FÅNGSTMÄN OCH NYBYGGARE I
ÅNGERMANÄLVENS KÄLLOMRÅDEN
UNDER JÄRNÅLDERN
Av
HARALD HVARFNER

I N N E H A L L:

Förord
Forntidens Finnmark
Fornlämningar från järnåldern
Begynnande järnålder
Nordisk och lapsk kulturkontakt
Nordisk kolonisation
Gravfältet på Långön i Hotingsjön
Fornlämningar och fynd från vikingatiden
Vikingatida dräkt och smycken
Vikingatida redskap
...
.............
Stenfynd i Hotinggravarna
Gravskicket
Kulturförbindelser
Historiska källor
Lapsk sten-järnålder
Bakgrunden till förhistoriska och medeltida traditioner i lapsk kultur
Fornlämningar i sägen och folktro
Sammanfattning
Litteraturförteckning och noter
Sak-, ort- och personförteckning

7
13
17
25
27
36
39
48
52
63
74
75
78
79
83
87
90
93
98
102

Fotografierna nrs 1, 4, 6, 10-13, 15 a, 16, 18, 21-38, 40-41 ha tagits av Lars
Bergström J:r 1956-1957; nr 17 av Gustaf Hallström 1907, nrs 3, 7, 8, 39 av
Harald Hvarfner 1952-1957; nr 15 b av Nils Lagergren. nr 14 av Lars Otterström
1957; nr 2 av Nils Azelius 1944. Samtliga negativ tillhöra Riksantikvarieämbetet.

Förord
Sedan 1942 bedriver Riksantikvarieämbetet kulturhistoriska undersökningar
samband med sjöregleringar och kraftverksbyggen. Arbetet omfattar arkeologiska och etnologiska undersökningar. Samtidigt fotograferas landskapet med hänsyn till dess betydelse för utbildningen av förhistorisk och
sentida kultur.
Arbetet började under f. riksantikvarien Sigurd Curmans tid som verkschef
på initiativ av förste antikvarien K. A. Gustawsson och direktören Nils
Jacobsson i Indalsälvens och Faxälvens Regleringsföreningar. Det står under
ledning av förste antikvarien Sverker Janson och utföres i samarbete med
landsantikvarierna i resp. län.
Ar 1944 började inventeringar och undersökningar inom Angermanälvens
källornråden med omfattande utgrävningar och karteringar vid Nämforsen.
Arbetet har sedan i det närmaste fullföljts inom Faxälvens och Fjällsjöälvens
källornråden och pågår alltjämt inom Aseleälvens källornråden. Kostnaderna
ha bestridits av Faxälvens regleringsförening och Angermanälvens regleringsförening, i senare fallet med Kungl. Vattenfallsstyrelsen som verkställande
organ.
Arbetet har lett till en systematisk undersökning av den rika stenålderskulturen inom områden, där tidigare lektor O. B. Santesson har bedrivit
sina forskningar, och där arkeologen Knut Tinnberg gjorde några av sina
mest kända fynd. Antikvarien Gustaf Hallströms senaste undersökningar av
det stora hällristningsområdet vid Nämforsen ha ingått som ett led i detta
arbete.
Det har huvudsakligen varit fynd från den mellannorrländska stenåldern,
som ha tillförts Statens historiska museum genom undersökningarna, men
även brons- och järnåldrarna äro nu bättre representerade. I och med Hotinggravfältets fullständiga utgrävning 1952 är ett försök till sammanfattande
översikt möjlig. Svårigheter komma alltid att ligga i metallfyndens relativa
fåtalighet i detta stora älvornråde.
De före 1910 påträffade järnåldersfynden ha, vad gäller Jämtlandsdelen,
behandlats av Gustaf Hallström i »Fjällbygdernas järnålder» i Jämtlands
läns fornminnesförenings tidskrift 1910-1913, bd 5. Ar 1926 publicerade
T. J. Arne i Fornvännen den del av gravfältet på Långön i Hotingsjön,
vilken hade undersökts av honom 1906. Bo Hellman gjorde 1946 i »Fimbulvintern och fyndlösheten i Norrland» det sista inlägget om ett livligt
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diskuterat problem. Inga Serning kom i sitt arbete »Lapska offerplatsfynd»
1956 in på fynd och problem, till vilka även denna framställning i viss mån
anknyter.
Det tidigare kända och publicerade järnåldersmaterialet behandlas här
tillsammans med det nytillkomna. I de undersökningar, som ha pågått
sedan 1944 och frambragt det nya materialet, ha ett stort antal arkeologer
deltagit. Sålunda undersökte f. antikvarien Gustaf Hallström, förste antikvarien Sverker Janson, docent Bertil Almgren och konservator Wencke Slomann stora boplatslämningar vid Nämforsen 1944. Förutom det huvudsakliga stenåldersmaterialet kom därvid även en del fynd från järnåldern i
dagen. År 1948 undersökte intendenten c.-G. Blomberg och förf. de sista
resterna av gravfältet vid Jormlien i Frostvikens socken. I arbetet på Hotinggravfältet 1952 deltogo förutom förf. fil. stud. Björn Allard och fil. stud.
Göran Bergengren. I arbetena ha också deltagit landsantikvarierna Lennart
Björkquist, Östersund, Bo Hellman, Härnösand och Gunnar Westin, Umeå.
Dessutom ha viktiga fynd blivit kända genom medverkan från flera intresserade personer, bland vilka märkas överläraren Nils Eriksson, Åscle
och urmakarmästaren Erik Jonsson, Junsele.
Stort intresse för dessa arbeten har dessutom visats från vattenregleringsföretagens sida bl. a. genom ingeniören Carl Sjöblom, Indalsälvens- och
Faxälvens Vattenregleringsföretag, och överingeniören Jonas V. Norrby,
Vattenfallsstyrelsen. Kungsgården-Mariebergs AB och Kramfors AB ha bekostat röjning på gravfältet vid Hotingsjön. Framlidne professorn Nils Åberg
lät mig våren 1953 framlägga manuskriptet till granskning i arkeologiska
seminariet vid Stockholms högskola.
Största delen av det fotografiska bildmaterialet har utförts av fotograf
Lars Bergström J :r, som även under 1956 fotograferat i fältet för Riksantikvarieämbetet. En del bilder ha tagits av fotograferna Nils Lagergren
och Nils Åzelius. Kartorna ha renritats av fru Violet Mellquist.
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1. Angermanälven och dess biflöden leda in i ett landskap med milsvida
skogsmarker, som redan under forntiden lockade fångstmän. Bilden visar
Angermanälven uppströms Långbjörnforsarna i Junsele sn, - Godkänd
för publicering av Försvarsstaben.
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2.

10

Nämforsens laxfiske utnyttjades av fångstmän redan under stenåldern.
Under järnålderns slutskede och medeltiden var Nämforsen en tröskel till
Finnmark och den »eriemark», som låg emellan Angermanland och
Norge. Gustaf Vasa uppmanade 1552 Ture Pederson Bjelke att bevaka
fiske och djurfångst där och »så begå, att de norske därav icke måtte
något borttaga».

3.

Frostvikens sjöar och fjälltrakter i Faxälvens källområde lockade fångstmän från sydligare områden redan tidigt under järnåldern. Bilden visar
sundet mellan Stora och Lilla Blåsjön mot NV.
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4.
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»1 Finnmark äro sjöarna väldigt stora, och intill sjöarna äro stora skogstrakter, men höga fjäll ligga längs efter där skogen slutar». Så skildras
Lappmarken i Egil Skallagrimssons saga, som nedskrevs i början på 1200talet. Bilden är tagen över Malgomajs utlopp i Varris mot Grundsjön,
Stensjön och Insjön i Vilhelmina socken. - Godkänd för publicering
av Försvarsstaben.

Forntidens Finnmark

I Egil Skallagrimssons saga berättas om ett plundrings- och skatteuppbördståg, som den norske storbonden i Hålogaland, d. v. s. Helgeland, Torolf
KvälluIfsson företog en vinter i slutet av SOO-talet upp på fjället österöver
till Finnmark. Genom en väns testamente hade han fått ärva lappskatten
där och blivit konung Harald Hårfagers länsman. Om Finnmark berättas i
sagan, att där funnos vida fjällbygder delvis belägna i dalar och delvis längs
med stora sjöar. Sagan nedskrevs i början av 1200-talet.
Med Finnmark avsåg man ursprungligen ett mycket vidsträckt område,
som kan ha sträckt sig från nuvarande Åsele lappmark förbi nutidens norska
Ishavsfylke Finnmark ända mot Vita havet. Ängermanälvens källområden
eller nordvästligaste delen av de nutida landskapen Jämtland och Ångermanland samt sydligaste delen av Lappland utgjorde den södra delen av Finnmark. Denna sydligare del kallades nämligen på 1270-talet »Finnmarkar»
eller »Finrnork». Fig. 5. I de fall då benämningen Finnmark användes här,
avses just detta sydliga område. Landsdelen uppräknades på 1270-talet tillsammans med Jämtland och Hälsingland, vari då även ingingo Medelpad
och Ångermanland (se s. SI). J ett den 16 februari 1552 till Ture Pederson
Bjelke utfärdat brev ålade Gustav Vasa denne med syfte på Finnmark, att
i fråga om fiskerierna i Norrland även bevaka den »eriemark»>, som låg
emellan Ångermanland och Norge både vad gäller fiske och djurfångst, och
»så begå, att de norske därav icke måtte något borttaga» 3. Ännu så sent
som under 1700-talets slut talar Fale Burman om Finnmarken i sådant sammanhang, att det är tydligt, att han därmed avsett Åsele lappmark. Han
skrev i sina konceptanteckningar: »Mårdar däremot rara upp efter
Ströms Vassdal och i Finnmarken mera till fångs - är lätt att skjuta dem.s s
De arkeologiska fynden tyda på att Ångermanälvens källområden ha
utnyttjats av skandinaver under 700- och SOO-talen och kanske tidigare. Om
det finns en historisk bakgrund till sagan, så är det därför icke uteslutet,
att Torolf Kvällufssons tåg gällt bl. a. Ångermanälvens källsjöar. Jfr s. 19.
Ordet Finnmark går tillbaka på den ännu i norskan brukade, en gång
samnordiska benämningen på lapparna, finnar-i, och har intet med våra
dagars svenska språkbruk att göra, ej heller med de på 1600-talet till området inflyttade finnarna. Fale Burman nämner att gammalt folk i Undersåkers socken ännu i hans barndom på 1700-talet kallade lapparna för finnar.
Mark är ett gammalt ord för skog. Finnmark betyder således lappskog eller
lappmark.
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5.

Angermanälvens källområden
u ppfattades under medeltiden
och 1500-talet som ett sammanhängande
fångstområde
och kallades stundom Finnmark. Numera är det uppdelat
på Jämtlands, Västernorrlands
och Västerbottens län. Mot det
gamla namnet Finnmark svarar nu delvis Åsele lappmark.

Flera faktorer bidraga till att det sydliga Finnmark kom att bilda en enhet
gentemot omkringliggande områden. Ett av skälen framgår av namnet.
Landsdelen var huvudsakligen bebodd av lappar. Ett andra är, att detta
område var omgivet av avlägsna bygder och utomordentligt rikt på goda
jaktmarker och fiskevatten. Det kunde nås och utnyttjas från de nedre
älvdalarna och Storsjöområdet. Dessa trakter hade en redan tidigt under
järnåldern i bygde1ag ordnad bebyggelse. Trakterna norr om Ångermanälvens källområden vara kanske många gånger lika rika men ej så tillgängliga. De komma med tiden under birkarlarna. Redan under medeltiden
tillhörde stora delar av det sydliga Finnmark, som räknades till Sverige,
bönder i Ström som avradv. Jfr s. 19.
Främst ha emellertid de geografiska förhållandena bidragit till den sydliga Finnmarksdelens enhet. Ångermanälven med dess övre lopp Åseleälven
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6.

I de trakter där Angermanälvens tre stora biflöden rinna samman utbreda sig numera vida jordbruksbygder. Flygbild över Mo by i Junsele.
- Godkänd för publicering av Försvarsstaben.

7. Hotingsjöns
stränder höra
till de fornlämningsrikaste i det
svenska
tnlandet.
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och dess stora biflöden Fjällsjöälven och Faxälven ha sina källor inom detta
Finnmark. Vid älvarnas nedre lopp lågo de bygder, vars utmark Finnmark
kom att bli. Kulturhistoriskt sett intar Nämforsen en nyckelställning i detta
vattensystem. Fig. 2.
Då en nordisk kolonisation ägde rum inom Ångermanälvens källornråden
på 1600- och 1700-talen, bröts den enhet, som förut hade varit utmärkande.
En fast bosättning trängde allt längre in efter ådalarna från Ångermanland,
Medelpad, Jämtland och från de norska gränsbygderna. Det sydliga Finnmark sönderföll i flera smärre områden, beroende på nybyggarnas härkomst.
Det finns därför ingen nutida sammanfattande benämning på de tre älvarnas källornråden. Länge ingingo de i de omgivande socknarna: Ström i Jämtland, Ramsele i Ångermanland, båda kyrksocknar sedan äldre medeltiden,
och Åsele i Lappland, ett område som stundom kallas Anundsjö lappmark.
Dessa socknar ha sedermera uppdelats flera gånger. Denna framställning
har vidgats något utöver dessa tre och nybildningarna därinom till att omfatta följande nutida socknar i Lappland: Dorotea, Vilhelrnina och Åsele;
i Jämtland: Alanäs, Frostviken och Ström; i Ångermanland: Bodum, Edsele,
Fjällsjö, Junsele, Ramsele, Tåsjö och Ådals-Liden. Som sammanfattande
benämning på detta i landskap och socknar så uppdelade område kan användas Ångermanälvens källornråden.
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•
Fornlämningar från järnåldern

Den egentliga bygden under yngre järnåldern sträckte sig från kusten
utefter Angermanälven upp till Faxälvens sammanflöde med Ångermanälven. Nordväst därom förekomma enstaka fornlämningsbestånd uppefter
de båda älvarna mot Långsele å ena sidan och Ådals-Liden å den andra.
Längre tycks icke sammanhängande bygd ha funnits vid den förhistoriska
tidens slut". Då man under 1500-talet och kanske särskilt i och med finnkolonisationen på 1600-talet kan konstatera en allt tätare bebyggelse inom
Angermanälvens källornråden, verkar denna odlingsverksamhet som en nyhet
inom förut nästan orörda områden. De talrika konflikterna med lappar
dokumenterade såväl i muntlig tradition som i arkivalier visa emellertid,
att området låg under mänsklig odling fast i annan form. Tiden mellan
källområdenas fyndrika stenålder och stormaktstidens intensifierade kolonisering är dunkel, men kanske icke så lång, som man vanligen föreställer
sig. Fynden från järnåldern inom detta väldiga område äro fåtaliga och som
regel av nordiskt ursprung. Fynd och fornlämningar ha emellertid ofta ett
läge, som låter sig väl förklaras genom anknytning till fiske- och fångstplatser.
Redan Fale Burman observerade fasta fornlämningar i Ströms Vattudal
under sina resor i slutet på 1700-talet. Han antecknade »ättehögarna på
Boga-, Gussvass-, Qued- och Gädd-Edet, omkring hvilka de, som där uppe
fiskat, krupit omkring på knä om söndagarne med radband i händerna ...
Så sägas och de Lappar, som antagit kristendomen, hafva gjort i likhet med
bygdfolkets-ä. Av de omtalade högarna är det blott en, som kunnat återfinnas, nämligen den vid Boga-Edet, våra dagars Bågede. Dess karaktär av
fornlämning är klar, men huruvida den är en gravhög är osäkert.
Efter dessa tidiga iakttagelser skulle det dröja ända till 1883, innan mera
säkra uppgifter om fornlämningsbeståndet inom älvarnas källornråden blevo
kända. Jfr fig. 18-19.
Förutom ett antal lösfynd är det de fasta fornlämningarna, som äro källan
till älvområdenas förhistoria. De bestå av 29 gravar fördelade på 10 platser.
Härtill komma 10-15 mycket osäkra fornlämningar vid Strömsund samt
ett antal nu bortodlade eller på annat sätt förstörda gravar. Endast fullt
säkra uppgifter ha medtagits.
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Tabell över fynd och fornlämningar från järnrlldern.
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Tabellen ger vid handen, att övre Adalssocknarna äro underrepresenterade
både vad gäller lösfynd och fasta fornlämningar. Fyndrikedomen i Ströms
Vattudal med Frostviken samt i Hotingsjöområdet i Tåsjö framstår med stor
skärpa, men därjämte observeras en förhållandevis hög fyndfrekvens i Vilhelmina och även i AseIe, dock främst med Vendeltida fynd. Hur denna
fyndfördelning skall tolkas, återkomma vi till.
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Karta över fynd och fornlämningar iAngermanälvens källområden med
de tre älvgrenarna Faxiiluen, Fjällsjöälven och Åseleälven.
folkvandrings tid och Vendeltid,
vikingatid,

•

järnålder eller tidig medeltid utan närmare tidsangivelse,
gravfynd.
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De flesta fasta fornlämningarna utgöras av högar. Typiska sådana finnas
på gravfälten på Långön i Hotingsjön, på Jormlitangen i Frostviken samt
bland ensamliggande gravar som vid älvmotet Vängelsjön-Fjällsjöälven
på Sörånäs i Ramsele socken, vid Högåvågen öster om Fångsjön och i Vågdalen i Ströms socken. Gravhögarna äro ofta placerade på mjälrika marker
och byggda av mjäla och fin sand. Endast undantagsvis finns sten inblandad.
Det är dock givetvis omgivningen, som har bestämt byggnadsmaterialet.
Sålunda är en ensamliggande hög på Långön i Hotingsjön byggd av grovt
grus och klappersten. Fig. 8.
Inom området förekomma inga egentliga storhögar. Störst är en vid
Högåvågen i Ström med en diameter av ca 15 m och en höjd av ca 2 m.
Eljest ha de i regel en diameter av 4-7 m. Brandgravarna äro 0,50,85 m höga under det att skelettgravarna sällan nå en höjd av mer än
0,2-0,35 m. Exempel härpå finnas förutom på Hotinggravfältet, där detta
är regel, även på gravfältet på Jormlitangen i Frostviken. Högarna ha oftast
fotränna. Fig. 9.
En gravprofil uppvisar i regel följande lager: under torven ett 5-10 cm
tjockt lager blekjord, därunder ett 10-15 cm tjockt lager rost jord, varunder
följer ett lager av grå sand eller mjäla. I blekjorden finnas ofta rester av
självkolade rötter. Lagerbildningen i gravarna är helt naturlig. Blekjorden
utbildas i mindre genomsläppliga marker med finkornig morän inom nederbördsrika trakters, Detta är särskilt vanligt i Norrland. En stundom sedd
förklaring, att man på gravarna tänt bål, vars hetta gjort sanden överst vit
och under rödbränd har intet fog för sig1 0 .
Gravhögar, som äro byggda av sand och mjäla, äro alltid tydliga. Det
är svårare att avgöra, om de rösen och stensättningar, som stundom påträffas, äro gravar. Både till diameter och höjd överensstämma de ofta med
högarna. Vid begravningsplatsen i Strömsund skola flera gravhögar ha funnitsi i , Gustaf Hallström såg där ett 15-tal små rösen, som han bl. a. av
det recenta innehållet bedömde som odlingsrösen 12. I en gravhög på den
platsen lär man emellertid för länge sedan ha funnit »flera gravkärl» och
en oval spännbuckla (JLF 376). Denna tillhör 900-talet. Öster om begravningsplatsen finns fortfarande ett ganska stort antal rösen eller stensättningar
kvar. Karakteristiskt för dessa är, att fyllningsstenarna äro ganska löst lagda,
0,1-0,3 m stora. Deras flacka form och relativt stora yta verkar främmande för odlingsrösen. Rösena ligga emellertid i likhet med odlingsrösen
längre ifrån varandra, än man från Syd- och Mellansverige och i norrländska kustområden är van att finna gravar. En jämförelse med säkra
gravfält som Hotinggravfältet och gravfältet på Jormlitangen visar, att
gravarna också där ligga på stort avstånd från varandra, om de ej aro
grupperade två eller tre. Detta är ett norrländskt särdrag. Jfr fig. 19.
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Gravhögarna på Långön i Hotingsjön intaga ett
dominerande läge på den långsmala holmen.

I Storsjöområdet finnas ett flertal osäkra stensättningar samlade i glest
liggande fält ofta med sydlig exponering. Ett av de mest typiska är beläget
vid Änge i Offerdals socken. Ännu tveksammare som gravar voro kanske
några lämningar på Frösön. Sålunda har intendent G.-G. Blomberg
karterat ett mycket stort gravfält vid Västerhus kapellruin, där flera gravar
äro av denna löst lagda, stundom även något oregelbundna typ. För att
vinna klarhet i frågan om dessa verkligen äro gravar, undersökte fil. lic.
Allan Nilson på Frösön några stensättningar. De visade sig vara brandgravar.
Allt talar således för att dessa glest lagda, löst hopfogade stensättningar i
många fall verkligen äro gravar, och att vi därmed i Norrland och i närliggande landsdelar vid sidan av jordhögen har en hög- och stensättningstyp, som knappast har någon motsvarighet i Syd- och Mellansverige.
Redan tidigare har Gustaf Hallström observerat rösen av, efter beskrivningarna att döma, likartat utseende bl. a. i Dalarnat Han kallar dem
norrländska skogsrösen.
ä.

År 1891 fann man ett järnsvärd på Risnäset mellan Tullingsås och Strömsund, öster om vägen strax innan man kommer till färjestaden (JLF 895).
Fyndet gjordes vid nyodling 20 m från stranden. Invid svärdet låg »förmultnade» ben och runt omkring på ungefär en famns yta var jorden svart
som av söndersmulat kol, sannolikt en kolad träkonstruktion. Fyndet tillhör
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9. Gravhögarna ha i regel
fotränna. Alla ha varit
utsatta för plundring. l
grav nr 2 (överst) på
H otinggravfältet låg
brandlagret i gravens
periferi och hade därgenom undgått skadegörelse. Även skelettgraven med furu kista
på Sörånäs vid Vän gelälvens inflöde i Fjällsjöälven var nästan oskadad. S kala l: 100 .

