds läroverks sami.; flere dylika 
funnos.
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12. Yxa frän Rösta i Ås socken
13—16. Pilspetsar från D:o.

17. Betsel » D:o.
18. Vigt » D:o.
19. 4 benkammar » D:o.
N:o 12—19 i läroverkets samling.

Tillägg.
1. I Maj 1877 skänktes till Östersunds elementarlärov^ sam

ling (genom kontraktsprosten Aström) af fjerdingsmannen Olof 
Johansson i Viken, Alsens socken, en för 17 å 18 år sedan af 
honom vid upptagande af en nyåker straxt vester om Carl Pers
sons åbyggnader i nämnde by funnen spjutspets af brun skiffer 
med sneda gröna ränder. Spjutspetsen, som är omkring 230 
mm. lång och 41 mm. bred, saknar hullingar och har, sedan 
fyndet gjordes, blifvit bräckt och sönderslagen, men är dock 
fullständig.

2. I December 1877 erhöll nämnda samling af kommini
ster Gärdlund i Undersåker (genom landtmätaren F. Behm) en 
oskadad och något ovanligt formad stenyxa med skafthål, pole
rad, men på några ställen vittrad. Den är för flere år sedan 
funnen i Lith, men jag känner intet närmare örn lokalen eller 
fyndomständigheterna, då jag ej sjelf har talat vid gifvaren, som 
är en mycket gammal man och för många år sedan tjenstgjort 
i Lith. En upphöjd, föga skarp kant går längs hela yxan öfver 
skafthålets båda mynningar. Materialet är en hård stenart lik 
granit med några mörka, svartbruna ådror. Den synes knap
past hafva varit använd som yxa. Mest utmärkt är den genom 
sin tjocka egg och sin obetydliga smala bane. Längden är 153 
min., största bredden 70 mm., tjockleken öfver skafthålet 60 mm., 
skafthålets största diameter 23 mm. och minsta 18 å 20 mm.