700-talets slut och torde komma från en flatmarksgrav med skelett. Vid
Flåsjöns sydspets i Lövberga påträffades år 1935 en grav, som kan ha legat
under flat mark. Fyndet omhändertogs av arkeologen Knut Tinnberg. Trots
de otillfredsställande fynduppgifterna torde man ha anledning att räkna
med att gravar under flat mark kunna förekomma. Det stora flatmarksgravfältet på Vivallen i Härjedalen styrker denna uppfattning t t.
I Härjedalen, bl. a. vid Bruksvallarna, finnas gravar av högtyp ända upp
i övre fjällbjörksområdet. De torde höra samman med bl. a. fädriften. Det
enda säkra fjällgravområdet med nordiska fynd i södra delen av det gamla
Finnmark är beläget vid Gaisarjaure på Vardofjället ca 18 mil väster om
Vilhelrnina köping i gränsfjällen mot Norge. Det har tydligen ingenting att
göra med gårdsanläggning' och fäkreaturs betesgång. Det skiljer sig därigenom från förhållandena i sydligare fjällområden. Fyndplatsen ligger vid
västra ändan av sjön ca 100 m över dess yta, på kalfjället och ca 850 m
över havet. Där påträffades i ett röse ett skelett samt några glaspärlor och
ett stycke flinta. Röset skall ha varit 2,5 m långt och 1,2 m brett och 1 m
högt U i . Graven hade tydligen kistform. Från Gaisarjaure är sedan länge
ett annat gravfynd från början av 800-talet känt. Av skäl, som komma att
beröras i det följande, böra gravarna vid Gaisarsjön tolkas som lapska.
Marsfjällsmassivet har varit av stor betydelse i lapsk kultur. Där finns
bl. a. ett heligt område U'. Här, litet vid sidan om de stora sjö- och älvstråken ett par mil nordöst om Kultsjön, finns också fyndplatsen för ett utmärkt
Vendeltidsfynd bestående av två ovala spännbucklor, fem koniska spännen
och ett flertal glaspärlor (SHM 10321). Fig. 16. Det påträffades omkring
1880. Fyndsammansättningen är onekligen något egendomlig. Föremålen
hittades på en kåtaplats vid norra stranden av Girisjön. Fyndplatsen har
med säkerhet identifierats av statsgeologen Erik Granlund 1934. Platsen, som
är svår att finna, är belägen på ett mindre fastmarksparti på sluttningen
ned mot sjön. Denna är omgiven av myrland, varur likartade fastmarkspartier här och där sticka upp. Avståndet från stranden är 400-500 m.
Kåtan har legat på en 2 m hög kulle med en kärna av berg. Kullens längd
är i Ö-V-lig riktning 15 m och bredden 12 m. Granlund, som grävde på
platsen, lyckades fastställa kåtans gräns. Eldstaden låg då ännu kvar och
stack delvis upp ur ytan. Granlund skriver: »Det troliga förloppet har av
de lokala förhållandena att döma varit, att en mindre gravkulle uppe på
den större moränkullen utjämnats vid anläggandet av kåtan ... »17. Granlunds förklaring är möjlig, men det samlade fyndet ger dock ett egendomligt intryck som gravfynd. Detta antydes av Greta Arwidsson, då hon säger,
att fyndet troligen ej är slutet 1 8 . Gravteorin blir förutom genom fyndsammansättningen ytterst svävande, då man tar fyndlokalens geografiska läge i
betraktande. Girisjön ligger mitt inne i Vilhelminas fjällvärld. Granlunds
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läges anvisning är mera karakteristisk för ett lapskt viste, vilket ju fyndplatsen bevisligen varit - åtminstone i sen tid - än för en nordisk anläggning. De nordiska fornlämningarna följa strikt de stora älv- och sjölederna
och gå i regel ej vid sidan om, som fallet är med Girisjöfyndet. Enligt vår
mening bör detta fynd i stället tolkas som ett lapskt depotfynd från en samtida kåtaplats.
Andra fornlämningar, vilkas tids ställning är osäker, äro de talrika fångstgropssystemen. Flera av dem höra sannolikt ihop med jämtarnas redan på
1270-talet dokumenterade jakt inom älvarnas källornråden (Finnmarkar).
Somliga omtalas ännu på 1600-talet. Men en del av dem kan, som Ernst
Manker framhållit, ha anlagts av forntidens lapska renjägare ' ''.
]ärnåldersfynden inom Angermanälvens, Fjällsjöälvens och Faxälvens källområden kunna indelas i tre skilda grupper. Den första gruppen omfattar
endast två fynd. De äro äldre än folkvandringstiden. De båda övriga grupperna äro utan samband med den första. Den andra omfattar några enstaka
fynd från folkvandringstiden och ett betydligt rikare material från Vendeltiden och vikingatidens början. Dessa fynd hänga samman med en begynnande skandinavisk aktivitet inom området. Sannolikt var det under denna
tid fråga om färder till jaktmarker och fiskevatten samt kanske i ännu
högre grad byteshandel med landets urgamla invånare, lapparna. Den tredje
och sista förhistoriska fyndgruppen börjar med gOO-talet och sträcker sig
mot 1100-talet. Utan tvivel fortsatte då verksamheten från den andra epoken
men därtill kommo försök till och även genomförd fast kolonisation på flera
platser.
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Begynnande järnålder

De två äldsta järnåldersfynden från området äro komna från Ström i
Jämtland och Ådals-Liden i Ångermanland. Det senare fyndet är påträffat
vid Nämforsen och först uppmärksammat av Bo Hellman, som ingående
behandlat detsamma. Det utgöres aven bronsnål med övre delen ringformigt böjd (SHM 13513). Fig. 10. Hellman framhåller, att nålar av
järn något påminnande om Nämforsnålen finnas i Finlands Vendeltid. Direkta paralleller såväl i brons som järn äro dessutom ganska vanliga i
Estland och dateras av Moora till romersk järnålder. De äro först vanligast
i brons. Hellman daterar Nämforsnålen till århundradena närmast efter Kr. f.
Förutom detta fynd finns i Norrland, men utanför det här behandlade området, två andra fynd från denna tid, Storkågefyndet och Jävrefyndet, vilka
också båda peka mot öster 2 0 .
Till dessa tidiga fynd kommer nu ett från Ström, en holkyxa av järn.
Den är funnen på stranden i sydöstra delen av Russfjärden i Ströms Vattudal av förf. 1954. Yxan har närmast fyrsidig på ena sidan något rundad
holk och rakt fallande sidor. Manteln är hopsmidd i ena hörnet. Storlek
74 X 33 mm, vikt 425 gr. Fig. 13 a.
De äldsta nordiska holkyxorna äro kilformiga och ha rakt fallande smalsidor. Liknande typer finnas i bl. a. Lettland och Ostpreussen. Där äro
yxorna emellertid kortare och mindre. Kilformen är mera framträdande.
Jfr Moora F 143: 28. I allmänhet torde dessa yxor tillhöra romersk järnålder men flera kunna vara äldre 2 1 .
Det är omöjligt att med absolut säkerhet bestämma ett så enkelt föremål som yxan från Ström men liknande fynd ge vissa hållpunkter för en
datering. Ett sådant kommer från Nautejaure i Jokkmokks socken. Där
påträffades en holkyxa av samma typ tillsammans med två spjutspetsar.
(SHM 22085). Jfr fig. 13 b. De bästa parallellerna finnas i öster och sydöst. Ett fynd, som särskilt förtjänar att framhållas, är ett finskt gravfynd
från romersk järnålder. Fyndet, som kommer från Viitasaari långt från det
egentliga bebodda området den tiden, består förutom aven liknande holkyxa av ett armband, två fingerringar, en guldfoliepärla och ett kvartsstycke.
(Nationalmuseum, Helsingfors. 8825: 8).
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Vid Nämforsen finns inte bara norra Europas största hällristningsområde
utan också stora boplatslämningar från en stenålderskuliur, som når
långt in i metalltid. Vid forsen har man också påträffat fynd från den
yngre järnåldern och medeltiden. Bronsnålen är ett i Sverige unikt fynd,
som har sina närmaste paralleller öster om Bottniska viken. (SHM 23282
och 13513).

Nordisk och lapsk kulturkontakt

Sannolikt voro de flesta av den mellannorrländska järnålderns kärnbygder konsoliderade vid folkvandringstidens början. De utgöra förutsättningen för nordisk exploatering av Angermanälvens källornråden, även om
man har att räkna med en viss aktivitet från Hålogaland i Norge.
Fem fynd kunna troligen föras till folkvandringstiden med en vid marginal. Tre äro ovala eldslagningsstenar. Fig. 11. En är funnen i en åker i
Juvansjö, Adals-Lidens sn, (privat ägo, Santesson 1928, ATA), en andra i boplatslager vid Nämforsen (SHM 23282), och en tredje i Ramsele socken
(SHM 17343: 1645). Dessa fynd komma ju från socknar vid älvgrenarnas
sammanflöden och med nära anknytning till mera framträdande järnåldersbygder.
Ett fjärde fynd är en holkyxa av järn med rund holk och kraftigt utsvängd
egg (SHM 22350). Fig. 13 c. Den är funnen på Fatmomakke kapellplats
vid Kultsjön i Vilhelmina socken. Yxan tillhör den typ, som brukades i
Mellannorrland under folkvandringstid och äldre Vendeltidv-. Yxfyndet
visar på nordisk aktivitet uppe i fjälltrakterna redan under den tid, då den
norrländska folkvandringskulturen stod på sin höjdpunkt eller kort därefter.
Det femte fyndet, en runristad skifferspets (SHM 13168), hör till det
märkligaste, som hittills har påträffats i Asele lappmark. Den hittades vid
Älgsjöbyn i Åsele socken i början av 1900-talet i samband med odlingsarbete.
Spetsen är gjord av grå skiffer och försedd med tånge. Hullingarna äro
avslagna (102 mm). Endast baspartiet är bevarat, varför ristningen är ofullständig. Fig. 12.
Detta sätt att runrista en spjutspets för tanken till de runornerade spetsarna under ett äldre skede av järnåldern. Att spetsen tillhör ett senare
skede visas emellertid aven ristning på motsatta sidan av bladet. Där
finns en ytterst enkel djurframställning, ett bandformat djur, vars huvud
med öppna käftar närmast bör ha förebilder i stil II-djur. På samma sida
finns också ett geometriskt ornament.
Runristningen har undersökts av professor Sven B. F. Jansson, som har
avgivit följande utlåtandex>:
Inskriften på Älgsjöspjutspetsen består av fyra fullständigt bevarade runor
samt ett stycke aven femte runa, vars övriga delar ha gått förlorade, då
spjutspetsen bröts av. Runinskriften är sålunda endast fragmentariskt bevarad.
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De fyra runorna äro till typen urnordiska och skulle av typologiska skäl
snarast hänföras till 500-talet.
Inskrift:

Det kan anmärkas, att skriften lutar åt höger i skriftriktningen.
Stockholm den 5 januari 1955.
Sven B. F. Jansson
Skifferspetsen tillhör den norrländska stenålderns fångst- och jägarkultur.
(kvartsit- och skifferkulturen ). Om ristningen är äkta - runornas lutning
åt höger kan antyda en förfalskning - visar detta fynd säkrare än konsthantverksprodukter i metall, att en i tidens mellansvenska konst stil förfaren
och runkunnig man någon gång har varit i de trakter, som nu bilda Åsele
socken. Det är icke säkert att ristningen utförts på en antikvitet. Därmed
är dock icke sagt, att ristaren själv skulle ha brukat spetsen. Den kan bland
många andra liknande fynd vara en kontaktpunkt mellan skiffer-kvartsitkulturen och den nordiska järnålderskulturen.
Men den kan också vara ett järnåldersjägarens eget fornfynd. Den kan
som i Orvar Odds saga ha tillskrivits en övernaturlig kraft. Där dödar
hjälten med tre stenpilar en trollkvinna, sedan hans egna vapen hade visat
sig odugliga.
Runskriften dateras typologiskt till 500-talet. Av samma skäl kan man
möjligen datera djurframställningen något senare. Detta fynd torde stå
på gränsen mellan folk vandringstid och Vendeltid.
Den rika norrländska folkvandringskulturen faller ur blickfånget i stort
sett i och med 600-talets början. För detta århundrade, som länge varit
dåligt representerat, har materialet småningom blivit rikhaltigare men icke
i Norrland utan i Mellansverige. För 'l00-talet är materialet fullödigt och
visar, att det då var Uppland och därmed svearna, som var mäktigast både
kulturellt och politiskt. Bakom detta skeende ser Nils Åberg en konjunkturförändring, som har inneburit, att den tidens norrländska handelsfaktorier
ha förlorat sitt inflytande till förmån för Svealand-ö. Norrland verkar fyndtomt. Sveaväldets expansion nådde även Tröndelagen i Norge och lämnade
där märkliga spår efter sig 2 4 .
Även om handelns rika skatter genom svears intrång gingo norrlänningar
förbi, så tillfördes den tidens norrländska redskapskultur märkliga nyheter
bl. a. genom införandet av skafthålsyxan av järn, som saknar tidigare utvecklingsfaser i Norrland och kom fullt färdig, sannolikt som bytesobjekt
från svearna. Den var av mellansvensk, mera sällan av gotländsk tillverkning 2 5 .
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12.

Eldslagningsstenar,
nedre från
den
Ramsele sn (SHM
17343) och den
övre från boplats
vid Nämforsen,
Adals-Lidens sn
(SHM 23282).
Fragmentarisk
spjutspets av skiffer funnen i Älgsjö byn i Åsele
socken. På spetsens ena sida är
en runristning, på
dess andra en
djurfigur och ett
geometriskt
monster,
(SHM 13168).
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13.

Järnålderns äldsta yxor, holkyxorna, voro skaftade med en gren- eller
rotklyka. Bilden återger ett fynd från Björsäters sn i Östergötland (Linköpings museum). Både äldre och yngre varianter av holkyxor finnas
inom källområdena. Yxan från Russfjärden (a) överensstämmer bl. a.
med ett fynd från rom. jäå. i Jokkmokk (b). De sena holkyxorna med
utsvängd egg representeras av ett fynd från Fatmomakke vid Kultsjön (c).

Järnålderns första verkliga framträngande in över de rika jakt- och fångstmarkerna hänger samman med denna Sveaväldets expansion men måste
förläggas så sent som till 700-talet. Det är spridda fynd ofta av tillfällig
karaktär, som vi stöta på. Sammanhängande bygd fanns ej ännu. En viktig
fyndort är Strömsund med den förut omtalade graven från 700-talets slut.
I graven låg ett eneggat svärd av den både i Norge och Sverige vanliga
typen Petersen H med ryggade hjaltar, (JLF). Fig. 14 2 ll . Om gravskicket
har talats tidigare. Det anknyter till tidens tongivande sed. Paralleller uppvisa
flera gravar bl. a. i Uppland och i Trondheimstrakten. Samma är förhåIlan-
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14. Eneggat svärd från Risnäset vid Strömsund (JLM 895).

det med två gravfynd på Vardofjäll vid Gaisarsjön i Vilhelmina. Dessa fynd
ligga på gränsen till vikingatiden. I ett plundrat röse med skelett påträffades 1941 15 marinblå glaspärlor och ett stycke flinta (SHM 22790). Föremålen tillvaratogos av folkskollärare Nils Eriksson. I fyndet säges bl. a. en
»tennbägare» ha ingått. Då skelettet hade förstörts genom plundringen,
omintetgjordes också möjligheten till en antropologisk bestämning. Var den
jordade av lapsk eller nordisk härkomst? Ett svar på den frågan skulle ha
varit av utomordentlig betydelse särskilt med tanke på det andra fyndet
från Vardofjäll. I en fornsakssamling, som tillhörde fil. dr E. Bergström,
Djursholm-Danderyd, fann Gustaf Hallström 1923 en samling fynd från
Vardofjäll. Samlingen består aven oval spännbuckla, järnyxa, kniv och
glaspärla (Umeå M.). Fig·. 15 och 24. Jämte fynden anträffades också ett skelett. Spännbucklan är exakt som spännbucklan SHM 9BIB från Tunagravfältet i Alsike, daterad till första hälften av BOO-talet2 7 . Yxan, en liten handyxa
av den tvåflikiga östskandinaviska typen 2 8 , är typologiskt tidig och kan
omöjligt vara samtida med spännbucklan. Yxtypen täckte Uppland under
åtminstone äldre Vendeltid. Den kan jämföras med yxan i Vendelgrav I.
På denna tid avvika de mellansvenska tvåflikiga yxorna från motsvarande
på Gotland. I förhållande till spännbucklan från BOO-talets första hälft är
yxan en antikvitet. Det är icke troligt, att en nordbo i början av BOO-talet
använde en sådan yxa. Har ägaren varit en nordisk handelsman, ter sig
bruket aven sådan antikvitet än märkligare och omöjligare, då de mellansvenska och hälsingska smedjorna för länge sedan hade ändrat modellerna.
Därtill kommer att handelsmännen helst besökte lapparna under vintern i
skogslandet, då snötäcket gjorde allt land framkomligt hellre än företogo
krävande och långsamma sommarresor till de då avlägsna lapparna i fjällen. Dessutom tyder fyndsammansättningen på att det är fråga om en kvinnograv. Spännbucklan pekar på det. Yxor förekomma i kvinnogravar. En
nordisk kvinnograv på Vardofjäll vid BOO-talets början är föga trolig. Det
är beklagligt, att skeletten från dessa gravar icke äro tillgängliga. På grund
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15.

Skafthålsyxans äldsta utvecklingsstadier äro inte representerade inom området. Fullt utbildad nådde dess ostskandinaviska fastlandstyp det inre av
Norrland under Vendeltiden.
Typisk för detta skedes senare
del är yxan överst från Junsele
sno Den karakteriseras bl. a. av
det
rektangulära skaft hålet
(Junsele hembygdsförening);
b) yxa från Vardofjäll, Vilhelmina sn (Västerbottens läns
museum 3430 b); c) bila funnen vid Råsele, Vilhelmina,
från vikingatiden (Vilhelmina
museum).

av fyndets sammansättning i den sistnämnda graven anser jag emellertid
det vara möjligt, att vi stå inför ett lapskt gravfynd.
Till Vendeltidens senare del hör en yxa av östskandinavisk fastlandstyp
från Junsele (Junsele hembygdsförenings samlingar). Fig. 15. Bland dess
karakteriserande detaljer observerar man det närmast rektangulära skafthålet. Det är av västeuropeiskt ursprung och har efter allt att döma upptagits under Vendeltidens senare del.
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Ovala och runda spännen samt glaspärlor ingå i fyndet från Girisjön
öster om Marsfjället i Vilhelmina sn (SHM 10321).

Girisjöfyndet består, som omnämnts tidigare, av två ovala spännbucklor,
fem koniska spännen och ett flertal glaspärlor (SHM 10321) . Greta
Arwidsson ser i ornamentiken på de ovala spännbucklorna nordliga utlöpare
av den svenska Vendelkulturen och jämför med andra svenska motsvarigheter som t. ex. ett fynd från Alfta socken i Hälsingland (SHM 22517: 11)
och från Lemland på Aland 2 9 • Fig. 16.
Genom byteshandel kan föremålen från Girlsjön ha kommit i en rik sames
ägo.
Den svenska Vendelkulturens expandering mot norr och nordväst över
Jämtland och in i Tröndelagen har framhållits av flera forskare (Gjessing,
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Nerman, Aberg m. fL). De sporadiska fynden i Angermanälvens övre flodområde äro därför icke förvånande. Närvaron av nordbor inom området
har påvisats även av den språkvetenskapliga forskningen. Sålunda anser
K. B. Wiklund, att »man i en rad av lapska fjällnamn i både Västerbotten
och Jämtland som andra sammansättningsled finner ett -fele, -vele, i äldre
manuskript -velle, -ville, vilket utan tvivel sammanhänger med det nordiska
ordet fjäll och som att döma av vissa tecken bör vara lånat redan under
urnordisk tid»3o. Från Jämtland, som det aktuella citatet närmast berör,
nämner Wiklund tre säkra namn av denna art, nämligen längst i norr Nursfjället, på lapska Nuörresvele eller Nuörresfele, väster om Lebbikvattnet långt
norr i Frostviken ; ett par mil söder därom Brakkfjället, på lapska Prahkovele,
väster om Blåsjön ; samt längst i söder Munsfjället, på lapska Muttjfele eller
Muttjvele, sydväst om Bågede, Wiklund skrev 1928: »Om dessa tre namn
verkligen äro lånade i urnordisk tid, visar detta, att lapparna vid sin invandring norrifrån träffade samman med skandinaver i trakterna av Lebbikvattnet, Blåsjön och Bågede i Ströms vattudal redan vid tiden före ca 700
år e. Kr.» Även själva Ström nämnes enligt Wiklund av lapparna med ett
under urnordisk tid lånat ord Straime.
Wiklunds undersökningar förde honom sedermera fram till den åsikten,
att nordbor och lappar hade haft sådana kontakter, att lapparna hade upptagit urnordiska låneord redan då järnet - som Wiklund förmodar - vid
mitten av det första förkristna årtusendet blev bekant för lapparna'! t. Ända
till 1932 ansåg man, att den urnordiska tiden sträckte sig fram till ca år
700 e. Kr. Magnus Olsen och Haakon Shetelig publicerade 1933 i Bergens
Museums Arsbok den året förut funna »Runekammen fra Setre», som anses
visa, att den urnordiska tidens slut kan ha infallit redan under folkvandringstiden och enligt Wiklund senast ca 500 år e. Kr. De första nordisk-lapska
kontakterna skulle således efter Wiklund ha ägt rum längst i norr. Först
senare skedde kontakten söderut. Wiklund skrev: »En frukt av lapparnas
beröring med dem äro de icke sällsynta lapska ortnamn av urnordiskt ursprung i de södra lappmarkerna (se Wiklund i N. o. B. 1914, s. 105 ff.},
vilka visa, att lapparna redan under urnordisk tid och sålunda före ca 500
e. Kr. på sin väg mot söder hunnit till de övre delarna av Ströms Vattudal,
d. v. s. något längre än »landskapet Lapplands sydgräns»32. Med dessa ord
ändrade Wiklund sina tidigare här citerade dateringar. Dessa hade tillkommit, då han alltjämt förfäktade den åsikten, att lapparna hade invandrat i relativt sen tid. Flera forskare äro numera av den åsikten, att lapparna
kunna ha varit bärare av kvartsit-skifferkulturen. Wiklund ville i sitt sista
postumt utgivna arbete gå ännu ett steg längre. Men alltjämt torde väl det
på språkvetenskaplig väg vunna resultat kvarstå, nämligen att lapparna
ha sammanträffat med skandinaver i nämnda trakter under urnordisk tid.
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Karl Hampus Dahlstedt har fortsatt Wiklunds tankegång i en artikel i
Västerbotten 1953. BI. a. erinrar han om det redan av Wiklund tolkade
FjäIlfjäll i Vilhelmina. FjäIlfjäll heter på lapska Fellie, som är ett lapskt
lån från det urnordiska ordet för fjäll, fella. Före år 800 skall enligt Dahlstedt lappar ha hört nordbor kalla Fjällfjällen för Fella. Sedan lapparna
lånat denna benämning ha nordbor åter kommit i kontakt med lappar
kanske många hundra år senare och då efter lapparnas Fellie bildat Felliefjäll, FjäIlfjälI. Dahlstedt framhåller vidare, att lapparnas namn på Stornäs
i Ku1tsjön, Nassjo (o = långt o) och bergen därovanför kan vara ett lån
från det urnordiska ordet för näs, nasia eller flertalsformen nasio. I detta
sammanhang erinras här om fyndet aven holkyxa av järn vid Fatmomakke
ej långt från Stornäs.
Dahlstedt fortsätter sedan att granska ortnamnen i en gränstraktat mellan
Norge och Sverige från tiden omkring år 1273 och framhåller, att jämtarna,
som då hade jakträtten upp till Vojmsjön, tyckas ha haft egna nordiska namn
på sjöarna. Vuojmojäno, det lapska ordet för Vojmsjön, skulle också gå tillbaka på en gammal nordisk benämning och närmast höra samman med
Vojmån med betydelse ån som gör onödiga, slingrande rörelser. De arkeologiska fynden stödja åsikten. BI. a. har ett ringspänne från sen vikingatid
påträffats på Killingholmen i Vojmsjön.
Ur arkeologisk synpunkt kan man i anslutning till de språkliga dateringarna anföra, att det i områdets fornsaksbestånd från järnåldern icke finns
något fynd, som kan sägas vara av rent lapskt ursprung. Sett från detta
material kan lapparnas existens inom området icke bevisas. Deras närvaro
antydes emellertid i en del fyndförhållanden och fyndkombinationer.
Fynden från folkvandringstid och äldre Vendeltid äro endast fem. Tre
tillhöra RamscIe och Adals-Lidens socknar och ligga alltså utanför det egentliga Finnmark. En nordisk-lapsk kontakt under 500- och 600-talen är således icke utesluten, men den kan icke ha varit av betydenhet. Först under
700- och 800-talen äro fynden talrika och påträffade under förhållanden,
som antyda att nordiska föremål ha gått ur nordisk hand i främmande.
Mottagarna kunna knappast ha varit andra än lapparna. Först då har man
anledning att räkna med en starkare nordisk ku1turpåverkan bland lapparna
iAngermanälvens källområden.
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Nordisk kolonisation

De nordiska fynden inom källområdena från Vendeltidens senare del och
vikingatidens början (700-850) äro glesa, komna från enstaka gravar och
mycket ofta från en miljö, som knappast kan vara nordisk utan snarare
är lapsk. Detta förhållande speglar en nordisk handelsaktivitet inom fjällvärlden under den tiden. På jaktstigar och under handelsfärder till källsjöarna mötte nordborna landets urgamla bebyggare. Men om en fast
nordisk bosättning under denna tid är det aldrig fråga. Närmare och bättre
belägna kolonisationsområden funnos alltjämt i redan då mera centrala
områden.
Det skulle dröja ända till 900-talet, kanske dess mitt, innan en verklig
fast nordisk bosättning kom till stånd. Då kom även dessa avlägsna trakter
att beröras av vikingatidens starka kolonisationsrörelser. Gravfynden visa,
att kolonisationen har bestått i flera generationer in mot 1100-talet. Man
kan fråga sig, om det inte är kristendomen och en därmed sammanhängande
förändring av gravskicket, som gör att den nordiska bebyggelsen synes upphöra vid denna tid.
Det märkligaste vittnesbördet om denna sena vikingatidskolonisation utgör det förut omtalade gravfältet på Långön i Hotingsjön i Tåsjö socken.
Eftersom det i tid sammanfaller med alla övriga vikingatidsfynd, får detta
gravfält bilda stommen vid behandlingen av vikingatiden. Fig. 18-19. Här
kommer först endast att uppräknas var fyndplatser och fornlämningar från
vikingatiden finnas.
Vid Faxälvens och Angermanälvens sammanflöde ovanför Sollefteå fanns
redan under vikingatiden en ganska sammanhängande bygd. Följer man
sedan Faxälven, så påträffas utefter denna älv inte något fynd eller någon
fornlämning från vikingatiden vare sig i Edsele eller Ramsele socknar. Från
Ramsele finns dock ett fynd från folkvandringstiden. I varje fall vittnar den
medeltida kyrkan i Ramsele, omtalad 1273, om en ganska tidig bebyggelse
där. Det alltjämt vildmarksbetonade älvstråket mellan Ramsele och Fångsjön-Sporrsjön söder om Strömsund lägger med sina forsar och föga gästvänliga terräng stora hinder i vägen för bebyggelse och samfärdsel. Först
vid Vågdalen och vid Strömsund påträffas fasta fornlämningar och fynd.
Faxälven bindes samman med Fjällsjöälven genom en bifurkation, Vängelälven, som verkar ha utgjort leden upp till Ströms Vattudal och därmed
förbigående Faxälvens nedre lopp. Därigenom bindes fornlämningsområdena
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Längst ut på Jormlitangen
i Frostvikens socken låg
före [ormsjons reglering ett
gravfält från vikingatiden.
Längre in i fjällvärlden
nådde bebyggelsen varken
förr eller senare. Efter H allström 1907.
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utefter Faxälvens övre lopp samman med de övriga älvarna, och Nämforsenområdets egenart betonas ytterligare.
Invid Vängelälvens utflöde i Fjällsjöälven påträffade förf. på Sörånäs
i Ramsele socken år 1951 en gravhög av samma typ som gravarna vid
Hotingsjön. Högen, en skelettgrav, undersöktes och återställdes 1952. Den
tillhör 900-talets slut eller 1000-talets början. I Statens historiska museum
finns sedan gammalt en oval, dubbelskalig spännbuckla från Sörånäs. Den
är eldskadad (SHM 3567). Fig. 24 och 36.
Vägen upp mot Ström är betydligt framkomligare utefter FjällsjöälvenVängelälven än utmed Faxälven. Ett på Grytön i Vängelsjön, Fjällsjö socken, funnet ringspänne bildar en viktig länk på vägen upp mot fornlämningarna vid Vågdalen sydöst om Strömsund. Fig. 23. På båda sidorna om
Strömsund ha sannolikt förr funnits flera vikingatida fornlämningar. Flera,
dock osäkra stensättningar finnas ännu kvar. Lösfynd visa, att trakten har
varit bebodd under vikingatiden. Under medeltiden utgjorde Ström den
yttersta norra bebyggelsen i Jämtland med fiske och jakt i nordväst utefter
Ströms Vattudal. Redan år 1314 omtalas Ström som egen socken (Hambradal cum annexa ) och det är sannolikt, att dåtidens bygd var direkt arvtagare till den sena vikingatidens. För övrigt erinra vi om en fornlämning
vid Bågede i Ströms Vattudal. Säkert vikingatida är gravfältet på Jormlitangen långt uppe i Frostviken. Fig. 17. Slutligen finns ett vikingatida
ringspänne från Frostvikens fjällvärld (JLM 9068). Fig. 23. Det är funnet vid
Raukasjö. Svårare att datera är en pilspets funnen vid Ankaredeälven
i samma socken (JLM 16105).
Utefter Ångermanälvens huvudfåra äro spåren efter vikingatiden mycket
glesa. Ett ringspänne funnet på Killingholmen i Vojmsjön, en yxa funnen
vid Råsele, båda i Vilhelmina, och glaspärlor och en armring av brons från
Åsele äro de fynd, som med säkerhet kunna föras till detta skede av vikingatiden. Fig. 15 och 23.
Fyndfördelningen är under vikingatiden nästan den motsatta, mot vad
den var under Vendeltiden. Då uppvisade de verkliga fjälltrakterna, lapparnas sommarland, de bästa nordiska fynden. Neråt ådalarna funnos då
endast glesa fynd, som markerade spridningsvägarna. Under vikingatiden
däremot är det ådalarna, som rycka fram och få en fast nordisk bosättning.
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Gravfältet på Långön

1

Hotingsjön

Som en smal kil tränger nordvästligaste Angermanland med Tåsjöbygden
in mellan de jämtsk-lappländska gränsområdena. Trakten kännetecknas framför allt av de stora sjökedjor och älvsjöar, som med sina källområden i de
vidsträckta fjälltrakterna samla upp mängden av mindre älvar och åar och
i sydöstlig riktning föra vattnet vidare ner i Faxälven, Fjällsjöälven och övre
grenen av Angermanälven, Aseleälven, för att småningom enas i Angermanälvens huvudfåra. I Fjällsjöälvens källområde intar den 37 km långa Tåsjön
ett centralt läge med tillflöden från Frostviken i Jämtland och Dorotea i
Lappland genom Saxälven. Genom Tåsjöälven förs vattnet vidare genom
Hotingsjön till egentliga Fjällsjöälven. Parallellt med och väster om Tåsjön
ligger den stora Flåsjön i Jämtland, som genom Flåsjöälven också utfaller
i Hotingsjön. Öster och nordöst om Tåsjon utbreder sig den långa sjökedja,
som tar sin början i Ormsjön i Dorotea i Lappland och över Rörströmssjöarna faller ut i Rörströmsälven. Två mil sydväst om Hoting förenas
Tåsjöälven och Rörströmsälven i Bodumsjön, som bildar den egentliga utgångspunkten för Fjällsjöälven. Jfr s. 19.
Genom de stora sjöarnas orientering mot sydöst bildas en naturlig sammanstrålningspunkt i trakten av Hoting och Rörström i sydligaste delen av
nuvarande Tåsjö socken. Avståndet mellan Rörströmssjön och Hotingsjön
och därmed också mellan de båda vattendragen är här endast tre kilometer.
Höjdsträckningar och myrmarker understryka ytterligare den centrala uppsamlingspunkt för ett vidsträckt nederbördsområde i skogs- och fjällregionen,
som Hoting-s-Rörströmstrakten måste sägas vara. I den mån älvar och sjöar
ha utgjort naturliga leder vid ett extensivt nyttjande av vidsträckta jaktmarker och fiskevatten, bör trakten kring Hoting och Rörström både ha
erbjudit naturliga fångstförutsättningar och utgjort en lämplig utgångspunkt
för jakt- och fiskefärder. Över WO-talet fyndlokaler med stenåldersinventarium ligga samlade utefter Hoting- och Rörströmssjöarna. Mera fåtaliga och
nästan sällsynta äro de däremot utefter större sjöar som Flåsjön och Tåsjön
med deras mera öppna stränder. Näringsgeografiskt lika naturlig men icke
desto mindre synnerligen märklig är belägenheten av det svenska inlandets
nordligaste egentliga gravfält från järnåldern. Fig. 18.
Nedanför Tåsjöforsen i Hotingsjöns nordvästra del mitt för Flåsjöns infall
ligger den nära 2,5 km långa holme, som blivit kallad Långön. Från sjöns
norra strand är den endast skild genom ett smalt sund, Smalån. Öns bredd
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18. Nedanför T åsjöforsen i Hotingsjöns nordvästra del ligger Långon, en
åsstrackning, som löper 2,5 km ut i sjön. På holmens södra del finns ett
vikingatida gravfält. Där ligga också några av inlandets fyndrikaste stenåldersboplatser. - Godkänd för publicering av Försvarsstaben.

uppgår sällan till mer än 50-100 m. Den består aven hög rullstensås med
ett lager av yttäckande mjäla och är helt bevuxen med furuskog. På dess
sydöstra smala udde 675 m sydöst om västra landfästet på järnvägsbron
över Smalån ligger en rad om 11 gravhögar. På norra delen, ca 300 m
från norra udden ligger en enstaka hög. En andra enstaka hög är att finna
på fastlandet ca 400 m sydöst om Långöns södra udde. I allt uppgår antalet
gravar således till 13.
Hur länge Hotinggravfältet varit känt bland ortens befolkning är omöjligt att avgöra. En notis från 1630-talet3 3 , vilken vi återkomma till i det
40

19.

Gravfältet på Långön i Hotingsjön. Gravarna äro numrerade från
vänster 1-11. De flesta ligga i grupper om två och tre. Riksantikvarieämbetets karta, upprättad 1952.

följande, kan möjligen styrka ett antagande, att kännedomen om traktens
förhistoriska bebyggelse kan ha bevarats i muntlig tradition inom de övre
ådalarna in i historisk tid. Otvivelaktigt var gravfältet känt av befolkningen,
då Karl Sidenbladh på försommaren 1867 besökte Tåsjö socken, där han
dock antecknat »intet anmärkningsvärt»34. Författaren till »Gamla Tåsjö»
Erik Modin, som då knappt 5-årig säger sig minnas hans besök hos fadern
och läraren i Tåsjö, nämner dock, att denne någon gång på 1860-talet
hade sammanträffat med en man som i magiskt syfte grävde i en av högarna 35. Det skulle dock dröja ända till 1883, innan detta märkliga gravfält kom till Vitterhetsakademiens kännedom genom länsmannen Nils Erik
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Sillen. Anledningen var att några arbetare troligen i en av de sist plundrade
högarna hade funnit några föremål, som sedermera inlämnades till Statens
historiska museumäs. Ar 1906 kom ytterligare oroväckande rapporter, då
professor K. B. Wiklund efter en resa i augusti meddelade, att flera gravhögar furmos på Långön, och att man i dem funnit kol, skelettdelar och
brända ben. Med anledning därav uppdrogs åt nuvarande professor T. J.
Arne att verkställa en undersökning på platsen. Den ägde rum på hösten
1906. De sex sydligaste och bäst bibehållna gravarna undersöktes. Resultatet
av undersökningen visade, att man här hade att göra med ett vikingatida
gravfält, märkligt inte bara genom sin nordliga belägenhet utan även genom
gravarnas inventariumå". Då inlandsbanan år 1913 drogs fram över Långön,
fick den genom samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Kungl. Järnvägsstyrelsen en sådan sträckning, att gravfältet kunde lämnas i orört skick.
Sedan länge har det inom Riksantikvarieämbetet planerats ett återställande
av gravfältet. Först år 1952 fick Ämbetet tillfälle att utföra denna restaurering i samband med arkeologiska undersökningar kring Hotingsjöns stränder med anledning av sjöns förestående reglering. I samband med restaureringen företogs en undersökning av de återstående icke tidigare sakkunnigt
undersökta gravarna. Kostnaderna bestredos av älvens regleringsförening
genom Kungl. Vattenfallsstyrelsen, och arbetena ingingo som ett led i de
mellan Styrelsen och Ämbetet träffade överenskommelserna om arkeologiska
undersökningar inom Fjällsjöälvens källornråden. Kungsgården-Mariebergs
AB och Kramfors AB, vilka bolag numera äga den mark, på vilken gravfältet ligger, utförde samtidigt en gallring och uppröjning av skogsbeståndet
på gravfältet.
Här nedan följer en sammanställning av grävningsrapporterna 1906 och

1952. Fynden beskrivas i följande kapitel:
Av högarna ha nrs 6-11 och 13 undersökts av T.
nrs 1-5 och 12 år 1952 av författaren.

J. Arne

år 1906 och

Grav nr l. Flack hög, 7 m diam, 0,5 m hög. Runt högen utom mot Långöns branta sydsluttning är en fotränna, 1,0 m bred och 0,15 m djup. Högens
centrala del var plundrad. En stor del av fyllnadsmassorna hade vräkts ut
över fotrännan åt NÖ.
Fyllningen bestod uteslutande av mycket fin sand och mjäla. Den ursprungliga markytan var tydligt urskiljbar i det blekjordslager, som låg under
fyllningen, och som stod i omedelbart sammanhang med motsvarande lager
omkring högen. Under torven på högen hade bildats ett nytt blekjordslager
med inblandningar av självkolade rötter, därunder övergick blekjorden i grå
sand via ett lager rostjord alldeles som i den naturliga lagerföljden i omgivningen.
N om högens mittpunkt på den ursprungliga markytan fanns en brandgrav med omrört brandlager, 1 m diam och 0,1 m tjockt. Av brandlagret
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återstod orubbat endast ett segment i N. Det övriga var genomgrävt och
delvis uppkastat på högens yta.
Något S om högens mittpunkt var ett lager av sandblandad skärvsten
(koksten) . Skärvstenen låg i en grop i sanden med ytan i nivå med den
ursprungliga markytan, 0,5 m diam och 0,35 m djup. Det hade intet att
göra med graven utan härrör från en stenåldersboplats.
I brandlagret påträffades:
350 g brända ben; 1 slaggbemängd järnbit ; 3 rostiga järnfragment ; 4
fragment aven benkam ; 2 fragment av ett bryne av röd skiffer.
I skärvstenen påträffades:
1 skrapa av vit kvarts; 1 avslag av mörk kvartsit med skarpegg ; 1 avslag
av vit kritlik kvartsit.
Grav nr 2. Hög, 5 m diam, 0,73 m hög. Fotränna som grav 1, 0,9 m bred
och 0,15 m djup. Högens centrala och SV delar vara plundrade. En stor
del av fyllningen hade vräkts ut åt SV över fotrännan, fig. 9.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen helt med nr 1.
V om högens mittpunkt, endast 0,4 m från fotrännan, fanns på den ursprungliga markytan en brandgrav med ett brandlager, 1,0 X 0,8 m och 0,1
m tjockt, orört tack vare dess perifera läge.
I brandlagret påträffades:
500 g brända ben; en myckenhet rostade och brandskadade föremål av
järn, varibland kan urskiljas 1 helt förrostad yxa; 1 järnstycke, efter röntgenfoto innehållande ett knippe pilar; 1 ringspänne av brons.
Grav nr 3. Hög, 4,2 m diam, 0,54 m hög. Fotränna som grav 1, 0,8 m
bred och 0,2 m djup. Högens mitt var plundrad genom ett schakt, 2,9 X 1,4
m (NNO-SSV).
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1.
I högens S del funnas två delvis sammanhängande lager, 2,3 X 1,2 m
(NNV-SSÖ) av brända ben med svag kolinblandning mot högens mitt.
S lagret var helt fritt från kol, och benen lågo där i rost jord och blekjord
(djurben från stenåldersboplats ?) .
I benlagren påträffades:
30 g människoben; 30 g djurben; 1 basfragment av pilspets av järn; 1
litet stycke förrostat järn.
I det kolfria benlagret i graven S del påträffades: 1 stort avslag av mörk
kvartsit med skrapegg; 1 mindre avslag av mörk kvartsit.
Grav nr 4. Hög, 5,8 m. diam, 0,54 m hög. Fotränna som grav 1, 0,8 m.
bred och 0,15 m djup. Högens mitt och S del voro helt plundrade och förstörda.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1.
I den utschaktade fyllningen påträffades en kniv av järn med glödpatina.
Grav nr 5. Hög, 6,4 m diam, 0,85 m hög. Runt högen är en fotränna,
intill 0,7 m bred och 0,2 m djup. Högens mitt var plundrad till ett djup
av 0,4 m under ursprungliga markytan.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1.
I fyllningen påträffades endast ett fåtal brända ben.
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20.

Grav nr 6 på Långön i
Hotingsjön. Efter T. .lArne 1926.

Grav nr 6. (Arne 1 5 5 nr 6)37. Flack hög, 4,5 m diam, 0,24 m hög. Fotränna
som grav 1, 0,7 m bred och 0,1 m djup.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1. Således var
den byggd på den naturliga markytan med dess naturliga lagerföljd : blekjord och grå sand med rost jord som mellanskikt. Samma lagerföljd hade
bildats i högen.
I högens mitt påträffades en träkista, 1,9 mX1,0;0,9 m bred (NO-SV),
inre bredd 0,7;0,65 m. Träet var något självkolat. Kistan låg 0,72 m under
högens yta. »40 cm ovan kistan fanns ett lager av vit mjölsand med inblandade kolstycken, därunder låg röd sand och slutligen underst den naturliga
sandbottnens-ås. Därav kan slutas, att kistan var nedsänkt 0,4 m under den
naturliga markytan.
I kistan låg ett skelett med kraniet mot NO. Därav återstod skallen med
underkäken, två armben, en kota samt fragment av bäckenbenen.
Vid skelettet påträffades följande textilier, dräkttillbehör och smycken:
3 beslag av brons på läder, innanför högra armbågen; 1 långt rembeslag,
innanför högra handleden, på trärester med fasttorkade delar av textilier;
1 ringspänne av brons med järnnål samt dubbel omlindning av snöre kring
spännet vid nålspetsen, vid vänstra armbenet ; 1 femkantig remsöl ja av brons
med beslag, nedanför ringspännet ; 1 rembeslag av brons, fäst på övre sidan
aven läderrem, låg nedanför remsöljan; 1 brakteat av brons- och silverbleck,
på vänstra sidan av bröstet; fragment av pälsverk och tyg.

Redskap:
1 långt bryne, under skallen; 1 yxa av järn, till höger om huvudet med
eggen bortvänd; 1 järnfragment med vidrostat f1intstycke, som förvaras i
nedanstående.
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Förvaringsföremål :
1 pung av ödleskinn, 1 näverholk med beslag.
Obestämbart:
2 små järnfragment.
Grav nr 7 (Arne nr 1) 39. Flack hög, 4,8 m diam, 0,17 m hög. Fotränna
som grav 1, 0,7 m bred och 0,15 m djup. Högens mitt var plundrad och:
efter läget av lår- och fingerben i graven har gravinventariet omrörts något
i samband därmed.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1. Jfr även nr 6.
I högens mitt påträffades ett människoskelett med huvudet åt N. »1
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. - Fingerben hittades på flera ställen. I söder
voro benen till en del täckta av trälämningar. - Mellan två lager av trä
hittades näver i stor myckenhets-ev, Vid fötterna i S låg skelettet aven
hund, bl. a. ett skulderblad, käkarna samt flera smärre ben.
Vid människoskelettet påträffades dräkttillbehör och personlig utrustning:
1 remsölja med ram av brons och rembeslag av järn, låg i gravens N del,
Ö om lårbenet och under ett knippe pilspetsar; 1 kam av ben, låg i mitten
av graven intill V kanten av kistan;
Redskap:
1 yxa av järn med lämningar av träskaftet, vikt 700 g, låg omedelbart
V om fötterna med eggen utåt; 1 doppsko av järn låg vid vänstra tibians
insida; 1 brynsten av skiffer låg i N delen av graven, Ö om lårben och
humerus; 1 kniv; 1 eldstål; 4 flintstycken och ett par kvartsstycken, lågo
över brynstenen; 3 (4?) pilspetsar av järn; 5 spetsfragment till pilspetsar av
järn; 2 pilspetsar av ben;
Samtliga pilspetsar lågo Ö om kniven.
Några järnbitar.
Grav nr 8 (Arne nr 2)41. Flack hög, 5,1 m diam, 0,20 m hög. Högen
var vid T. J. Arnes undersökning 1906 helt plundrad och fyndtom.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1. Dock är fotrännan mycket grund och till största delen omöjlig att bestämma.
Grav nr 9 (Arne nr 3) 42. Hög, 4,4 m diam, 0,35 m hög. Fotränna som
grav 1, 0,6 m bred och 0,2 m djup.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1.
Nära högens mitt anträffades en fragmentarisk träkista, orienterad i Ö-V,
med överdelen 35 cm djupt. Träet var något självkolat. Arne påträffade
mot Ö 45 cm djupt, två halskotor. S om halskotorna låg »utanför» kistan
ett lårben. Vidare hittades ett armbensfragment. Vid högens återställande
1952 påträffades i gravens S del i N-S orienterade kistdelar jämte spår av
näver. Av kistans Ö vägg återstod ett 0,85 m långt stycke. Innanför kistväggen lågo skelettdelar av hund.
Vid skelettet påträffades följande dräkttillbehör och smycken:
1 ringspänne av brons; 1 bronsfragment på underlag av grovt ylle eller
läder; 5 pärlor av brons och glas; 1 fragmentariskt silvermynt (ej återfunnet
1953) .

45

Grav nr 10 (Arne nr 4)43. Flack hög, 4,1 m diam, 0,25 m hög. Fotränna
som grav 1, 0,65 m bred och 0,1 m djup.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1.
I högen anträffades kistlämningar av furu men inga ben. Vid högens återställande 1952 återstod ännu kistans ena vägg till en längd av 1,6 m, orienterad i NO-SV.
I kistan påträffades följande textilier, dräkttillbehör och smycken:
1 liten rest av ylletyg; 1 rund bronsring med rester av läderremmar, varav
två bredare med bronsbeslag; 5 små silvermynt med genomborrade hål;
Av redskap hittades :
1 fragmentarisk kniv av järn.
Obestämbart:
1 järnfragment.
Grav nr 11 (Arne nr 5)44. Hög, 6,4 m diam, 0,35 m hög. Fotrännan som
grav 1, 0,7-0,8 m bred och 0,1 m djup. Högen var helt plundrad 1906.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1. Jfr även nr 6.
På den ursprungliga markytan fann Arne en myckenhet kol, vilket tyder
på att det funnits rester efter en självkolad träkista.
Högen återställdes år 1952.
Grav nr 12. Påträffad vid rekognoscering 1952. Belägen på Långöns N del,
300 m kartmätt från N udden, 20 m från V stranden. Hög, oval, 5,6 X 4,8
m, 0,45 h. Högens centrala del var plundrad och en del av fyllningen
vräkt ut över högens fot i Ö oeh S.
Fyllningen bestod av singel och grovt grus. Den ursprungliga markytan
var tydligt urskiljbar i det blekjordslager, som låg under fyllningen och som
stod i omedelbart sammanhang med motsvarande lager omkring högen.
Under torven på högen hade bildats ett nytt blekjordslager med inblandning av självkolade rötter. I mitten av högen och VNV därom med en
spets mot högens fot fanns ett brandlager med brända ben, 3,2 X 2,1 m
(Ö-V) och 0,1 m tjockt. Endast den västra delen av brandlagret under
den orubbade delen av högen var oskadat.
I den oskadade delen av brandlagret påträffades på samma ställe:
Dräkttillbehör :
6 orientaliska bältebeslag av brons; 1 märla (?) av brons.
Redskap:
flera fragment aven bennål (?); flera ornerade fragment av annat benföremål; 1 eldstål.
Obestämbart:
7 små bronsklumpar.
Efter undersökningen återställdes högen. Invid densamma har Statens
Järnvägar tagit upp provgropar för framtida grustäkt.
Grav nr 13. Belägen på udden (Hoting 22 5 ) , 500 m Ö om Långön på
Hotingsjöns N strand i Aspenäsfjärden. Undersökt av T. J. Arne 19064 5 •
Den var plundrad. Hög, oval 6,0 X 4,8 m, 0,5 m hög. Runt högen är en
fotränna utom mot den inåt land vända sidan, som sluttar brant, 0,5 m bred
och 0,15 m djup.
I fyllning och uppbyggnad överensstämde högen med nr 1.
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21.

Längs niporna vid Angermanälven löpa ofta långa system av gropar för
älgfångst. Bilden visar östra stranden av älven nedströms [unsele.

»Högst uppe påträffades ett lårben, ett stycke av ett människokranium
och ett annat ben. På ringa djup, ungefär 10 a 15 cm under det övre vita
sandlagret med dess kolstycken anträffades en kista liggande i NO-SV.
»Locket» var igenfallet och hade lagt sig över vänstra armen och fötterna.
Vid det förra låga två flintbitar och en järnbit, vid fötterna ett hundskelett.
Människoskelettet låg med kraniet mot nordost och fötterna mot sydväst,
således mot vattnet».
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Fornlämningar och fynd från
vikingatiden

I anslutning till beskrivningen av gravfältet följer nedan en sammanställning av fornlämningar och fynd från vikingatiden och senare inom Angermanälvens källornråden. Till stora delar har detta material varit publicerat
tidigare men på skilda håll.
La. DOROTEA SN
Två förmodade gravhögar vid Suotme invid Borgasjön, omnämnda av
Gustaf Hallström-v. Vid min undersökning 1950 kunde konstateras, att det
i ena fallet rör sig om en stenåldersboplats. Där har tidigare hittats ett nu
förkommet lerkärl. Den andra »graven», i vilken ett bäverskelett och ett
silvermynt skall ha hittats, var vid undersökningen så förstörd, att dess
karaktär inte kunde avgöras.
La. VILHELMINA SN
Offerplatsfynd från Bäsksjö. SHM 19554. Jfr Inga Serning, Lapska offerplatser. 1956.
Pilspets, lancettformig. Funnen på Marsfjället. SHM 16050.
Pilspetsar, en som Fv 1924, s. 40, fig. 1, en som Sv. Fornsaker fig. 50l.
Ej närmare känd fyndort. SHM 20963. Fig. 33.
Ringspänne med facetterade, på översidan plana ändknoppar. Närmast
ändarna ornerat med flätmönster, f. ö. med vargtandsornamentik. Funnet
på Killingholmen i Vojmsjön. Äg.: Handelsföreståndare Viktor Gran, Malgomaj. Fig. 23.
Yxa, tvåflikig bila med åsad undersida, utan hammarklack. Mellansvensk
modell. Funnen vid Råsele. Vilhelrnina museum. Fig. 15.
La. ASELE SN
Armring, av brons, öppen, huvudtyp Fv 1907, s. 211, fig. 13. Funnen i
potatisland. SHM 1986l.
Mosaikpärla, tunnformig, ljust blå totalfärg, de välvda sidorna med tre
rader oregelbundet kvadratiska inläggningar, djupblå och glasklara, h. 16
mm, diam. 19 mm. Funnen under skogsfrösådd i Älgsjö by. SHM 18346.
Förkommet fynd. Enligt uppgift hittades år 1860 1 järnspjutspets, ett 20tal pärlor samt 2 ovala spännbucklor på N sidan av Angermanälven mittemot Stenkulla. Jfr Westin i Västerbottens bygd och folk, Malmö 1952, s. 27.
Jä. FROSTVIKENS SN
Gravfält på Jormlitangen, som löper ut S om Jormliens by mot Jormön.
Tangen är skild från det inre landet genom en smal myr. Gravfältet omfattade 3-4 högar. Gravarna lågo utmed stranden på en sträcka av 125 m.

48

I

Högarna voro 4-7 m i diam och upp till 1 m höga. De voro byggda av sand,
grus och mjäla med en och annan sten i fyllningen. Sedan gammalt förvaras
i Statens historiska museum en yxa och en oval spännbuckla från Jormlien,
SHM 5091 resp. 5143. Gravfältet undersöktes år 1907 av antikvarien Gustaf
Hallström, som kunde konstatera att alla gravarna ha varit utsatta för plundring. I samband med Riksantikvarieämbetets rekognosceringar 1946 och 1947
borttogs gravfältet vid en förnyad undersökning av intendenten G.-G. Blomberg. Anledningen var Jormsjöns förestående reglering. Fig. 17.

Grav 1, 4 m i diam, belägen 50 m Ö om smalaste delen av sundet mellan
Jormlitangen och Jormön, 2 m från stranden och 1-1,5 m över högvattenlinjen före regleringen, var genomgrävd av bönder i byn Jorm. Det först inkomna fyndet från Jormlien kunde Hallström med stor sannolikhet bestämma
som härrörande från grav 1, då ännu en av utgrävarna levde år 1907, 83årige Roland Hansson. Enligt muntliga uppgifter lämnade till Hallström på
platsen skall grav 1 ha innehållit förmultnade ben, en »halsring» av »koppar»
i form aven örring (l), vidare två decimeter!ånga, kupiga föremål med
»horn» och hål i kanterna (två ovala spännbucklor), vidare två halvklotformiga dylika, stora som näven, även de »krusiga» (möjligen runda spännen)
samt en yxa, »som en vanlig amerikansk yxa». Enligt en annan bonde i Jorm
innehöll fyndet tre ovala spännbucklor, en rund, ej öppen halsring med fyrsidig genomskärning, en yxa samt kol.
Grav 2, 25 m NO om föregående företedde vid undersökningen endast en
stor ,grop efter många plundringar.
Grav 3, 50 m Ö om föregående och 12 m från vattnet var 7 m i diam,
ca 1 m hög och försedd med Iotrånna. Strax under den ursprungliga markytan i den svårt skadade högen påträffade Hallström ett röse mitt i högen.
»Det enda som utom dessa stenar anträffades i orubbat läge, var ett litet
kollager, liggande i fin askfärgad sand, 0,4 m S om det lilla röset och 0,7 m
under markytan. I de rubbade lagren anträffades något brända ben, kol, en
yxa samt en kniv»46. SHM 14739.
En förmodad fjärde grav undersöktes med negativt resultat 1947, då även
den av Hallström omtalade men ej sedda högen mellan gravfältet och
byn Jormlien undersöktes och konstaterades vara en naturbildningv". Gravfältet tillhör 900-1000- talen.
Gravhög, förmodad, belägen vid Raukasele mellan Raukasjön och sjön
Sannaren, 2 m i diam och 1', m h, runt högen en låg sänka. Antecknad av
Gustaf Hallström vid besök på platsen 190948.
Pilspets, funnen vid Ankaredeälven 1938. JLM 16105.
Ringspänne av brons med facetterade ändknoppar, enkelt. Funnet vid Raukasjön. JLM 9068. Fig. 23. Hallström har till anteckningen om gravhögen
vid den förmodade gravhögen vid Raukasele fogat den anmärkningen, att
åbon på platsen var »på det klara med att här var en grav». Detta skulle
möjligen kunna tyda på en okänd plundring, som kan ha givit bl. a. fyndet
av ringspännet ovan.
»Lappaltaret» vid Bågede, omedelbart intill Bågedeklubbens huvudbyggnad, 7 m N om huvudbyggnadens N ända, omedelbart Ö om grusgång och
intill och V om branten ned mot Stråkvattnet. »Lappaltaret består aven
låg, helt övertorvad hög, 5 m i diam och 0,6 m hög, genomskuren av ett dike
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i högens mittaxel och i riktning V 28°N-Ö28°S; diket har ett djup av 0,4
m. Runt högen går ett dike. Med den runt om dikesliknande försänkningen
har anläggningen en diameter av 9 m»49.
Jä. STRöMS SN
Gravfält. På platsen för nya begravningsplatsen skall flera gravhögar ha
funnitsö t. Gustaf Hallström såg där ett 15-tal små rösen, som han bl. a. på
grund av det recenta innehållet anser vara odlingsrösenö«. Se vidare s. 20. I
en gravhög just på denna plats har man för länge sedan funnit »flera gravkärl» och en oval spännbuckla (JLM 376) närmast av typ Rygh 655. Fig. 24.
Gravhög) vid Högåvågen Ö om Fångsjön, 15 m i diam och nära 2 m h.
Undersökt och återställd 1934 av länsantikvarien Eric Festin. Tidigare
plundrad. Fynd: kol, ben och ett litet förrostat järnstyckeå''. Invid högens bas
hittades en skrapa och ett avslag av kvartsit.
Gravhög) belägen i Vågdalen. Undersökt vid samma tiIIfälle som ovanstående av Eric Festin. Fyndtom. Närmast utjämnad vid undersökningen.
Skelettgrav vid Lövberga, belägen intill Järleån i »E. A. Erikssons åker»
250 m S om gården. Graven i skadat skick efterundersökt av arkeologen
Knut Tinnberg år 1935. Skelettet låg i lerblandad fin sand med huvudet i
norr. I graven hittades ett eldstål (i rapporten upptaget som tvärpil ), en kniv,
en sölja och en omböjd ten med uppträdda små ringar, allt av järn, ett bryne
av glimmerskiffer och en bit grå flinta. SHM 21161. Fig. 30 och 32.
Bryne) funnet på Svartön vid plöjning, av grå skiffer, kan vara från järnåldern 54. JLM 403.
järnkniv funnen på Risnäset. JLM.
Pilspets) funnen i Tullingsås. JLM 2268.
Pilspets) funnen i Lövberga, 183 mm, år 1944. JLM 17529.

An. BODUMS SN
Från Bodums socken föreligga ännu inga vikingatida fynd. I Orrnäs finns
en plats som kallas Fornlunden. På äldre lantmäterikartor utmärkes platsen
med namnen Funnsta eller Funnlund. Ännu 1695, då en karta upprättades,
var platsen ej odlad. Enligt traditionen skall det ha funnits ett kapell på
platsen. Då området uppodlades lär benrester ha påträffats.
Yxa) fyrflikig variant från medeltiden. Troligen funnen ungefär på ovannämnda plats. SHM 19122. Fig. 36.
An. FJÄLLSJÖ SN
Vid Fjällsjön och trakten däromkring, socknens nuvarande centrum, ha
ännu inga järnåldersfynd gjorts. Visserligen lär det finnas fyra byar i socknen med namnet Högåkern: Backe, Jansjö, Sunnansjö och Näset 55 men med
hänsyn tiII att det var jämtarna, som exploaterade de ovanför Fjällsjö liggande delarna under medeltiden, är det troligt, att det verkligen förelegat
ett obebott område mellan Sörånäs och Hotingområdet.
Ringspänne av brons med facetterade, på översidan plana ändknoppar,
närmast ändarna ornerat med flätmönster, för övrigt med instämplade
trianglar. Funnet på Gry tön i Vängelsjön. SHM 21178. Jfr fig. 23 c.
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An. jUNSELE SN
Pilspets, funnen vid Gårdselet ca 1904. Oviss tidsställning. SHM 18558:187.
An. RAMSELE SN
Gravhög, belägen vid älvmotet Vängelälven-Fjällsjöälven överst på den
höga nipan vid Sörånäs. 5,9 m diam, 0,35 m hög. Runt högen en fotränna,
0,8 m bred och 0,2 m djup. Högen påträffad och undersökt av författaren
1952. Högens centrala del var plundrad dock utan att fyndlagret skadats.
I fråga om uppbyggnad överensstämde den med Hotinggravarna. Något NO
om högens mitt påträffades en kista med delvis kvarstående väggar av furu
(VNV-ONO), 0,9 m bred. Träet var självkolat. Kistan bestod av halvklov
i två varv med den plana ytan utåt. Den var lagd direkt på den ursprungliga
markytan. Skelettet var utplånat men svagt markerat i sanden. I kistans mitt
låg en kniv av järn med tången åt Ö. Längst i V låg en yxa av järn. Knivtångens riktning synes ange, att den döde legat med huvudet åt Ö. Yxan bör
således ha legat vid den dödes fötter. jfr grav 7 på Hotinggravfä1tet. 9001000-talet. SHM 24946. Fig. 9, 32 och 36.
Oval spännbuckla, dubbelskalig, mycket brandskadad. Äldre gravfynd från
Sörånäs. SHM 3567. Fig. 24.
An. TASjÖ SN
Gravfält på Långön i Hotingsjön, se sid. 39-47. SHM 13316 och 24946.
Halsring av brons flätad av sex (?) trådar, trekantig genomskärning, funnen på Stora Bastuholmen strax S om Flåsjöns utlopp i Hotingsjön, i sundet
mellan inre och yttre holmen. SHM 17126:3.
Yxa, fyrflikig bila, tung. Funnen vid Tåsjön i byn Brattbäcken 1923. SHM
17148. Fig. 36.
An. ADALS-LIDENS SN
järnnyckel av smal järnten. S-formigt ax, funnen vid Boänget nr 1 220240 m SÖ om fyndplatsen för spjutspetsen. SHM 23282. Fig. 35.
järnspjutspets med rombiskt blad och holk, som övergår i vulstformad ås,
funnen vid vattenledningsgrävning nära manbyggnaden till Boänget nr 1 år
1944. SHM 23282. Fig. 35.
Mynt, Tyska riket, Osnabriick?, Arnold? (1173-1190), fragmentariskt,
f. vid ställverket, Nämforsen. Undersökning av Sverker janson m. fl. SHM
23279.
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Vikingatida dräkt och smycken

I följande två kapitel kommer närmare att redogöras för de vikingatida
fornsaker, som ha påträffats inom Ångermanälvens och dess biflöden Faxälvens och Fjällsjöälvens källornråden. Fynden på Hotinggravfältet intar en
central ställning härvidlag. Därför läggs tyngdpunkten vid detta gravfält.
Som nämnts har T. J. Arne i Fornvännen 1926 publicerat de skelettgravar på
Hotinggravfältet, vilka han undersökte 1906. Åtskilliga av de andra fynden
ha behandlats av Gustaf Hallström. De viktigaste gravfynden äro således
förut kända. Icke desto mindre äro 15 av de 27 kända vikingatida fyndlokalerna och fynden icke tidigare behandlade. 8 av de 21 nu kända vikingatida
gravarna ha undersökts under 1952-1953. Tidigare resultat ha inarbetats
i denna skildring, men därjämte har materialet underkastats en förnyad
granskning. Särskilt ha redskap och enklare delar i den personliga utrustningen ägnats större intresse.
Textilier funnos kvar i tre av Hotinggravarna, nämligen i mansgraven
nr 6 och kvinnogravarna nrs 9 och 10. I grav 6 låg fyrskaftad yllekypert av
två olika tyger. Fig. 22. Ett var mjukt och tweedartat med samma trådgrovlek i varp som inslag. Det anträffades i tre små stycken, varav det ena var
fästat med bronsnitar vid ett pälsverk (nöthår, älg). I graven har det sannolikt haft sin plats i närheten av högra axeln 5 6 . Tyget är nu mörkbrunt, och
den ursprungliga färgen är till största delen utplånad. I det vid pälsverket
fästa tyget synes dock tydliga spår av mörkblå färg. Tydligast framträder
denna färg i en mycket klar och ren ton i ett mindre stycke.
På ett bäckenfragment i samma grav, nr 6, anträffades ett annat stycke
tyg också av fyrskaftad yllekypert och med mycket fint inslag i en grövre
varp, vilket gör, att kypertens diagonala mönstring blir mera tydlig- och
dekorativ. Den ursprungliga färgen är förlorad, och tyget är nu i stället
brunt som det underliggande bäckenbenet. Detta tyg är tillverkningstekniskt
förnämligare än föregående.
I kvinnograven nr 10 låg ett fragment av glatt, slät, fyrskaftad yllekypert,
till färgen numera mörkbrunt men särskilt i trådarnas inre spår aven blå
färg. Varpen är något grövre än inslaget. Var i graven tyget låg framgår
inte av grävningsberättelsen.
Enastående på gravfältet är det förut icke observerade textilfyndet i
kvinnograven nr 9, där ett ytterst litet fragment av linnetyg i tuskaft påträffats. Lärft är eljest mycket sällsynt i förhistoriska fynd. Fragmentet hade
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22.

Inventarium i grav nr 6 på Långön
i Hotingsjön (SHM 13316). Bilden
nederst visar textilfragment.

fastnat vid ett ärgigt bronsbeslag. Tyget är glatt och har en något knutig
yta. Det är nu rostbrunt.
Nära motsvarigheter till Hotingtygerna finnas i fynden från Vivallen i
Funäsdalen, Härjedalenö", men främst i Birkamaterialets omönstrade tyger
i kypertbindningös. En viss tidsskillnad föreligger mellan de yngsta Birkatygerna och Hotingtygerna, men vävtekniken är enahanda. Även sentida
folklig vävkonst uppvisar likheter. Hotingtygernas utmärkta och jämna kvalitet skiljer dem avgjort från de enklaste och grövsta Birkatygerna, och tan-
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23.

Ringspännet tillhörde under vikingatiden framför allt mansdräkten.
Under senare tid har det använts i vissa folkliga kvinnodräkter både i
Europa) Afrika och Asien. I modernt svenskt konsthantverk framställs
det ännu. Uppifrån v. räknat a) grav 9) Hoting (SHM 13316); b) Raukasele, Frostviken (JLM 9068)' c) Vojmsjon, Vilhelmina (privat ägo);
d) grav 2) Hoting (SHM 24946).

ken att hänföra dem till tyger, som genom den frisiska handelnov införts till
landet, ligger nära till hands, då ju Långögravarna i övrigt visa starka anknytningar mot svenska importcentra under vikingatiden. Den inhemska
vävkonsten under denna tid är svår att bedöma, då materialet är litet. Dock
erinras om, att den redan under IOOO-talet, de yngre Hotinggravarnas tid,
stod på en mycket hög nivå och behärskade även de mest komplicerade tekniker, som komma till uttryck i bonaderna från Skog och Överhogdal.
Växtfibrer ha mycket sällan bevarats i förhistoriska fynd. Linne- och
hampavaror äro sällsynta i gravfynden. Enligt Agnes Geijer kan det möjligen bero på, att dessa varor i hög grad voro Iyxbetonadev". I Sverige var
dock Hälsingland, som i äldre tider även omfattade landskapen norr därom,
ett linodlingsland av största betydelse, något som bör ha varit fallet redan
på 10GO-talet efter ovannämnda bonader att döma.
Om dräktskicket bland befolkningen vid Hotingsjön kan endast sägas, att
mannen i grav nr 6 haft klädnader av två olika ylletyger, varav det tjockare,
tweedartade och mörkblå varit med på utsidan osynliga bronsnitar förenat
med ett pälsverk. Ylletyget i kvinnograven nr 10 låter sig inte närmare bestämmas. Kvinnograven nr 9 med fynd av lärft visar endast, att linnetyger
brukats åtminstone i kvinnokläder.
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De till östsvenskt vikingatida dräktskick hörande ringspännena ha påträffats på Hotinggravfältet i tre exemplar, nämligen i mansgravarna 2 och 6
samt i kvinnograven nr 9. Fig. 23. Spännena i gravarna 2 och 9 tillhöra en
särtyp med upprullade ändar, som Harry Thålin visat har en utpräglat östlig utbredningvt. Alla daterbara i Birkamaterialet tillhöra 900-talet.
Spännet i grav 2 har rombisk genomskärning av bågen och är försett med
vargtandsornamentik. Det bör föras till 900-talets mitt eller första hälft 62,
vilket stödes av yxfyndet i samma grav. Spännet i grav nr 9 är betydligt
enklare. Efter gravens läge på gravfältet bör detta spänne vara något senare,
troligen från 1000-talet. Spännet i grav nr 6 har trind båge och är försett
med kubiska ändknoppar med avfasade hörn. Nålen är av järn. Enligt Thålin
tillhör denna spännetyp hela vikingatiden. Bifynden äro i detta speciella
fall inte daterande, men gravens läge och gravskicket med skelett anger, att
graven tillhör senare delen av Hotingfältets historia. Av samma typ fast
något enklare är ett vid Raukasele i Frostvikens fjällvärld funnet spänne
OLM 9068). Två varandra mycket närstående spännen ha hittats på Grytön
i Vängelsjön (SHM 21178) och på Killingholmen i Vojinsjön. De ha facetterade, på översidan plana ändknoppar och äro ornerade med flätmönster och
vargtandsornamentik. De tillhöra 900-talets förra del eller mitt.
Fynd av ovala spännbucklor äro gjorda på fem olika ställen. Av dessa äro
fynden från Girisjön och Vardofjäll i Vilhelrnina redan behandlade, s. 23 f.
Fig. 16. De övriga fynden äro påträffade i Sörånäs vid sammanflödet Vängelälven-Fjällsjöälven, i Strömsund och på gravfältet på Jormlitangen i Frostviken. Denna spännetyp är således inte representerad på Hotinggravfältet.
Strömsundsspännet har ännu något av 900-talets djurvärld i ornamentiken.
Jormlispännet har helt geometrisk ornamentik. Gustaf Hallström säger
härom, att det är en särdeles sen typ, och han anser, att det är »antagligen
från tiden omkring år 1100»63. Denna sena datering är möjlig men icke
säker. Bl. a. Birkafynden ge vid handen, att den ornamentala förenkling,
som dessa spännen utvisa, icke kan användas i strängt kronologiskt syfte i så
hög grad som varit fallet. I Birkagravarna 865, 959, 960 och 1090 finnas
sådana spännbucklor belagda redan på 900-talet.
Spännet från Sörånäs är dubbelskaligt. Det är tyvärr svårt brandskadat
och härrör därmed troligen från en brandgrav. En skelettgrav från samma
ställe har tidigare omnämnts.
Remsöljor, remändbeslag och en tredelad rem delare, allt av brons, finns
representerade i Hotinggravarna 6, 7, 9 och 10. Jfr fig. 22.
Graven nr 6 innehöll en S-kantig remsölja med avbruten järnnål och ej
fullt rektangulärt, omböjt beslag till läderrem. Remsöljan är på översidan
ornerad med en zigzaggående linje. Remsöljor med S-kantig ram tillhöra
vikingatidens slut. I regel ha de upphöjda ramar längs sidorna. Typen är
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24.

Ovala spännen hinde till
kvinnodräkten. Nerifrån a)
Vardofjäll, Vilhelmina sn
(VbLM 3430); b)
näs, Ramsele sn (SHM
3567); c) Strömsund, Ström
sn. (f LM 376); d) [ormlitangen,
Frostvikens sn.
(SHM 5143).

ss-s.

25.
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Ornamentiken på det ovala
spännet från Vardofjäll är
alldeles lik den på ett spänne från Tuna i Alsike sn,
Uppland. De båda spännena se ut att vara gjutna
i samma form.

vanlig på Gotland, där den genom Harry Thålins och Bernt Einerstams undersökningar på torget i Slite är funnen i goda kombinationervs. Bland
Birkafynden saknas de. T. J. Arne och Birger Nerman nämner sådana från
trakterna öster om Östersjön: i RysslandG5 och Estlandv''. De 5-kantiga remsöljorna äro tydligen gotländska-ostbaltiska, och Nerman har påvisat, att
fyndkombinationerna såväl i Skandinavien som i Ostbaltikum peka på 1000talet, särskilt dess första hälft GG.
Söljan i mansgraven nr 7 har söljeram av brons och rembeslag av järn.
Ramen är rundad med den ursprungliga gripdjursornamentiken i det närmaste helt bortnött. Söljeramen har sin närmaste motsvarighet i Birka
grav 4 6 7 . Graven dateras till 900-talet G8. Samma tidsställning ges åt Birka
grav 1076, som innehöll en liknande sölja. Typen tycks vara mera lokaliserad
till det svenska fastlandet än till Gotland och Östersjökusten. En liknande
sölja är funnen i grav IV på Röstafältet i ÅS socken i Jämtland och ingår i
fynden från ett antal gravar, som Knut Kjellmark undersökte år 1905 och
daterar till tiden före eller omkring mitten av 1000-talet G9. Genom jämförelse
med föremål i mansgraven nr IV på Rösta och mansgraven nr 7 på Hotinggravfältet daterar T. J. Arne den senare till förra delen av 1000-talet 7o. Arne
uppger därvid oriktigt, att grav IV innehöll mynt, de yngsta präglade för
Knut den store (död 1035). Det är i stället mansgraven nr III på Rösta,
som innehöll mynt, ett av Olof Skötkonungs (994-1022), två av Ethelreds
(978-1016) anglosachsiska, ett präglat i Exeter samt ett av Knut den stores
(1016-1035) 71. Kjellmarks hänförande av samtliga gravar till 1000-talet
är felaktigt. Mansgraven nr IV på Rösta innehöll förutom remsöljan med
motsvarigheter i Hotinggraven nr 7 även ett tveeggat svärd av sen typ Petersen E med silverstrierat fäste, kavle med vinkelbrutna flätband i 900-talsstil
samt en doppsko av brons med djurornering i s. k. »äldre jellingestil» 72.
Det ligger nära till hands att tro, att Arne har använt sig av Kjellmarks
generella och därmed delvis felaktiga datering av Röstagravfältet i förening
med ett missförstånd av respektive föremåls hänförande till olika gravar, då
han i Einige Schwert-Ortbänder aus der Vikingerzeit daterar doppskor av
detta slag till förutom 900-talet även till 1000-talets första hälft 7 3 .
Mansgraven nr IV på Rösta tillhör således 900-talets första hälft eller mitt
och icke 1000-talet. Även söljan i Hotinggraven nr 7 tillhör denna tid, men
den starka förslitningen visar, att söljan varit i bruk länge. Detta stöder en
relativt sen datering av grav 7, trots dess gammaldags innehåll. Även gravens läge på fältet visar, att den är sen.
Av rembeslagen är det längre (81 mm) i grav nr 6 dubbelvikt omkring en
läderrem, som fasthålles med tre nitar och avslutas med en ögla. Ena sidan
är ornerad med två längs vardera kanten gående fina linjer. Det kortare
beslaget (49 mm) liknar det föregående men saknar (numera?) ögla. Rem57

27.

26.

Kamfragment från grav nr 7 på Långön i Hotingsjön
(SHM 13316).

Bältebeslag av orientalisk typ från grav nr 12 vid Hotingsjön (SHM
24946).

ändbeslag av detta slag påträffas på Got1and 74 och i Ostbaltikum och sammanfaller i tiden med de 5-kantiga remsöljorna. Äldre typer av dessa remändbeslag äro kända från Birka, dels i svarta jorden och dels i gravar 7 5 .
Remdelare av brons lågo dels i kvinnograven nr 10 med rester av två smala
läderremmar och två bredare bronsbeslagna remmar och dels i mansgraven
nr 6 med tre breda läderremmar. Genom remmarna har livremmen ledat.
En del föremål ha hängt i ringen, vilket de tunnare och smalare remmarna
visa. Livremmen är 18 mm bred. Ringar av detta slag synas tillhöra livremmar
med 5-kantiga eller utdraget rundade söljor med spetsig avslutning i tornens
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förlängning, alltså 1000-talet. Sådana ringar äro bl. a. funna på gravfältet
på Vivallen i Funäsdalen i grav nr 7, som innehöll mynt från Harald Hårdrådes sista regeringstid eller början av hans söners, ca 1060-1070 7 6 .
Till vikingatidens dräktutstyrsel hörde ofta orientaliska beslag av brons.
Sex sådana påträffades på Hotinggravfältet i brandgraven nr 12: ett tungformigt (29 X 11 mm), ett rosettformigt (22 X 22 mm), två breda h järtformiga (20X16 mm) och två smala hjärtformiga (20X15 mm). Fig. 26.
Det tungformiga beslaget har en exakt motsvarighet i Birka grav 154 (Birka I, pI. 91: 3)77. Båda ha tre likartade fästetenar. Ornamentiken med små
parvisa koncentriska cirklar utefter kanten och i beslagets mitt två hela och
en halv dubbelcirkel med radiella streck mellan cirklarna gör, att figurerna
påminna om pärlband. I Fornvännen 1911 förmodar T. J. Arne, att dessa
cirklar ha utvecklats ur palmettent s. I arbetet La Suede et l'Orient 1914
säger han sig endast förmoda, »que ces cercles sont de rives eux aussi de motifs vegetaux». Den närmaste motsvarigheten till dubbelcirkeln med radiella
streck eller pärlor finns på ett flertal orientaliska beslag företrädesvis som
kantornering eller begränsningsornering på just de tungformiga beslagen.
Även de mindre hjärtformiga eller sköldformiga visa ofta prov på samma
ornering liksom några små rosettprydda knappar'ö', funna bl. a. i Birka grav
904. Allt tyder på att denna ornering förekommer på de orientaliska beslagen
under hela vikingatiden.
De parvis uppträdande beslagen med palmett i hjärtformig infattning äro
arbeten av hög kvalitet. Palmetten förekommer på en mängd beslag men
varken i Birkamaterialet eller i annat bl. a. av Arne publicerat material har
jag funnit deras fulla motsvarighet. Mycket likartade äro dock några av Arne
avbildade beslag från Gnezdovo vid Smolensk't'', från Mihailovskoie, guvernementet Iaroslav och från Kaukasien'<. Mest likartat är dock ett beslag från
stranden av Siaznega söder om Ladoga'i-'. I enklare utförande är närstående
kända från Birka grav 1074 och daterade till mitten av 900-talet S 3 .
Bland Hotingfynden finns också ett rosettformigt smycke, en typ som enligt Arne spelar en mindre roll bland de österifrån importerade föremålen'i".
I litet olika varianter är typen känd från Birka grav 860 B. Mera likt är ett
fynd från Sund i Vårdinge, Sörrnlandse. Närstående är ett beslag på en
läderväska från Rösta i ÅS socken, jämtlandäs. Någon exakt motsvarighet till
Hotingrosetten finns dock inte i Sverige men väl i Ryssland. Vid Gnezdovo
i guvernementet Smolenske? är ett funnet och ett närstående i Liada i guvernementet Tamboff ss .
I sitt arbete La Snede et l'Orient år 1914 framhåller Arne, att de orientaliska beslag, som ha hittats i Sverige, Baltikum, Finland, Ladogatrakten
och vid Gnezdovo i Vladimirguvernementet och andra delar av västra Ryssland måste vara importeradeev. Om tillverkningen huvudsakligen ägt rum l
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Persien är omöjligt att avgöra nu. Ett flertal beslag funna i Sverige och Ryssland äro enligt Arne otvivelaktigt tillverkade i östra och sydöstra delarna av
Ryssland, delar som stodo under inflytande av khazarväldets kultur. Importen
till Sverige försiggick under 200-300 år. Fynd från 900-talet i bl. a. Birkagravar och från 1000-talet i olika trakter av landet visa, att det visserligen
skett en degenerering av de vegetabila ornamenten på beslagen, men att
denna degenerering inte är daterande utan i stället får skrivas på en individuellt varierande stilkänsla och yrkesskicklighet hos tillverkaren. Arne påpekar
emellertid, att de beslag, som kunnat hänföras till 900-talet, påträffats i de
mest östliga och mest västliga delarna av beslagens vida utbredningsområde,
vilket visar, att en direkt kommunikation har förefunnits dem cmellan'!''.
Hotingbeslagen tillhöra de bäst utförda palmettbeslagen, vilket visar, att
tillverkaren verkligen har känt till och varit förtrogen med sitt ornamentsmotiv. Det antyder, att beslagen ha tillverkats om inte direkt i Persien så dock
inom khazarväldets intressesfär vid Volgas nedre lopp. På handelsvägar ha
sedan beslagen förts den långa vägen upp till Hotingsjön.
Pärlor äro funna i kvinnograven nr 9 på Hotinggravfältet. Pärlorna bestå
av två cylinderformiga och två parallellepipediska mörkblå glaspärlor med
fyra rombiska påläggningar av vit massa och en klotrund bronspärla med
koncentriska cirklar. Exakta motsvarigheter till dessa pärlor äro icke kända.
Dock äro blå pärlor av denna huvudtyp inte ovanliga under vikingatiden.
Cylinderformiga sådana äro bl. a. kända från Birka, grav 551 och grav 682.
Förutom dessa pärlor finns en pärla, ett lösfynd, från Älgsjö i Åscle socken
(SHM 18346).
Brakteaten i kvinnograven nr 6 på Hotinggravfältet består av två sammannitade skivor (51 mm), den undre av brons och den övre av låglödigt silver,
båda sammanhållna aven silverögla. Fig. 22. Silverskivan är ornerad med
kransliknande cirklar kring en upphöjd mittpunkt. Ett enkelt liknande silverbleck nämner Arne från Allmännige by i Valbo socken, Gästrikland'!", En
annan liknande brakteat av brons är funnen i en kista (Ö-V) på Stånga
kyrkogård på Gotland. Brakteaten är genom bifynd och genom myntfynd i
en bredvidliggande kista daterad till början av 1100-talet D1 . Vidare erinrar
Arne om ett liknande fynd från Luurila i Hattula socken, Tavastland, vilket
av C. A. Nordman daterats till tiden omkring eller strax efter år 1040 D2 .
Kvinnograven nr 10 på Hotinggravfältet innehöll fem silvermynt: 1) Harald
Hårdråde l. hans söner, anglosaxisk efterprägling från Norge, 0,67 g; 2) som
föreg., 0.70 g; 3) Graf Herrmann (t 1086), 0.49 g; 4) Köln. K. Otto III
(996-1002), 1.17 g; 5) otydligt, Friesland?, 0.87. (Kungl. Myntkabinettets
bestämning 1954). Mynten äro genomborrade och kunna ha burits som hängsmycken. Dateringen av dessa har även behandlats av Arne, vartill vi hänvisa 93 . Fig. 28.
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28.

Mynt från grav 10 på Långön i Hotingsjon, de flesta präglade på 1000talet (SHM 13316).

29.

Grav nr 12 på Långön i Hotingsjön
innehöll ett stort antal ornerade benfragment (SHM 24946).
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Här skall slutligen också redogöras för några kamfynd. Benkammar funnos
i tre Hotinggravar, nämligen i nr 1, 7 och 12. Fig. 27. Kammen i grav nr 1
är endast bevarad i tre fragment av den rundade ryggskenan, som är ornerad
med tvärgående och diagonalt varandra kryssande parallella streckpar.
Mansgraven nr 7 innehöll två fragment av ryggbeslag med nitar, ornerat
som föregående och två fragment aven kamslida av tunn skena och två partier med tänder.
Grav nr 12 innehöll 37 fragment aven kam och möjligen även av ett annat
föremål. Flera av fragmenten utgöras av ryggbeslag, åsade eller på översidan plant avslipade ribbor. Bland fynden ingå två ornerade benplattor : ett
överstycke ornerat med vinkelbrutna flätband samt ett stycke med tredelad
förgrening. Fig. 29. Kammen har haft fodral och är av typ Birka grav 112,
Taf. 163 :3. De två ornerade styckena kunna inte utgöra överstycket på en
sked eller nål, om vilket de erinrav-t. I de båda styckena är avslipning gjord
lagom för en kams tjocklek. Under flätbanden är ytan rå. Att de råa ytorna
ha legat mot varandra, visas av ett i benet borrat hål, som berör båda styckena. Mycket talar således för, att de båda styckena ha utgjort motstående sidor
i ett kamfodral. Det tredelade stycket kan möjligen ha utgjort förgreningen
i en nå19 5.
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Vikingatida redskap

Kniv, eldstål med flinta samt yxa äro de redskap, som inta en dominerande
ställning i dessa nordliga vikingatidsgravar. Gravinventarierna spegla den
tidens liv i nybyggeslanden.
Eldstål påträffades i Hotinggravarna 6, 7 och 12. Fig. 30. I graven nr 13
(på fastlandet) lågo två flintbitar vid en järnbit, som troligen har varit ett
eldstål. Stålet i grav nr 6 är förrostat och antydes endast genom rostavsatser
på insidan av ett ödleskinn, som har utgjort en pung för stålets förvaring.
Eldstålet i grav nr 7 har inåtböjd skänkel. En skänkel är förlorad. Typen av
eldstål med två skänklar har både i förhistorisk och historisk tid brukats i
Norrland och de västra delarna av Svealand, under det att typen med en
inåtböjd skänkel i senare tid är en mellansvensk och sydsvensk t yp 9 6 . Typen
med två inåtböjda skänklar synes ha varit spridd över hela landet under
vikingatidens slut men under historisk tid trängts allt längre mot norr.
Eldstålet i grav 12 är väl bevarat genom glödpatina. Det är egendomligt
genom att skänklarna endast äro rakt uppåtböjda. Därigenom avviker det
fullständigt från den i Sverige och Norden överhuvud gängse typen av eldstål under vikingatiden med mot varandra böjda skänklar med rullade spetsar. Nils Keyland, som i Fataburen 1916, i uppsatsen »Primitiva eldgörningsmetoder i Sverige», avbildar en serie eldstål, uppvisar icke en enda motsvarighet till eldstålet i grav nr 12. Han bygger huvudsakligast på materialet i
Statens historiska museum och Nordiska museet. Eldstålet synes vara helt,
och då det saknar lämpligt gripfäste kan man förmoda, att det haft ett sådant
av organiskt material, i vilket skänklarna varit instuckna. Enligt Keylands
typologiska serier fig. 13 i Fataburen 1916 bör detta eldstål med nästan rak
innersida tillhöra ett stadium i eldstålets utveckling, då redan »grepstål» förekom i Sydsverigeu".
I en skelettgrav vid Lövberga i Ströms socken hittades bl. a. ett eldstål i
form av ett tungformat remändbeslag (88 mm). Sådana eldstål äro kända från
Birkafynden, grav 918 och 991, men förekomma även i genombrutna eller
ornamenterade typer. I mansgrav II på gravfältet vid Rösta i ÅS socken i
Jämtland, är ett liknande funnet 9s. Typen förekommer också i Norgev". Eldstålet från Lövberga är tidigare uppfattat som tvärpiltvv.
De till eldstålen hörande flintorna äro oregelbundna skärvor och bitar av
olika storlek: i grav nr 6 mörk 29X 19 mm och mörk 31 X27 mm, i grav nr 7
mörk 40X29X16 mm, grå 30X30X7 mm, grå 44X30X15 mm och vit
kvartsit 34 X 11 X 7 mm. De svenska eldslagningsflintorna voro åtminstone
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30.

Eldstål med två inåtböjda skänklar användes över nästan hela landet mot
vikingatidens slut. I södra Sverige avlöstes de aven annan typ men bibehölls i Norrland och de västra delarna av Svealand långt in på 1800talet. - Fr. h. a) grav 12, Hotingsjön (SHM 24946); b) Nämforsen
(SHM 23279); c) gravfynd från Lövberga, Ström sn. (SHM 21161); d)
grav 7, Hotingsjön (SHM 13316); e) boplatsfynd vid Nämforsen (SHM
23279), (medeltid eller senare); f) Fatmomakke, Vilhelmina sn (SHM
19330), lapskt fynd från tiden omkring 1800.
M ed eldstål, flinta, fnöske och spånor slog man eld.

under historisk tid enligt till Nils Keyland av statsgeologen K. Grönwall lämnade uppgifter den djupt mörka till svarta, feta och glänsande skrivkritflintan
från södra Östersjöområdet och den mer eller mindre gråaktiga i ytan torra
och matta Danienflintan eller obestämbara blandarter, som visa bådas kännetecken 1 0 1 . I nödfall kunde också kvarts användas mot gott stål. Båda de
nämnda flintarterna synas vara representerade i Hotingfynden. Huruvida
styckena av kvartsit i gravarna nrs 1 och 3 ha använts vid eldgörning, är
svårt att avgöra. Fynd av eldstål äro ej heller gjorda i dessa gravar. Dock
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31.

Elddonen förvarades ofta i skinnpungar. I grav nr 6 på Långön i Hotingsjön lågo delar aven sådan pung gjord av skinn från Varanus salvator
eller Varanus bengalensis. exotiska jätteödlor. Den förra lever i Indien,
Kina och Indonesien, den senare i Indien och Beluchistan (SHM
13316 J.

ermras om att man kan slå eld med flinta, kvarts eller kvartsit mot pyrit
(svavelkis) eller annan stenart, som innehåller järn.
I grav nr 6 lågo några fragment, av Arne benämnda en näverholk (?)
med bronsbeslag. Holken består av ett sidostycke med tydlig rand, ca 30 mm
hög och med defekt botten. 11 mm nedom randen är ett infällt runt om gående 9 mm brett beslag av tunn brons, nitat i holkens vägg. Arnes förmodan
att det rör sig om en näverholk är utan tvivel riktig, men även dess användning torde kunna bestämmas. Efter planen att döma bör holken ha legat
något under bältet en liten bit från den ödleskinnspung, som har innehållit
eldstål och flinta. Näverholken ingår tydligen i elddonet och har då utgjort
en fnösketunna. Fnösket måste vara torrt, och en liten tunna av näver med
lock och botten av trä bör ha utgjort ett gott förvaringsrum för denna ömtåliga vara. Sentida analogier äro kända. Bl. a. avbildar Nils Keyiand i Fataburen 1916, fig. 21:b en fnösketunna av näver från Härjedalen (Nordiska
museet 103121), som erinrar om Hotingfyndet. Samma former visa fnösketunnor av trä och mässingtv>, Näverfodral för e1dtyg äro kända från Finlands
yngre järnålder 1 0 3 .
Av särskilt intresse är det i grav nr 6 funna ödleskinnet (65X30 mm), i
vilket flinta och eldstål ha förvarats. Fig. 31. Det är tydligt att skinnet utgjort en pung för elddonet. Skinnet är märkligt och har noga beskrivits av
T. J. Arne, dit vi hänvisatvs. Skinnet, som bestämdes av professor E. Lönnberg på Naturhistoriska Riksmuseet, härstammar från en större exotisk ödla:
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antingen Varanus salvator eller Varanus bengalensis. Den förra lever i Indien,
Kina och Indonesien, den senare i Indien och Beluchistan. Om ödleskinnet
skriver T. J. Arne bl. a.: »Sannolikast är väl, att det hämtats från Varanus
bengalensis. Vare sig skinnet förarbetats till pung på fyndorten eller exporterats såsom skinn, så har det sannolikt genom den arabiska handeln nått
antingen Kaspiska havets kust eller Västturkestan karavanledes eller ock Basra
vid Persiska viken sjöledes. 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 och genom Ryssland
Dnjeprvägen upp till Gotland och därifrån till Ångermanland. Arabernas
omedelbara handel med nordborna var 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 nått Skandinaviens tv ' .
Elddonspungar av skinn voro mycket vanliga under historisk tid kanske mest
i landets norra och östra delar, under det att i Götaland mest brukades skörtunnor av trä eller mässing för flinta och fnöske med vidhängande eldstål 1 0 5 .
Även i det förhistoriska materialet förekomma elddonspungar av skinn. Så
t. ex. i Birka mansgrav nr 956, som innehöll en pung av bävcrskinn med eldstål och flinta 1 06. På gravfältet på Vivallen, Funäsdalen i Härjedalen är en
elddonspung av läder funnen tv". Den innehöll förutom eldstål, flinta och
fnöske (?) andra föremål som silvermynt. I grav nr l på samma gravfält påträffades en liten pung av skinn uppdelad av två åtskilda delvis naturligt bildade fickor och delvis hopsydda utefter kanten med ett särskilt fastsytt lock
och med rester av textilier (60 X 32 mm). Enligt Gustaf Hallström ligger
»inuti den hårda massan något hårt föremål», som han förmodar vara
mynt (?). Pungar med två rum som i sistnämnda fynd ha förekommit tv".
Det hårda föremålet i Vivallenpungen kan också vara flinta, och i andra
utrymmet är det plats för fnöske. I Dalarna har man bl. a. tillverkat eldtygspungar av bockkillingsscrotumtvä. Vivallenpungen är kanske en likartad.
Erik Sörling framhåller, att i de fall, då små läderväskor i Birkafynden och
andra samtida fynd ej ha innehållit silvermynt och alltså varit penningväskor,
ha de, såvida de ej varit tomma, innehållit eldstål, flinta, vikter och i ett fall
en kula av svavelkist J".
I Finland är en läderväska för eldtyg funnen bl. a. i Kauksla-Kekomäki- U.
Även i utomnordiskt material äro liknande väskor kända. I en 1000-talsgrav
vid Bezded i Ungern fann man sålunda en läderpung med en flinta fastrostad
å inre sidan av locket 11 2 •
Den lilla nävertunnan och elddonspungen av skinn från Hotingfältet ha
således paralleller både i förhistorisk och historisk tid. Desto märkligare är
dock väskans skinn, som vittnar om långväga förbindelser.
Knivar ingingo i gravgodset i den 1882 skadade högen, sannolikt grav nr
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32.

De vikingatida knivarna inom området äro av vanlig östskandinavisk
typ. Fr. v. b) grav 4, Hotingsjön (8HM 24946); e) Sbrånds, Ramsele
sn (8HM 24946); d) [ormlitangen, Frostvikens sn (8HM 14739); e-f)
Ndmjorsen; Ådals-Lidens sn (8HM 23279); a) Ndmiorsen, Ådals-Lidens
sn fr. Vendeltiden (?) (8HM 23279).

67

11 (SHM 7382), grav nr 4, mansgrav nr 7 och kvinnograv nr 10 på Hotinggravfältet. Fig. 32. I fyllningen till den svårt skadade graven nr 4 påträffades en väl bevarad kniv med glödpatina (174 mm, därav 92 mm blad). Den
är v-formad i genomskärning, bred över ryggen och eggen hårt nedslipad.
Tången är kraftig och har rektangulär genomskärning. Kniven i grav nr 7
är fragmentarisk, starkt rostskadad men med delvis bevarad skarp egg. Kniven i grav nr 10 tillhör såvitt kan bedömas samma typ som föregående. Fynden från år 1882 innehålla inte som tidigare uppgivits bitar av ett svärd och
en kniv utan två olika knivar, därav en ytterst fragmentarisk av samma typ
som ovanstående (84 mm, därav 49 mm väl bevarad tånge). Bladet är mycket
slitet. Den andra kniven är lång och bredbladig (275 mm, därav bladet ca
185 mm) bladhöjd högst 18 mm). Bladet är utsmitt med markerad rygg.
Avsatsen mellan blad och tånge är inte så markerad som på de föregående
knivarna.
Samtliga knivar utom den stora i grav nr 11 tillhöra den under vikingatiden vanligaste typen i norra och östra Sverige. Typen är känd från flera
fornlämningsplatser i Mellannorrland. Således kommer en från det Hoting
närbelägna Lövberga i Ströms socken, Jämtland, i en där påträffad skelettgrav (SHM 21161). En är funnen på gravfältet i Jormlien i Frostvikens
socken 1l 3. En låg i den under sommaren 1952 undersökta gravhögen vid älvmotet Fjällsjöälven-Vängelälven på Sörånäset, vilken innehöll en skelettgrav med yxa från vikingatidens slut (137 mm, därav bladet 73 mm). Knivar
av denna typ äro funna i Härjedalen i grav nr 7 i Vivallen U t, i Jämtland i
Röstagravarna K I och M III och M IV1l5 och i Angermanland i Nora
socken (SHM 7975: 11) och i Hurjums, Överlännäs socken (4906) samtliga
från 900- och 1000-talen. Liknande förekomma i flera Birkagravar och där
liksom på Hotinggravfältet både i mans- och kvinnogravar.
Den knivtyp, som är representerad i Hotinggravarna och i övrigt i denna
del av landet, är icke särskilt vanlig i de närgränsande norska landsdelarna.
J. Petersen har antecknat 52 exemplar i hela Norge, varav endast 7 från
Tröndelag och Nordland. De tillhöra där 900- och 1000-talen. Det sammanlagda antalet knivar, som Petersen redovisar från dessa landsdelar, uppgår
till 169 fördelade på ganska få typer 1l6, vilket särskilt framhäver Hotingtypens fåtalighet i dessa närgränsande norska områden. Bland knivarna i det
svenska Birkamaterialet överväger den typ, som återfinnes i Hotinggravarna.
Av de säkert typbestämbara knivarna i Birka visar det sig vid ett hastigt
överslag, att 72 tillhöra Hotingtypen och 46 andra i Norge och som jag sedan
sett, i Västsverige och Sydvästsverige vanligare typer.
Bland de först inkomna fynden (SHM 7382), troligen från grav nr 11,
märkes ett ganska ytskadat bronsbeslag ornerat med ett flätband (53 X 12 X 6
mm). Det har troligen utgjort beslag till en knivslida.
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33.

Pilspetsar, fr. v. a-c grav 7 på Långön i Hotingsjön (SHM 13316); d)
Vilhelm ina sn (SHM 20963: 1); e) Marsfjäll, Vilhelmina sn (SHM
16050); f) Nämforsen, Adals-Lidens sn (SHM 23279); g) Vilhelmina
sn (SHM 20963: 2); h) Nämforsen, Adals-Lidens sn (SHM 23279).

Pilar hade ingått i den dödes utrustning i Hotinggravarna nrs 2, 7 och Il.
Fig. 33-34. Genom röntgenfotografering kunde ett knippe pilspetsar konstateras i grav 2. De äro svårt brandskadade och inmängda i slagg, kol och ben.
En pil synes vara lancettformig. Grav nr 7 uppvisar tre olika typer av pilspetsar: tre lancettformiga med delvis bevarade skaft (ca 155 mm inklusive
blad och tånge, därav tången 100 mm), en tvärpil (160 mm, därav 45 mm
tånge) och två benspetsar med en hulling (100 mm). Det förmodligen
från nr 11 härrörande äldre fyndet SHM 7382 innehåller två skadade pilspetsar (94 respektive 72 mm), en tvärpil och en lancettformig pil.
De lancettformiga pilspetsarna med tånge äro allmänna under vikingatiden. De företräda en obruten tradition från tidigare skeden. De tväreggade
pilarna däremot äro nyheter i Sverige under vikingatiden med förebilder och
paralleller österutt t t. Benspetsar äro kända från romersk järnålder i Sverige
men bli senare sällsynta. Dock påträffas de ofta i Nordnorge och i lapska
fynd. T. J. Arne nämner benspetsar med en hulling och skaftdel med rund
genomskärning från Skjurhelleren, Borgund i Norge 1l 8 . Mera kända äro de
dock betydligt äldre fynden från Kjelmön i Sydvaranger U".
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34.

Benspetsar från grav 7 på
Långön i Hotingsjön (SHM

13316).

Av yxan i Hotinggraven nr 2 återstår endast det glödpatinerade ytterskalet
i defekt tillståndt tv. Fig. 37. Fragmenten bestämdes av docent Bertil Almgren. Vid genomgång av yxorna i Statens historiska museum fann jag en
exakt motsvarighet i ett fynd från 900-talets första hälft i Valbo socken i
Gästrikland t ät. Yxan har haft närmast symmetriskt utsvängt tunt blad, fyra
spetsiga skafthålsflikar och varit ornerad med två tvärgående lister på halsens
bredsidor. I Valbofyndet ingå ett svärd av typen Petersen E, sköldbuckla som
i Vendelgrav IX, lång smal spjutspets med dubbelsidigt åsat blad etc., allt
daterat till 900-950. En datering av yxan i Hotinggraven nr 2 till samma
tid får stöd av det bifunna ringspännet. Yxan har varit av ytterst gott smide
och är mer än ett vanligt redskap.
Yxan i Hotinggraven nr 6 låg till höger om skallen med eggen utåt. Fig. 36.
Den har närmast symmetrisk egg, fyra skafthålsflikar och skafthål, som avsmalnar nedåt mot en ganska bred bas (142 X 72 mm). Vikten uppgår till
525 g. Yxan i grav nr 7 låg omedelbart höger om fötterna. Den har närmast
asymmetrisk egg och har haft fyra skrifthålsflikar, troligen spetsiga (169 X 82,5
mm). Vikten uppgår till 700 g. Båda yxorna ha motsvarigheter i gravfynden
från Jorm i Frostvikens socken 1 2 2 . De äro alla av god kvalitet men skilja sig
avgjort från yxan i graven på Sörånäset vid älvmotet Vängelälven-Fjällsjö70

35.

Spjutspets och nyckel funna på Boänget i Ådals-Lidens sn (SHM

23282).

älven. Denna yxa är utpräglat asymmetrisk, har fyra tvärt avskurna skafthålsflikar och ett ovalt nedåt spetsigt skafthål (155 X 76 mm). Vikten uppgår
till 600 g. Det förefaller, som om denna senare typ, som under 900- och 1000talen fick en mycket vid spridning, går tillbaka på mera lokal tillverkning.
Liknande äro kända från Jämtland bl. a. i mansgrav nr II på Rösta i ÅS
sockcn 1 2 3 . De andra yxorna däremot tillhöra också den norska och västsvenska fyrflikiga typgruppen, men äro genom skafthålets utformning något
påverkade av den tvåflikiga typgruppen, som under 700- och 800-talen var
utbredd i Norrland.
Anmärkningsvärt är fyndet aven fyrflikig tung bila i Hundvika, 3 km V
om Brattbäckens by vid Tåsjon. Den tillhör Hotinggravfältets slutskede.
De fyrflikiga yxorna äro från början en västnordisk företeelse, som under
loppet av vikingatidens senare del via Trondelagen trängde in i Mellannorr-
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36.

Yxor med fyra skafthålsflikar voro från början en västnordisk företeelse,
som under lop pet av vikingatiden trängde in i Mellannorrland från
Norge. Den skaftade bilan (skaftet sekundärt) har hittats i Brattbäcken
i Tåsjö sn (SHM 17148). De övriga fr. v. a) Sbrånds, Ramsele (SHM
24946); b) Orrnås, Bodums sn (medeltida) (SHM 19122: 62); c) grav
7, Hotingsjön; d) grav 6, Hotingsjön (SHM 13316); e) och f) grav på
Jormlitangen, Frostvikens sn (SHM 5091 och 14739).

land och sedan fick en vidare spridning och blev föremål för inhemsk tillverkning. Typgruppen av yxor med fyra skafthålsflikar spåras ännu under
medeltiden, sedan de fyra skafthålsflikarna vuxit ut till en skafthålsholk, som
fallet är i en lösfunnen yxa från Orrnäs i Bodums socken söder om Hoting
i Ångermanland (SHM 19122:62).
Brynen, fig. 38. I Hotinggrav nr 1 påträffades två fragment av ett hängbryne av röd skiffer. Ett liknande (71 X 14 X 6 mm) väl bevarat med hål i
ena ändan ingår i det först inkomna gravfyndet från Hoting (SHM 7382).
Till samma fynd hör ett avslaget bryne av grå skiffer (81X18X7 mm). I
grav nr 6 under skallen och intill yxan låg ett långt bryne av grå skiffer
(279X22 X 15 mm). Av liknande sten är ett fragmentariskt bryne i grav nr 7
(109 X 17 X 7 mm). Brynen av grå skiffer äro inte ovanliga. Bl. a. nämner
Knut Kjellmark om förekomsten av ett sådant i mansgraven nr II på Röstagravfältet i Ås i Jämtland. Han säger, att det är alldeles likt de brynen, som
vid sekelskiftet gingo i handeln under benämningen »Losbrynen»124.
I grav nr 7 låg vid vänstra tibians insida en pikformad doppsko av järn
(69 mm). En sådan är också funnen på det ovan nämnda Röstagravfältet i
mansgraven nr IV. Den låg där mannens högra fot bör ha haft sin plats.
Liknande äro funna i Birka, bl. a. gravarna nr 510, 547, 886, 773 och 514.
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37.

Av yxan i grav nr 2 på Långön i Hotingsjön återstår endast det glödpatinerade ytterskalet. En nästan exakt
motsvarighet finns i ett fynd från Valbo
sn i Gästrikland och visar här hur Hotingyxan har sett ut (SHM 24946 och
19802).

38.

Brynen. Fr. h. a) grav 6, Hotingsjön
(SHM 13316: 6); b) grav vid Lövberga, Ström sn (SHM 21161); c) boplatsfynd vid Faimomakke, Vilhelmina
sn (SHM 19330); d) grav 7, Hotingsjön (SHM 13316: 1). Fynden från Hoting och Lövberga äro från vikingatiden; Fatmomakkefyndet däremot från
tiden omkring 1800.
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Stenfynd

1

Hotinggravarna

Förutom den med elddonen sammanhängande flintan, som fanns i flera
gravar, påträffades i gravarna nrs 1 och 3 kvartsit och kvarts.
Under grav nr 1 fanns en kokgrop fylld av sand och skärvsten (koksten).
I dennas överskikt lågo en skrapa av vit kvarts, ett retuscherat avslag av mörk
kvartsit och ett avslag av vitgrå grovkornig kvartsit. Dessa stenar hänga ihop
med skärvstensgropen. Fil. dr Olof Arrhenius' fosfatanalyser ha visat, att det
på Långön förekomma flera tydligt avgränsade områden med utomordentligt
höga fosfatvärden. Omkring grav nr 1 finns en sådan inre zon (ca 40-20 m).
De höga fosfatvärdena gåvo anledning till fortsatta undersökningar på gravfältet under somrarna 1953-1954. Det visade sig därvid att under en del av
gravarna, särskilt grav 1, samt på flera andra ställen förekomma mäktiga
lager från en stenålderskultur.
Till synes mera klart sammanhängande med gravfältet äro stenfynden i
grav nr 3. Som har framgått av grav- och fyndförteckningen, kunde man där
konstatera två bensamlingar, en av människoben i högens centrum och en
av djurben i periferien. Bland djurbenen påträffades ett slaget något retuscherat stycke av mörk kvartsit och ett enkelt avslag av mörk kvartsit. Samlingar av djurben ha tidigare påträffats i anslutning till järnåldersgravar på
just detta sätt 1 2 5 , och kvartsiternas samhörighet med benen är här höjt över
varje tvivel. Att en stenålderns eldstad och en vikingatidens brandgrav kommit att ligga så nära varandra och på samma nivå kan vara en tillfällighet.
Det synes emellertid egendomligt, att en liknande bensamling påträffades i
skelettgraven nr 6 och en härd med eldskadad sten alldeles invid grav nr 7.
Det är inte uteslutet, att dessa eldplatser tillhöra gravfältets tid, men å andra
sidan äro stenålderslämningarna på Långön så omfattande, att man påträffar
spår därav snart sagt var som helst.
I samband härmed erinras om att Eric Festin vid undersökningen aven
gravhög i Högåvågen vid Fångsjön i Ström, Jämtland, fann en skrapa och
en slagen skärva av kvartsit. De lågo vid högens bas. Fyndet kom honom att
förmoda, att materialet till högen tagits från någon närbelägen stenåldersboplats 1 2 6 .
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Gravskicket

Då T. J. Arne år 1926 i Fornvännen publicerade sin undersökning av Hotinggravfältet, kunde han peka på många överensstämmelser mellan detta och
gravarna vid Rösta i As socken, Jämtland (SHM 12426), undersökta av Knut
Kjellmark och på Vivallen i Funäsdalen, Härjedalen (SHM 15052), undersökta av Gustaf Hallström. Han konstaterade, att på alla tre platserna hade
liken jordats, ej bränts, »såsom oftast är fallet under vikingatiden på det
svenska Iastlandets t v". 1952 års undersökningar på Hotinggravfältet har fullständigat bilden, då det konstaterats, att ena hälften av gravfältet upptas av
brandgravar, och att dessa äro de äldsta.
Beträffande gravarnas yttre struktur ser man, att samtliga utom den av
grovt grus uppbyggda graven nr 12 ha väl markerade fotrännor, vilkas volym
svarar mot högens. Detta visar, att materialet tagits på platsen. Byggnadsmaterialet behöver således inte ha hämtats från sjöstranden, som T. J. Arne
framhåller som en möjlighet 1 2 8 . Fotränna förekommer hos nästan samtliga av
mig kända gravhögar inom Angermanälvens övre flodområde. Samma uppbyggnad förekommer på det av Bo Hellman undersökta gravfältet vid Björkå
i Överlännäs socken i nedre Angermanland 1 2 9 . Liknande gravar finnas på
vikingatida gravfält i Jämtland (Frösön) och i Härjedalen (Ljungdalen).
Till det yttre visa således Hotinggravama en tydlig överensstämmelse med
andra både närbelägna och avlägsna gravfält på det svenska fastlandet under
vikingatiden.
Lika vida anknytningspunkter ges åt själva gravskicket. De två av Arne
omnämnda gravfälten från Vivallen och Rösta visa visserligen upp likheter
med Hotinggravfältets yngre gravar, men motsvarigheter finnas på långt mer
skilda håll. Närmast belägna nya parallell ligger vid Björkå, men förebilderna
torde vara att söka i Mellansverige.
Gravfynden visa tydligt, att brandgravarna äro äldst. Sannolikt är den på
Långöns norra udde liggande ensamgraven nr 12 med fynd av bl. a. orientaliska bältebeslag den äldsta från tiden omkring 900 eller detta århundrades
första årtionden. Man kan sedan förmoda, att det skett en konsolidering av
bebyggelsen. Grav nr 1 byggdes över en gammal stenåldersboplats. Jfr fig. 19.
Den ligger något isolerad från de övriga. Detta gäller även grav nr 11. Det
är tänkbart, att dessa tre gravar tillhöra gravfältets äldsta tid, och att regelbundenheten i gravanläggandet har tillkommit först efter tillkomsten av dessa,
vilka alla ha ett framträdande läge.
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Till gOO-talets första hälft eller mitt dateras grav nr 2 genom fyndet aven
yxa och ett ringspänne. Intill denna ligger den något mindre graven nr 3,
som var nästan fyndtom men även var en brandgrav. Sammankopplandet av
två och två gravar upprepas inte mindre än fyra gånger på gravfältet. Sålunda ligga 4 och 5, båda brandgravar, men på grund av plundring fyndtomma, 6 och 7 samt möjligen 8, g och 10 tillsammans. Gruppbildningen
med två och två gravar är särskilt tydlig genom det i övrigt stora avstånd,
som skiljer gravarna åt. Sådana glesgravfält äro nästan regel i Norrland.
Gruppbildningen med två gravar förekommer även på gravfältet vid Jorm
i Frostviken. Arne betecknar gravarna 6 och 7 som mansgravar och g och 10
som kvinnogravar. I väntan på en osteologisk undersökning av skelettmaterialet kan ingenting med säkerhet sägas, men det bör framhållas, att förekomsten av yxor i gravarna 6 och 7 och pärlor respektive mynt genomborrade
med hål i gravarna g och 10 i och för sig icke bevisar, att vi ha att göra med
mans- respektive kvinnogravar. Yxor äro icke ovanliga i kvinnogravar, och
yxor ingingo långt in i historisk tid i kvinnans personliga utrustning-ö". Dessutom finnas andra detaljer, som ett hängsmycke, som kan tyda på att grav
nr 6 är en kvinnograv. Vidare är grav nr 7 placerad på en jämn plan yta
och grav nr 6 inklämd i sluttningen mot grav nr 7 på ett sådant sätt, att det
tydligt framgår, att det måste finnas ett samband mellan de båda gravarna,
trots att de tidsmässigt äro något olika. Grav nr 7 är först anlagd efter fynden
och läget att döma. Grav nr 6 har tillkommit senare och placerats i anslutning till grav nr 7, trots att plats fanns på nära håll dock icke i så klart samband med grav nr 7. Vid en preliminär osteologisk genomgång kunde antikvarien N.-G. Gejvall konstatera, att grav nr 2 var en mansgrav (30-35 års
man) och grav nr 3 en kvinnograv. Mycket talar för att denna hopkoppling
av gravarna två och två kan tolkas som grupper av familjegravar. Tolkningen
synes så mycket säkrare, som gruppbildningen understrykes av utfyllnader av
högarnas fotrännor, bildande liksom en halvmeterbred brygga i riktning mot
närmast liggande grav, där en liknande brygga möter. Detta förekommer endast på de äldsta gravarna. Sammanställningen grav nr 6 och 7 visar, att
hustrun i detta fall har överlevt mannen avsevärd tid.
T. o. m. grav nr 5 har brandgravskicket förhärskat på fältet. I och med
grav 7 kommer den första skelettgraven, där skelettet låg med kraniet åt N.
I de yngre skelettgravarna var det orienterat i grav nr 6 åt NO, i grav nr g
åt Ö och i grav nr 10 åt NO. Samtidigt, som man gick över till skelettgravskick, inträdde en förändring i högarnas uppbyggnad i så måtto, att de gjordes betydligt lägre, närmast flacka.
Det kan tilläggas, att i så gott som samtliga fall ha de döda haft en hund
med i graven.
Den mera spridda gravläggningen under tiden omkring 900 och detta
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århundrades första årtionden med brandgravskick övergick således till en
mera ordnad gravläggning under 900-talets första hälft och mitt (grav
nrs 2 och 3). Brandgravskicket var ur bruk, då den äldsta skelettgraven (nr 7)
anlades under förra delen av 1000-talet, där skelettets orientering åt N onekligen ger ett mera hedniskt-ålderdomligt intryck. De senare skelettgravarna
äro orienterade åt NO och Ö. Detta förhållande och gravarnas ovan jord
allt mera anspråkslösa utförande kan möjligen bero på ett kristet inflytande.
På grund av analogier med Röstagraven, mansgraven nr IV, daterade
Arne grav nr 7 till förra delen av 1000-talet. Mansgraven nr IV i Rösta är
emellertid feldaterad och tillhör i stället 900-talets första hälft eller mitt, som
visats tidigare. Remsöljorna i de båda gravarna äro emellertid exakt lika blott
med den skillnaden, att den i Rösta är ganska ny och den i Hoting helt sliten
och således använts länge. Övriga fynd i Hotinggraven nr 7 datera graven
till 1000-talets första del, och det är typiskt att finna en antikvitet från 900talet just i denna den först anlagda skelettgraven. Graven nr 6 tillhör däremot sannolikt som Arne redan framhållit senare delen av 1000-talet eller
dess mitt. Yngst är grav nr 10, som genom myntdatering kan föras fram till
tiden omkring 1100.
I stort sett utgör således raden av gravar på Långön i Hotingsjön en kontinuerlig serie av på varandra följande begravningar, och de insprängningar
av yngre föremål, som skönjas här och var, kunna bero på att gruppbildningarna på gravfältet ha betingats av familjeförhållanden och hustruns
respektive mannens olika dödstid. Inga barngravar ha påträffats. Trots omfattande provgrävningar ha inga flatmarksgravar kunnat konstateras. Allt
talar således för att begravningarna på Långön upphörde omkring år 1100.
Bebyggelsen kan dock ha fortsatt längre och begravningarna förlagts till en
kyrkogård. På rimligt avstånd finns då endast en att välja, nämligen Ström,
som redan 1314 omtalas som annex under Hammerdal. Det är möjligt, att
nordborna hade en mer eller mindre säsongbunden uppehållsort vid Hotingsjön. Hänger gravfältet däremot ihop med en årslång stadigvarande vistelse,
så kan bebyggelsen kring Hotingsjön någon gång under medeltiden helt utplånats. Det kan kanske ligga något bakom en ännu på 1630-talet levande
tradition, att området då legat öde i 400 år, alltså från 1200-talets första hälft.
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Kulturförbindelser

De vida kontakter, som befolkningen vid Hotingsjön och i övriga bosättningsområden inom kallområdena upprätthöll under 900- och 1000-talen, ha
framgått av fyndbehandlingen. De orientaliska bältebeslagen och det indiska
ödleskinnet vittna om handelns betydelse. Arne framhöll i Fornvännen 1926,
att »kulturen visar nära anknytningar till den svenska, särskilt sådan den
gestaltade sig vid Östersjön». Detta gäller i särskilt hög grad alla till den
rent personliga utrustningen hörande detaljerna med deras känslighet för
modets växlingar, även om man undantagsvis som i grav nr 7 kan finna en
remsölja av äldre typ än gravinnehållet i övrigt. Remsöljor, ringspännen och
bronsbeslag knyta helt an till tidens öst-svenska kultur med dess rika inslag
av baltiska och även orientaliska importstycken. Samma förhållanden gälla
övriga vikingatida fynd från området liksom här jämförda jämtländska och
härjedalska fynd. Dock finns även här konsthantverk, som till följd av särskilda spridningslagar är internordiskt.
»Vapnen äro sådana, som närmast tillhöra den norrländska kulturen»,
skrev Arne 1926. Några verkliga stridsvapen som svärd eller stridsyxor ha
dock inte påträffats i gravarna. Endast yxan i brandgraven nr 2 kan uppfattas som en variant av föregångarna till den senare vikingatidens bredeggade stridsyxor. I övrigt tillhöra yxorna, vilka alla äro arbetsyxor, den
under vikingatiden på utbredning varande fyrflikiga, västskandinaviska yxtypen, som över västra landskapen och över Jämtland trängde in i Sverige
och blev allmän åtminstone i ett handelscentrum som Birka, under det att
den tvåflikiga, östskandinaviska typen i viss utsträckning behöll sin ställning
på Gotland. Jaktvapnen, pilarna, tillhöra de under vinkingatiden vanliga
typerna. Särskilt tvärpilen är vanlig i norrländska fynd och har nära anknytningspunkter i finska och nordryska jägarkulturer. På det hela taget måste
man emellertid säga, att anknytningspunkterna åt sydöst gälla även det enklare redskapsbeståndet. Bara så enkla redskap som de talrika knivarna äro
klart östskandinaviska. Det råder således ingen tvekan om att det har varit
mot Mellansveriges rika vikingatidskultur, som intresset har varit riktat. Om
förbindelserna förmedlats över Centraljämtland eller kustdistrikten är svårt
att avgöra, men problemet kommer att beröras, då det historiska materialet
refereras.
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Historiska källor

Fynden från järnåldern inom Ångermanälvens övre flodområden visa,
att de vidsträckta fjälltrakterna och de stora sjöregionerna ha utnyttjats av
en nordisk befolkning framför allt sedan Vendeltiden och samtidigt med att
de mellan- och östskandinaviska impulserna satte in i Tröndelagen och NordNorge. För att säkert kunna avgöra varifrån exploatörerna närmast ha utgått,
från Centraljämtland eller från kustdistrikten i Medelpad eller Ångermanland eller som en fjärde möjlighet från Norge, fordras både mera material
inom det här behandlade huvudområdet och inom nämnda omgivande tätare
befolkningsdelar. Redan nu ge dock de arkeologiska fynden vissa riktlinjer
att följa. De historiska uppgifterna stödja därvid. Samma göra vissa äldre
element i den nutida folkkulturen, där de bevarats i obruten tradition, som
fallet är i Ströms socken.
I anslutning till kända arkeologiska fakta kan det vara befogat med en
översikt över de historiska anknytningar, som kunna göras. Värdet aven
notis i Egil Skallagrimssons saga kan diskuteras, men den är sannolikt belysande för vad som har förekommit inom fjälltrakterna under förhistorisk
och tidig historisk tid. Det plundrings- och skatteuppbördståg, som den
norske storbonden Torolf KvälluIfsson enligt denna saga skall ha företagit
vintern 876 upp på fjället österöver till Finnmark, har förut refererats.
Karl Hampus Dahlstedt har framhållit, att det är tydligt, att man med
Finnmark inte har avsett den nuvarande norska Finnmarken vid Ishavet
utan i stället de södra delarna av det svenska Lappland och möjligen inre
delarna av Helgeland (Hattfjelldalen) 131. Sagans landskap skulle stämma
utmärkt väl med Vilhelminas. Ett viktigt stöd för åsikten att sagans Finnmark just avser de här behandlade trakterna är en gränstraktat mellan
Norge och Sverige från 1270-talet. Där kan man utläsa, att till Finnmark
(Finnmarker eller Finmork) räknades Ångermanälvens övre flodområden.
Särskilt framhålles, att jämtarna ägde jakträtten där.
Av vida större betydelse äro de faktiska uppgifter, som ges i andra och
senare källor, men därmed kommer man också in på frågan Finnmarks
politiska avhängighet. I en latinsk källskrift från omkring 1170 nämnes Ångermanland under formen »Angaria» som ett gränsland mot Norge. Nils Ahnlund ser i namnformen (av »anger», vik) ett bestyrkande av att Ångermanlands kärna varit Ångermanälvens nedre lopp132. Han anser, att den
gamla gränsen mellan norra och södra Ångermanland, Skuleberget, i stort
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39.

Råberget vid Rörströmssjön utgjorde gränsmärke mellan Finnmark och
Hälsingland enligt en källskrift från tiden omkring 1273.

sett kan betraktas som gräns för den dåtida fasta i bygdelag ordnade bebyggelsen, vilken utgjort underlag för en del av det landnam, som under
vikingatid och medeltid ägde rum allt längre från kusten utefter älven,
och varom vi i det arkeologiska materialet äga några vittnesbörd.
Ännu under medeltiden och långt senare fortsatte jämtarna sina traditioner från romersk järnålder och folkvandringstid i handel och långväga
färder. Administrativt men ej kyrkligt hörde landskapet under Norge ett
halft årtusende från l l Oll-talet, Kristendomen nådde emellertid Jämtland
från Sverige vid lOOO-talets mitt och kyrkligt kom det att tillhöra Uppsala
ärkestift. Den del av Jämtland, som här intresserar mest, Ströms-bygden,
utgjorde redan under vikingatiden och ända fram till I600-talet den huvudsakliga gränsen för bebyggelsen i norr. Dock vittna de arkeologiska fynden
omkring källsjöarna om trevare mot norr och nordväst. Flera ödesbölen om-
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talas redan under medeltidentv". Varifrån denna expansIOn utgått är alltjämt svårt att säga.
Problemet om Strömsbygdens förhållande till Jämtland hänger i viss mån
ihop med frågan om Östjämtlands, Ragunda och Fors socknars orientering
under medeltiden. Denna landsdels egenartade ställning i förhållande till
intilliggande provinser har tidigare debatterats. Ahnlund har framhållit, att
dessa socknar i östra Jämtland kunna ha haft en delvis annan politisk
historia än Jämtland i övrigt och »under en för oss undanskymd period antingen bildat en självständig provinsiell enhet eller uppehållit en närmare
förbindelse med de svenska grannlandskapen, väl i första hand Medelpad
på grund av samfärdseln längs floddalen» 134.
Strömsbygdens nära samhörighet med Jämtland är belagd redan i ett
gränsdokument från 1270-talet, vilket här delvis återges. Dokumentet ingår
i en lagkodex, som har tillhört lagmansarkivet på Stegen (Hålogaland) .
Det har av Rydberg daterats till ungefär år 1273 1 3 5 . Det avsnitt, som intresserar mest har följande lydelse: »Thetta landamäre er mellim Jämtalandz ok Finnmarkar ok Hälsingalandz: vestr or Lenglings lidum ok sua
nordr til Straums. Egu tha Jämtar nordr av Finmork fra Straumi XIX
ras tir at veida dyr ok ikorna, ok gangr sua austr landamäret mote Angrmannalande, täkr til ther som heitir Veimosior, thädan i Hulsio ok i Kiodsio,
thädan ok i Rauda sio, thädan i Hoettings sio, thui nest i Hellu sio, thädan
i Neiger sio, sidan i Kiärsio ädr Kiolsio nordan at Rafundum (Ragunda),»
o. s. v. 1 3 6 . Fig. 39.
Enligt detta dokument gick gränsen således från Lenglingsliderna, nu
Finlierna (Sörli) i Norge och vidare till Ström i Jämtland. Huruvida man
därmed avser själva kyrkplatsen Ström 1 3 7 eller hela Ströms Vattudal 1 3 8
har flera gånger diskuterats och är icke av direkt intresse här. Vida betydelsefullare är däremot notisen om att jämtarna ägde jakträtt 19 raster
norr om deras lands nordgräns utefter en sträcka från Lenglingsliderna till
Ström. Hade man icke ansett, att området norr om Ström tillhörde en annan
makt, hade denna bestämmelse ej varit nödvändig.
Längdmåttet rast har antagits här motsvara ungefär en gammal svensk
mil, d. v. s. 10,688 km 139. Jaktområdet sträckte sig således norrut till norra
delen av nuvarande Åsele lappmark, till Vojmsjön (Veimosior), som samtidigt bildade gränsen mot öster. Över »Hulsio» och »Kiostsio» gick den
vidare fram till Rörströmssjön, Rostrum (Raudasio ) och Hotingsjön (Hoettings sio), vilka vid tiden för sexårsgärden 1314 lågo i Ramsele socken i
Ångermanland. Därefter vek gränsen av mot väster och gick över Hällvattnet (Hellu sio) öster om Flåsjöns nedre ände, Nagarsjön (Neiger sio) och
Bergsjön eller Kälsjön (Kiolsio) på gränsen mellan Jämtland och Ångermanland och därefter fram till Ragunda. Från trakten öster om Ström (Berg81

sjön) markerade gränsen tydligen icke jaktområdet utan riksgränsen mellan
Norge och Sverige.
Av gränsdokumentet kan således utläsas, att Strömsbygden redan på 1270talet har varit en betydande bygd och räknats till Jämtland, och vidare att
området norr därom, Jämtlands nuvarande nordspets med Ströms Vattudal
och Flåsjön, ansågs tillhöra Sverige. Denna uppfattning kom till uttryck
även senare, som framgår av ett den 16 februari 1552 av Gustav Vasa
utfärdat brev 1 4 0 . I handlingar från tiden 1564-1570, då Jämtland låg
under Sverige, finnas antydningar om att nordligaste delen av detta landskap ansågs vara en svensk landsdel och då närmast en del av Ångermanland. Även efter Jämtlands definitiva förening med Sverige år 1645 räknades
till Ångermanland en smal kil, som gick från Tåsjön ända till Jadnemsklumpen vid riksgränsen. Denna utsträckning av landskapet fastställdes
officiellt vid 1766 års riksdag 1 4 1 .
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Lapsk sten-järnålder

I de föregående kapitlen har flera gånger framhållits, att nordiska fynd
gjorts i en miljö, som torde vara lapsk. Så är fallet med gravfynden på
Vardofjäll och depotfyndet vid Girisjön, alla i Vilhelrnina socken.
Här skall inte rekapituleras den tidigare forskningen. Vi erinra endast om
K. B. Wiklunds och Gustaf Hallströms ställning vid 1920-talets slut. Wiklund hade efter de äldsta germanska låneorden i lapskan funnit, att lappar
och nordbor mötts i norra Skandinavien senast vid järnålderns början i
mitten av första årtusendet f. Kr. Hallströms forskningar förde honom
då fram till den åsikten, att de nordskandinaviska stenåldersfynden,
den s. k. skiffer- och kvartsitkulturen, var av sydskandinaviskt ursprung.
Den av A. Blytt och Rutger Sernander konstaterade klimatförsämringen
skulle ha medfört, att den nordiska befolkningen drog sig tillbaka söderut.
Detta ansågs framgå av att inga arkeologiska fynd kunde föras till denna
tid. Med ett kallare och fuktigare klimat drog renen in österifrån. Därmed
kommo lapparna in över det gamla stenåldersområdet. I Ymer 1942 framhöll
Hallström, »att denna förklaring är den, som bäst passar som arbetshypotes
för arkeologer». Han angav dock samtidigt, att det finns en möjlighet att
en del företeelser misstolkats och daterats för tidigt.
Norrmannen Anders Nummedal införde Komsakulturen i diskussionen
om stenåldern i dessa nordliga områden, och redan 1929 ville V. Tanner i
bärarna av denna kultur se vad han kallar »protolapparna». Tanken utvecklades vidare 1936 av Astrid Cleve-Euler fastän i teorien något djärvare i
anslutning till Rolf Nordhagens botaniska undersökningar.
Det har förvånat många, att den alltid kritiske K. B. Wiklund i sitt sista
ofullbordade arbete gick in för teorien om Komsafolket som protolappar. Han
bibehöll dock sin uppfattning, att lapparna först relativt sent nått ner i
Mellannorrland. Där skulle nordbor och lappar ha sammanträffat så sent
som under folkvandringstiden.
Med Gutorm Gjessings arbete av år 1941 inlemmades Nordskandinavien och därmed också lapparnas nuvarande bosättningsområde i en
arktisk kulturkrets och med O. Solberg betraktar han som lapska bl. a. de
kända fynden från Kjelmö i Varangerfjord, som med redskap av renhorn
och asbestkeramik förts till järnåldern. Även andra och äldre fynd i Finnmarken i Norge och på Kolahalvön anser han vara lapska. Vidare forskningar på Traena i Nordland ha emellertid komplicerat frågan. För att
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nämna ett exempel har i Nesseby (Schreiner 1935) förutom lapska skelettrester också påträffats en trepanerad långskalle.
Gravarna vid Nesseby daterade till de två århundradena omkring Kr. f.
och Kjelmöfynden till senast 300-talet e. Kr. f. äro nu de publicerade
fynd, vilka skulle ge kontakt med den arktiska stenåldern. Det sista
förhistoriska årtusendet är sedan ytterst dåligt representerat vad gäller lapsk
kultur. Man kan nästan tala om fyndtomhet. Sannolikt komma dock Nordiska
Museets och landsantikvariernas lappmarksundersökningar att kasta ljus över
denna fråga. Det fordras åtskilliga fynd för en brygga bakåt i tiden.
Bo Hellman hävdade 1946 i anslutning till Gjessing, att skiffer-kvartsitkulturen är en fristående jägarkultur gentemot den sydskandinaviska. Han
framhöll bl. a., »att icke något arkeologiskt faktum talar mot att kvartsitfolket varit av annan ras än de sydligare landsdelarnas befolkning och att
icke heller något talar mot teorien om att de varit lappar». Hellman anser,
att klimatförsämringen under århundradena f. Kr. icke varit av den arten,
att den tvingat till utflyttning. Flera forskare ha varit inne på den tankegången, att den artiska stenåldern sträckt sig över bronsåldern och t. o. m.
in i järnåldern. Mycket talar för att så varit fallet.
Om att Tacitus i sin skildring år 98 e. Kr. med fenni avsett lapparna,
råder ingen tvekan. Icke heller den gotiska författaren Prokopios omkring
år 550 torde med skrithifioni ha avsett andra än lapparna. Samma förhållande gäller om den longobardiske munken Paulus Diaconus, då han
780 skrev om scrirbini eller scritoinni bortom »Germanien». Frågan är, hur
lapparna manifesterat sig i det arkeologiska materialet. Därom har ännu
endast sporadiska besked lämnats, och mellan K jelmöfynden och de senare
lapska offerplatsfynden är en stor lucka.
Eftersom teorien om klimatförsämringen som utplånare av kvartsit- och
skifferkulturen icke längre tycks stå sig och därmed ej heller denna som övre
gräns för den norrländska stenåldern, frågar man sig nu var gränsen ska
dragas. Det gäller att söka de definitiva kontaktpunkterna mellan den
nordiska förhistoriska kulturen och den lapska. Dessa böra rimligtvis ligga
där och vid den tidpunkt, då man kan skönja, att den nordiska aktiviteten
inom lapparnas land blev livaktig. Detta inträffade, då norrländska transatlantiska förbindelser övertogos av ett mellansvenskt handelsblock med
vidare intressen även riktade direkt mot lappmarkerna sannolikt på 700talet. Denna konjunkturförändring har utförligt behandlats av Nils Aberg.
I föregående kapitel ha vi sammanställt den första nordiska aktiviteten i
Lappmarken med denna uppländska aktivitet. Det har framhållits som
sannolikt, att flera nordiska fornsakfynd gjorts i en lapsk miljö och därmed
skulle lapsk järnålderskultur träda oss tillmötes dock utan egna urskiljbara
fornsaker.
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Under folkvandrings tid och Vendeltid förekom enligt tillgängligt fyndmaterial sannolikt ingen nordisk bosättning inom här behandlat område. Endast
en ensamliggande grav har betraktats som nordisk, nämligen den vid Strömsund i Jämtland. Fynden vid Vardofjäll och Girisjön ha av skäl som tidigare
framhållits tolkats som lapska fyndplatser med nordiska fornsaker. Den runristade skifferspetsen från Åsele kan vara ett lösfynd påträffat aven nordbo,
men inget hindrar att den var ett ännu alltjämt av lappar brukat jaktvapen,
då nordbor först drogo upp till källsjöarna. Det finns ett lapskt (?) fynd från
Lyckse1e, som förutom tidig-medeltida föremål även innehåller en bananformad kniv av rödbrun skiffer. Den har tolkats som ett lösfynd påträffat av
lappar och sedan använd som seite. Så länge vi icke känna kvartsit-skifferkulturens övre tidsgräns, kan den möjligheten icke uteslutas, att denna skifferkniv varit i bruk samtidigt med övriga föremål i fyndet. Det enkla redskapet
har stor förmåga att hålla sig vid liv. Av kap. 10 har framgått, att en kontakt
stenålder-vikingatid (lappar-nordbor) icke är utesluten på gravfältet på
Långön i Hotingsjön. Om man med lapsk kultur uteslutande förknippar renskötsel och nomadism, kan möjligheterna till sådana kulturkontakter synas
mindre troliga. Men det bör framhållas, att blott en del av lapparna nu är
renskötande, och att det aldrig har varit mer än en del, som har ägnat sig
åt renskötsel. Större delen har varit bunden till sjö- och havsstränder. Åtminstone vid sjöstränderna böra de rimligtvis ha lämnat spår efter sig och
detta icke minst under det första efterkristna årtusendet, då deras bosättning
i norr är litterärt belagd. Det bör övervägas, huruvida inte nämnda stenfynd
och tidiga Vendeltida och tidiga vikingatida fynd verkligen tillhöra en lapsk
sten-järnålder.
Det finns ännu en anledning att förmoda, att lapparna uppburit en annan
redskapskultur än den nordiska. En förutsättning härför är, att den lapska traditionen om stalofolket har ett verklighetsunderlag och hör hemma i den tid,
som vi ha skildrat. Går ordet stalo tillbaka på vårt stål, har stalo av lapparna
tydligen ställts i motsatsförhållande till deras egen kultur. Lapparna kunna
då i stalofolket ha mött bärare aven annan redskapskultur än deras egen.
Traditionen kan härröra från mötet mellan två olika kulturer, en sten- och
en metallkultur.
Renens vanor kunna förändras. Alltjämt skiljer man på fjällrenar och
skogsrenar. Fjällrenarna söka sig under vintern ner i skogslandet närmare kusten tvärs igenom skogsrenarnas land. Ingen biologisk skillnad synes föreligga
mellan en fjällren och skogsren. Redan på 800-talet fanns det tamrenar. Större
sammanhållna hjordar kunna ha tvingats i rörelse från avbetade områden och
under vintern till kustlandet. Det kan också ha varit så att lapparna ha drivit
ner sina renhjordar, sitt kapitel, till platser, som voro lätt tillgängliga för nordiska köpmän. Där kunna de redan mycket tidigt under folkvandringstid och
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40.

I Ångermanälvens källområden finns endast en
s. k. lapsk offerplats med metalljyn.d, nämligen
vid Bäsksjö i Vilhelmina sn (SHM 19554). Där
möter det första kristna motivet inom området i
form av ett litet tennkors.

Vendeltid, kanske tidigare, ha knutit kontakter med en bottnisk kustbefolkning. Sådana möjligheter kunna förklara förekomsten av nordiska fornsaker
i lapsk miljö i lapparnas sommarland uppe i fjällen, långt innan nordisk bosättning hade nått in i deras egentliga land.
De mötesplatser, där nordbor och lappar ha sammanträffat, kunna sedan
ha fixerats och fått vidgad betydelse i olika sociala, kommersiella och religiösa sammanhang. I dag markeras de kanske av de få metallförande offerplatsfynden. Fig. 40. Flera av dessas gåtfullt regelbundna läge i skogslandet
10-15 mil från älvmynningarna skulle då få sin förklaring. På vintern var
allt land farbart och nordborna kunde lätt nå vintervistena. Där kunde också
förutsättningarna för birkarlarnas övervälde skapas.
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Bakgrunden till förhistoriska och medeltida traditioner i lapsk kultur

Vid en utsortering av de främmande inslagen i lapsk fyndmiljö under vikingatidens slut och medeltidens början blir icke mycket över i fyndkomplexen.
Det är i verkligheten lika svårt att bland fynden urskilja lapparna under
medeltiden, som det har varit tidigare. De ägde ingen egen metallkultur.
Först genom sitt envisa fasthållande vid vikingatida och medeltida stildrag
framträda de klarare längre fram i tiden. Wilhelm Holmquist ser i det lapska
flätmönstret en skandinavisk produkt från folkvandringstiden. Mönstret skall
sedan ha levt kvar till vikingatiden n('.h därefter upptagits av Iapparnat t.
Phebe Fjellström-Lindgren har i en studie 1952 påvisat, att vissa lapska
mönsterdetaljer strängt fördelas på tre områdent ö>. Flätmönstret t. ex. hör
framför allt hemma i Syd- och Centrallappland eller just i de områden, som
redan under den yngre järnåldern stodo under starkt nordiskt inflytande.
Lapparna kunna således redan under första årtusendets mitt ha kommit i
beröring med förstadierna till den ornamentik, som de småningom skulle göra
till sin egen. Ett exempel härpå är fyndet från Girisjön. Fig. 41. Jfr även
fig. 16. Från språkvetenskapligt håll har vidare gjorts gällande, att en del
nordiska låneord i lapskan kunna ha övertagits redan då. Kontakterna mellan
de båda folkgrupperna kunna ju då icke ha varit alltför ytliga på detta tidiga
stadium.
Det är naturligt, att det hedniska nordiska gravskicket upphörde inom
Ångermanälvens källområden vid medeltidens början. Vi kunna följa det till
inemot 1100. De pionjärer, som hade slagit sig ner där, hade goda och livliga
förhindelser med mellansvenska bygder. Men av allt att döma ha icke endast
gravfälten i Frostviken (Jormlitangen) och Tåsjö (Långön i Hotingsjön)
upphört att brukas. Den nordiska bosättningen måste ha dragits tillbaka
nästan samtidigt eller kort därefter. Tåsjö skulle sedan icke koloniseras förrän
på 1600-talet, Frostviken först vid mitten av 1700-talet. Inom hela det välliga området, Ångermanälvens, Fjällsjöälvens och Faxälvens källområden,
fanns då åter igen ingen nordisk bosättning annat än längst nere i ÅdalsLiden, Ramsele och Strömsund. Om Hotingområdet visste traditionen på
1600-talet berätta, att området hade varit obebott i 400 år. Omkring 1273
fingo norrmännen (Strömsborna) vid en gränsdragning mellan Norge och
Sverige jakträtt på obestridligt svenskt område 19 raster norrut från Ström
eller praktiskt taget inom hela det område, som vi ha behandlat här. Inga
ö

87

41.

Redan under Vendeltiden kunde
lapparna lära känna det flätmönster,
som sedan skulle bli vanligt i sydoch centrallapska benarbeten. Bilden
återger en detalj av ett koniskt spänne från Girisjön, Vilhelmina sno

anspråk ställdes från de nedre ådalarna. I vad mån även digerdöden vid
1300-talets mitt kan ha bidragit till att minska traktens nyttjande undandrager sig vårt bedömande. I varje fall kan den ha gjort mera välbelägna
områden i äldre bygder öppna för bosättning. Fjällområdena voro dock
sannolikt övergivna redan då.
Mot den vid medeltidens mitt vikande nordiska bosättningen och aktiviteten inom källområdena skall ställas icke endast de metallförande lapska offerplatsfyndens upphörande utan även relikterna i den sentida lapska kulturen.
Eftersom den lapska kulturen har bevarat många sådana, kunna bl. a. metallfyndens upphörande på vissa lapska offerplatser icke utan stöd från andra
fakta dateras stilhistoriskt och typologiskt efter föremålen. Inga Serning stöder sig bl. a. på konjunkturförändringar, som kunna ha blivit en följd inom
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avsättningsområdena för lapska produkter l 5 3 . Även om sådana ha ägt rum,
så tala dock de rika bygderna vid de norrländska älvmynningarna under
medeltidens senare hälft förutsättningar för ett rikt kulturutbyte. Björn
Collinder har i en anmälan av Sernings arbete kommit med ytterligare en
förklaring och tänker sig möjligheten av att metallfyndens upphörande skulle
bera på en religiös hednisk reaktion bland lapparna (Svenska Dagbladet den
7 maj 1956).
Härtill kan man lägga följande. De förhistoriska och medeltida kulturinslagen i sentida lapsk kultur kan ha inkommit under den tid, då nordisk
och annan främmande aktivitet var livlig och mera fri och nordbor även
vora bofasta inom lapparnas land.
Offerplatsfyndens läge kan tyda på en småningom skeende koncentrering av kontaktpunkterna. Kunna de yngsta offerplatsfynden dateras till 1300talet, möter man vid den tiden en fullt utbildad birkarlsinstitution. J. Bure
återger en tradition, enligt vilken birkarlarna av Magnus Ladulås fingo privilegier på lapphandeln. De äldsta historiska vittnesbörden om birkarlarnas
handelsmonopol härröra från 1328 i den s. k. Telge stadga (ej i original) och
1358. Det har sannolikt framvuxit under lång tid. Som synes sammanfaller
emellertid birkarlarnas legaliserade övervälde med den tid, då de metallförande offerplatsfynden synas ha upphört. Först under Karl IX:s tid bröts birkarlarnas välde definitivt och därmed inleddes en ny tid med svensk och framför
allt finsk kolonisation i lapparnas landområden samt kristen mission bland
dem.
Birkarlstiden är dunkel i Lappmarken. Mycket talar för att kontakten mellan lappar och birkarlar icke var av den arten, att lapparna hade kulturellt
utbyte därav. Birkarlarnas privilegierade lapphandel blev väl snart en ren
lappbeskattning och som sådan med ensidigt utbyte. Deras övervälde kan ha
bidragit till att konservera kulturelement från en tid, då kontakten emellan
nordbor och lappar var av den arten, att det kulturella utbytet kan ha varit
större.
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Fornlämningarna

1

sägen och folktro

I Angermanälvens och dess biflödens källornråden kan man följa den förhistoriska bebyggelsen till inemot 1l00-talets början. Vid denna tidpunkt
upphörde de hedniska begravningarna på de vikingatida gravfälten. Om denna företeelse sammanföll med en tillbakagång i befolkningsutvecklingen är
svårt att avgöra. Möjligen kan kyrkbygge och sockenbildning med Ström
(Strömsund ) som centrum ha bidragit till en konsolidering av bebyggelsen.
I varje fall var Ströms kyrkplats på 1270-talet den yttersta utposten. Likväl
exploaterades trakterna norr om Ström av jämtar. Deras mest avlägsna jaktmarker lågo vid Vojmsjön ca 20 mil norr om Ström. Under senmedeltiden
förefaller Strömsböndernas huvudintresse ha varit riktat mot Ströms Vattudal och Frostviken. Samtidigt trängde bebyggelsen utefter Angermanälven
och Fjällsjöälven allt längre in i landet och vid 1500-talets mitt utnyttjade
bönder från trakten av Bodumsjön utjordar i Hoting och Rörström. Fast
bebyggelse saknades då. Vid ett besök i Stockholm år 1635 anhöll finnen
Lars Nilsson hos Kammarkollegiet att få upptaga Rörström som nybygge,
vilket beviljades honom. I samband med denna ansökan uppgav han sig ha
»köfft Rörströms ödehemman för 100 daler för 4 år sedan och att samma
hemman varit öde i 400 år» 143. Rörström och Hoting äro två platser, som
nästan alltid nämnas tillsammans i äldre handlingar. Det förhållandet att begravningarna upphörde på Hotinggravfältet vid början av 1100-talet, kan
möjligen tyda på en historisk bakgrund till denna muntliga tradition, som
delgivits finnen av folket i bygden längre ner efter älvarna.
Ur Fale Burmans dagböcker hämtade Ekdahl på sin tid följande uppgifter:
»4 :ra högar wid Boga, Gusswall, Qued och Gädded, hvarpå i forntiden
warit kors planterade och Gudstjenst hållen. Han (Burman) berättar, att
folket, till nära in på hans tid, höll dessa högar för heliga ställen och gjorde
poenitens för vissa förseelser, genom att ödmjukt krypa omkring dem, och
att en banad stig var rund t om dem, äfven som kring kyrkan, till tecken på
en sådan catholsk botfärdighet».
Nästan över allt inom källområdena, där fornlämningar finnas, ha dessa
utsatts för plundringar. Lika allmänna och välkända äro också de regler,
som ansågos gälla för lyckosam plundring och skattgrävning. Erik Modin ger
i »Gamla Tåsjö» några upplysningar härom, vilka återges.
»En bonde J. N. från R. by begav sig jämte några andra en midsommar-
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natt till Långön för att söka bemäktiga sig de guld- och silverskatter, som
troddes vara nedgrävda där. Oaktat de sökte göra sig modiga för företaget,
började de efter en stunds grävning känna sig högst oroliga. De tyckte, att
ön småningom sänkte sig ned i älven, och för att undgå att drunkna skyndade
de sig fortast möjligt till sin båt och rodde bort ifrån den farliga platsen.
En gång grävdes det också i en av de högar, som finnas på fastlandet på
norra stranden, mitt emot sydspetsen av Långön. Därvid medtogs till Hotingsbyn en käk från ett påträffat skelett. I huset, där käken kom att förvaras, började det då 'skrömta' (spöka), så att de måste föra den tillbaka
och nedgräva den på platsen, där de tagit den. Men den fick nu inte ro;
den 'bet sig upp' ur jorden, så att man fann den liggande ovan denna. En
person, som var fördomsfriare än de andra, tog den då därifrån och förvarar
den nu i sina samlingar.
Högarnas innehåll utnyttjades även i vidskepligt syfte. Sålunda brukade
ben tagas ur dem för att 'låsa opp lås med'.
Min far berättade, att han någon gång på 1860-talet kom ned till VästanHoting för att fara över till Skisjön; han var i sällskap med en man från
Hoting (Åkerström). Då de kommo ner till båtstaden, funno de mot förmodan båten låst. Å. gick då och grävde i en hög och kom åter med ett ben
('dödben') ; med detta 'strök han över låset', och låset gick upp.
Det var icke ovanligt ännu så sent som på 1880-talet, att ungdomen från
närliggande byar midsommarnatten begav sig till Långön för att söka jordagods i högarna. Det sägs, att det därvid också hittats en del stenredskap och
annat gods, som emellertid förfarits.»144
Även gravfältet på Jormlitangen i Frostviken var utsatt för plundring.
Därom berättade den 83-årige Roland Hansson för Gustaf Hallström år 1907:
»Det var en fredags natt för omkring 50 år sedan (1850-talet). De voro
fyra karlar och grävde försiktigt från ena sidan genom hela 'tuvan'. Runt
om högen var lagd en ring av stenar, men inuti var bara jord. Som de höll o
på, blevo de med ens mycket matta, till slut måste de sitta ner och vila en
stund. Men så fortsatte de och trängde allt längre in i högen. Plötsligt fick
en av dem en stor ring på 'g;rävskaftet', oeh i och med detsamma hörde de
ett 'styggt bäljande' aven oxe 'när väst atför'. Men de blevo icke förskräckta,
de blevo som 'litt kvickar', då de fingo se 'gose'.»145
En midsommarnatt plundrades en annan hög på samma gravfält. Även
i byn Storjola i Frostviken har man försökt sig på plundring just midsommarnatten. De plundrade lämningarna ligga dock på granngården Suotme
Risbäcks kapellförsamling i Dorotea.
Gustaf Hallström antecknade år 1909 en förmodad grav i Raukasele och
samband därmed sägnen om »draken», som skulle ha visat sig där. Hallström skrev: »Sägen är det för övrigt icke, utan verklighet för detta öde91

markens folk. Flera av sönerna i gården ha sett den. En gång syntes den
som ett ljus halva vägen upp på södra fjällsidan. Det rörde sig från längst
i väster fram förbi gården och försvann i öster i mörkret. Det flammade ej,
utan brann lugnt.»146
Mycket av det som berättas om tillvägagångssättet vid skattgrävningarna
i dessa avlägsna bygder överensstämmer med vad som ansågs vara lämpligt
vid liknande situationer på andra håll icke minst inom de fornminnesrika
mellansvenska bygderna. Midsommarnattens särskilda lämplighet framhålles
alltid. Lika ofta berättas om hur arbetet måst avbrytas, antingen genom att
stor matthet kommit över plundrarna eller av att de skrämts genom ljud,
som tolkats som övernaturliga. Erik Modin berättar i en av sina ovan återgivna skildringar, hur plundrarna skrämdes från Långön i Hotingsjön,
»oaktat de sökte göra sig m o d i g a för företaget». Buteljen, varur somliga
druckit sig modiga, påträffades också i en av gravarna på Långön. I fyllnadsmassorna till den största högen lågo skärvorna aven sådan.
Det är egendomligt, hur väl fjällbygdernas gravplundringar stämma överens med sådana i fornminnesrika bygder. Överensstämmelsen har väl sin
förklaring i traditionsspridning. Ännu egendomligare är emellertid, hur säkert dessa fjällbor spårat upp fornlämningarna, långt innan någon arkeolog
påvisat dem. I Hotingområdet kan det ha varit en fortlöpande tradition om
gravfältet och bebyggelsen. Frostviken och därmed Jorm saknade bebyggelse
under flera hundra år. Icke förrän i slutet av 1700-talet bröts mark där
genom inflyttade norrmän. Likväl kunde man 100 år senare peka ut forngravar i Jormlien, Raukasele och Suotme.
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Sammanfattning

järnåldersfynden inom Ångermanälvens, Fjällsjöälvens och Faxälvens källområden äro icke många men tillräckliga för en preliminär skiss av det sista
förhistoriska årtusendet inom detta över 28000 km 2 stora område, i ytinnehåll jämförbart med de fem sydligaste länen.
Som framhållits tidigare kunna fynden indelas i tre skilda grupper. Den
första upptar endast två fynd från vår tideräknings början och århundradena
närmast därefter. Av dessa har åtminstone nålen från Nämforsen men kanske
också yxan från Russfjärden i Ström sina närmaste förebilder i öster och
sydöst. Bland metallfynden inom källområdena äro dessa två alldeles fristående och ha intet att göra med de senare fynden. I detta sammanhang
erinras om de icke alldeles sällsynta olonetsflintorna och Ananjinoformarna
i Norrland. Det är spridda brottstycken aven äldre kulturs förbindelser och
orientering, som framskymta i dessa fynd.
De järnålderfynd, som följa närmast i tiden, tillhöra folkvandringstiden
och äro klart nordiska. Eldslagningsstenar, en från Ramsele och två från
Ådals-Liden, vittna om den norrländska folkvandringskulturens utposter. En
holkyxa från Fatmomakke i Vilhelmina fjällvärld kan höra hemma i folkvandringstiden men möjligen även i den äldre Vendeltiden. Samma gäller
om den runristade skifferspetsen från Åsele.
I och med 'laO-talet bli fynden betydligt rikare. Man bör observera, att
det icke då var fråga om en utvidgning av gammal nordisk bygd direkt utgången från folkvandringstidens bygder. Fynden ligga tvärt om så avlägset
som möjligt från den gamla bygden ända uppe i fjälltrakterna i lapparnas
sommarland. De vittna icke om nordisk kolonisation och fast bebyggelse.
Ett gravfynd vid Strömsund är därvid ett undantag. Fyndcentrum - om
man över huvud taget kan tala om ett sådant - ligger i Vilhelminas fjällvärld. Fynden av denna karaktär sträcka sig från 'laO-talet till något in på
800-talet. Skedet sammanföll med svearnas expansion in över Norrland och
Tröndelag, och ett samband är uppenbart. Visserligen kunna fornsaker
som de från Girisjön (Krutberg) ha sina motsvarigheter i Norge, men den
del av landet, som då skulle kunna vara ursprungsområdet, låg under så
starkt uppländskt inflytande, att det är omöjligt att enbart härleda fynden
från Norge, även om det teoretiskt är möjligt. Dessutom visar den fortsatta
historiska utvecklingen, att förbindelserna böra ha gått sydöst ut efter älvdalarna. Har landets inbyggare dessutom varit renjägare och kanske ren-
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skötare, äro förbindelselederna ganska givna, då ju renbetesland, särskilt vinterbete, saknas inom ifrågavarande delar av Norge. Sådant fanns emellertid
längs de svenska älvdalarna från fjällen och ner till kusten för alla årstider.
Några av de mest typiska fynden äro också gjorda i en sannolikt lapsk miljö.
Förklaringen torde ligga däri, att nordbor drivit »handel» med lapparna och
att dessa på så sätt tillförts nordiska fornsaker. Vi erinra om ortnamnens
vittnesbörd om kontakter mellan nordbor och lappar.
Det skulle emellertid dröja ända till 900-talets början eller mitt, innan
verklig nordisk kolonisation sätter in i älvarnas källornråden. Naturligt nog
togos först de platser i besittning, som voro strategiska ur jakt- och fiskesynpunkt. Det är i flera fall säkert, att dessa platser också ha varit av betydelse för skiffer- och kvartsitkulturens bärare. På samma holme som Hotinggravfältet ligga skiffer- och kvartsitboplatser, som måste ha brukats i århundraden. Talrika äro de även kring Strömsund. Hur långt fram i tiden
de gå, veta vi ej med säkerhet, men fynd på andra håll gör det antagandet
mycket möjligt, att skandinaver ha haft kontakter med skiffer- och kvartsitkulturens bärare t. o. m. mycket sent.
Hoting och Strömsund lågo en gång i de renskötande lapparnas flyttningsleder, och stora skinnaffärer kunna säkert ha försiggått där om höstarna,
då lapparna kommo ner från fjällen. Där funnos vidare goda höstfisken och
älgmarker. Lämpligare ställen för bosättning kunde icke vikingatida nybyggare ha valt.
In i den sydligare delen av forntidens Finnmark leder i första hand Angermanälven med de tre stora förgreningarna, Aseleälven, som utgör huvudfåran, Fjällsjöälven och Faxälven. Med tanke på den ringa omfattning, som
bygden hade utefter Angermanälvens nedre lopp under Vendeltiden och
tidigare och med insikt om att vikingatiden just är detta områdes stora kolonisationsperiod, är det tydligt, att en mera fast bosättning knappast kan ha
utgått därifrån för att söka sig upp till de stora sjöarnas region, därmed förbigående så många utmärkta mellanliggande nybyggeslokaler. Äldre fynd än
vikingatid ha visserligen börjat framträda utefter älvens nedre lopp men
ännu till litet antal. Angermanälvens huvudarm upp genom Asele och Vilhelrnina lämnades under vikingatiden i det närmaste oberörd bortsett från
några lösfynd i Junsele, Åsele och Vilhelmina. Det styrker intrycket av att
den ångermanländska bygdens expansiva kraft i det närmaste absorberats
inom mera näraliggande områden.
Icke minst då det gäller Hotinggravfältet, har man dragit paralleller däremellan och gravfält som Rösta i Jämtland och Vivallen i Härjedalen.
Centraljämtland är just det ena av de områden, som äro tänkbara som utgångspunkt för en kolonisering norrut under vikingatiden. Under medeltiden
ägde jämtar i Storsjöbygden, bl. a. på Frösön, andelar i fångstgropssystem
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så långt norrut som i Hammerdal. På 1270-talet fastslogs också, att jämtar
ägde jakträtt ca 20 mil norrut från Ström, alltså till Vojmsjön i nuvarande
Vilhelmina socken. Dessa uppgifter böra sannolikt tillmätas en viss betydelse,
då det gäller att avgöra, varifrån kolonisationen har utgått. Visserligen finnas stora glesornråden, vad fornlämningar beträffar, mellan Storsjöbygden
å ena sidan och Hammerdal och Ström å den andra, men det egenhushållande bondesamhällets stora rörlighet och markbehov är så välkänd, att en brist
på sammanbindande fornlämningar icke bör utesluta, att Storsjöbygden varit
utgångspunkten, då flera andra faktorer peka åt samma håll.
Ragundabygden har säkerligen och Hammerdalsbygden möjligen intagit
en särställning och senare lagts till Norge än Jämtland i övrigt. Den självständighet, som administrativt och politiskt tillerkänts Östjämtland har ingående behandlats av Nils Ahnlund i Jämtlands och Härjedalens historia I.
Denna särställning återspeglas också i folkkulturen, som påvisats av Lennart
Björkquist. Det är emellertid ovisst, i vilken utsträckning Hammerdal via
Ammeråns dalgång och Ragundabygden kunnat stå i förbindelse med Medelpads kustområden. Ammerån är icke särskilt lämplig som kommunikationsled. Därtill kommer att det i Centraljämtland gängse uttrycket »utrikes i
Hammerdal» icke torde få tillmätas allt för stort värde vid bedömandet av
förhållandet mellan Storsjöbygden och utposterna mot norr. Liknande uttryck förekomma nämligen på andra håll i landet, där ett motsvarande motsatsförhållande icke är tänkbart. Sålunda säger man t. ex. i Västernärke
»utrikcs i Tångeråsa», »utrikes i Lerbäck» etc. 14 7
Fynden peka på fast bygd i Ström på ömse sidor av Strömsund sedan vikingatidens mitt. En tidigare gravläggning där på Risnäset är tydligen utan
samband med den senare bebyggelsen. Från vikingatiden är bebyggelsen i
Ström kontinuerlig till vår tid. Den nordiska kolonisationen utefter Ströms
Vattudal och in i Frostviken gick sannolikt över Ström. Även vikingabygden
vid Flåsjön och Hotingsjön torde ha sina anknytningar över Ström. Samtidigt med denna kolonisation ägde ett liknande landnam rum utefter Ångermanälvens nedre del. Först under 900-talets senare del nådde bygden därifrån
upp i Fjällsjöälven till älvmotet mellan denna älv och Vängelälven. Från
älvmotet och norrut efter Fjällsjöälven finnas inga fasta fornlämningar eller
lösfynd från järnåldern, förrän man kommer fram till Hotinggravfältet, och
efter jordfynden att döma har Bodum icke bebyggts förrän under medeltiden
och då med fäbodar under Fjällsjö. Ångermanälvens huvudfåra skulle icke
bebyggas förrän under historisk tid, de övre delarna först under 1700- och
1800-talen. Den nordligaste socknen i Ångermanland var under medeltiden
Ramsele. Fyndfördelningen och sockenbildningen gör det mest naturligt att
se Hotinggravfältct som en utlöpare från samma håll som Strömsbygden.
Gränsdokumentet av år 1273 stadgar jakträtt för jämtarna på obestrid-
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ligen svenskt område i Hotingtrakten och längre upp mot de stora sJoarna
i Vilhelmina. Det förelåg således ett intresse om icke från centraljämtskt håll
så i varje fall från Hammerdals- och Strömsbygderna att få nyttja jaktmarker och fiskevatten, som de tydligen sedan länge hade använt sig av, och
vars nyttjande enligt ganunal hävd tillhörde nämnda landsdel.
Den nordiska bebyggelsen uppe i fjälltrakterna och i Hotingområdet kan
följas till omkring 1100. I Strömsund veta vi, att den fortsatt utan avbrott,
men i J ormlien och Hoting blev det sedermera ett avbrott på den förstnämnda
platsen till 1700-talet, på den sistnämnda till 1600-talet. Om avbrottet sammanfaller med övergång från ett hedniskt gravskick till ett kristet är svårt
att avgöra. Har så varit fallet, bör en koncentrering av begravningarna ha
ägt rum till Ström. Det finns nämligen ingen annan socken bildning på rimligt avstånd. Dessutom upptas Ström redan i början av 1300-talet som egen
socken, ty i en förteckning över sexårsgärden nämnes »Hambradal cum
annexa» 1314 1 4 8 .
Har kristendomen inneburit, att ett tidigare obehövligt centrum skapats
med kyrkplatsen i Ström, kan den brutna kontinuerliteten i bebyggelsen i
Jormlien och Hoting och på andra platser bero på en koncentrering av begravningarna till Ström. Därmed blir också den förklaringen troligare, att
fornlämningarna i fjällen och vid de stora sjöarna äro minnen efter en säsongbunden vistelse där.
Då jag undersökte gravarna på Hotinggravfältet i början av juni 1952,
var tjälen kvar i jorden intill 0,3-0,4 m under markytan. I graven på Sörånäset vid sammanflödet Fjällsjöälven-Vängelälven hade den döde lagts i en
kista nästan direkt på den ursprungliga markytan. Det kan möjligen bero
på att begravningen ägt rum under en årstid, då tjälen hindrat en djupgrävning, alltså vårsommaren. De mera djuptliggande gravarna på Hotinggravfältet visa, att gravsättningarna där ägt rum tidigast i juli månad och väl
senast i november, om dåtidens klimat någorlunda överensstämt med nutidens.
Efter vad man vet företogos birkarlarnas färder huvudsakligast på vintern.
Det var oekså på vintern som Torolf 876 upptog sin lappskatt. Marknader
höllos på vintern eller vårvintern på Frösön. Jakten på högvilt ägde också
rum företrädesvis på vårvinterns skarsnö. Även fångstgroparna brukades helst
då men även på hösten. Åke Campbell nämner, att svenska bönder brukade
besöka sina hävdvunna fiskesjöar och jaktmarker under vårsommaren och
hösten samt i vissa fall under senvintern U". Ett exempel härpå från källområdena är en skrivelse från kyrkoherden i Föllinge, Olof Sebrelius. Denne
intygade 1761 till stöd för nybyggesverksamheten vid Jormsjön i Frostviken,
»at ej någon annan af denna öde tract kan hafwa någon nyttning än allenast
4 st bönder i Ström der i siön fiska höstetiden emot 1 d Srmt åhrlig afrad».
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Kyrkoherdens uttalande gällde just de områden, som utnyttjats av de vikingatida fjällbor, som jordats på gravfältet på Jormlitangen.
Även Fjällsjöälven och Hotingområdet återkomma på liknande sätt i
handlingarna. I jordeboken av år 1542 omtalas Orrnäs (Ormenez) som den
nordligaste orten men redan åren därpå 1543 och 1545 omtalas Hoting och
Rörström (Hootung och Rostrum) 150, vilka orter då uppträda som ångermanländska nybyggen efter att 1273 ha räknats in i jämtarnas jaktområden.
1547 finner man i Fjällsjö socken bl. a. byarna Ormenez och Böleth, Orrnäs
och Böle (båda i Bodums nuvarande socken) med utjordarna Hotungh uppskattat till 12 sel. och Rostrum, uppskattat till 16 sel. Då voro platserna
utan fast bebyggelse. År 1635 anhöll finnen Lars Nilsson om att få upptaga
Rörströms ödeshemman. Han hade köpt hemmanet av bönder längre ner
efter älven. Med dessa träffades sedermera en överenskommelse om gemensamt bruk av de stora fångstgropssystemen vid Hotingsjön.
Även om initiativet inom Ångermanälvens källornråden till stora delar har
legat i händerna på en befolkning söder om området, så måste man emellertid, särskilt vad gäller lapparna, räkna med ett nordångermanländskt inflytande. Uttrycket Anundsjö lappmark som liktydigt med Åsele lappmark
styrker den uppfattningen och kan ge bakgrunden till det varuutbyte, varom
bl. a. Bäsksjöfyndet vittnar 1 5 4 . Att Anundsjö har varit en bygd av betydelse
redan tidigt under medeltiden visas av det att socknens nu medeltida kyrka
har haft en föregångare. Denna utgrävdes sommaren 1956 av landsantikvarien
Bo Hellman.
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