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Inledning 
Hösten 2007 hittade en fjällvandrare ett vikingatida svärd i närheten av Gåsån i 
västra Jämtlandsfjällen. Upptäckaren tog kontakt med Jamtli för att lämna över 
svärdet och kunde samtidigt visa en karta och ett foto som visade platsen. 
Hösten 2008 åkte två arkeologer (Anders Hansson och Lars-Inge Lööv) till 
platsen för att om möjligt lokalisera fyndplatsen. Platsen gick att lokalisera och 
när de försiktigt lyfte torven låg det brända ben, sot och kol samt även synliga 
fragment av järn och rost direkt under torven. Torven lades tillbaka och 
markytan återställdes. 
 
Fyndplatsen var utan tvekan en brandgrav från vikingatid. Den saknade synlig 
överbyggnad och det verkade som om gravbålet som mest nödtorftigt täckts 
över. I den norra kanten skar en mindre stig genom graven, det var där svärdet 
delvis låg i dagen. Terrängen är i övrigt kalfjäll, rished med kråkbär och 
dvärgbjörk. Platsen ligger i ett område med kända och välutnyttjade turistleder. 
 
Allt detta resulterade i att Jamtlis arkeologer under en sommarvecka 2009 
undersökte platsen för fyndet. Länsstyrelsen bidrog med medel för att 
undersökningen skulle kunna genomföras. 
 

Syfte 
Tidigare har Jamtli undersökt fyra mer eller mindre helt uteroderade och 
förstörda vikingatida gravar av den här typen i Jämtlandsfjällen. Utan tvekan 
skulle även denna grav komma att förstöras med tiden men den var 
fortfarande, så vitt kunde bedömas vid besiktningen av platsen, till största 
delen intakt. För att bättre förstå fjällvärldens utnyttjande under tidsperioden 
var det därför av största vikt att undersöka graven innan även den förstörs. 
 

Metod 
Metoden som användes vid undersökningen var plangrävning med korsprofil. 
 
 

Beskrivning av undersökningsområdet 
Platsen för undersökningen ligger där Gåsån rinner ut i Handölan precis vid 
den västra gränsen för Vålådalens naturreservat. I dag ligger platsen på samma 
höjd som trädgränsen och hör till lågfjällsområdet. 
 
Platsen ligger inom Handölsdalens sameby samt nyttjas av fjällvandrare som 
rör sig mellan Storulvån, Sylarna, Helags och Vålådalen. 
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Undersökningsplatsen sedd från norr. 

 
Graven ligger på en torrbacke mellan stråk av myrmark längs den vandringsled 
som följer Handölan. 
 

 
Översiktskarta med undersökningsplatsen markerad med röd punkt. 

 

Historik och känd fornlämningsbild 
 
Fornlämningsbilden i området domineras av samiska lämningar. I närområdet 
finns främst lämningar efter kåtor och förvaringsanläggningar men även 
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fångstgropar och bengömmor. Samerna har uppehållit sig i området under lång 
tid och använt fjällområdet under sommarhalvåret. 
 
Det finns, förutom den nu undersökta, ytterligare fyra vikingatida gravar i 
fjällområdet. Dessa platser ligger vid Burvattnet (Kall 382:1), Dalsvallen 
(Undersåker 254:1), Sylsjön (Storsjö 269:1) och Lunndörrspasset (Undersåker 
253:1). Förutom att gravarna är daterade till vikingatid och innehåller liknande 
fynd (svärd, pilspetsar, knivar mm) så har ingen av dem någon synlig markering 
ovan jord. Ser man ur ett religiöst och socialt perspektiv så stämmer 
gravskicket med hur det ser ut i järnåldersbygderna längst med riksgränsen, så 
som Snåsa, Åre och Ljusnans källområden, förutom att de här gravarna inte 
markeras i terrängen av en hög. Tolkningen av gravarna har varit att det rört sig 
om jägare från dessa områden som dött på fjället och begravts där. (Hansson, 
1997) 
 
 

Undersökning 
 
Totalt undersöktes en yta av ca 7m². Undersökningen genomfördes som en 
plangrävning med korsprofil. Det tidigare funna svärdet låg ytligt tvärs över 
stigen troligtvis direkt under torven. 
 

 
Avtorvad yta sedd från SV 

 
Vid avtorvningen framkom, i rensningsnivå ett, ett brandlager med brända ben 
och utanför den NÖ delen av brandlagret, en pilspets (bilaga 3).  
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I rensningsnivå två framkom en större yta med sot runt brandlagret (bilaga 4). I 
sotlagret hittades ytterligare 5 pilspetsar under den först påträffade spetsen, 
samt en kniv, ett bältesspänne, ett eldstål och en eldslagningssten. Samtliga 
fynd gjordes på en liten yta i sotlagrets NÖ del. Även en förkolnad träbit täckt 
med tjära hittades i nära anslutning till dessa fynd. På kolbiten finns ett avtryck 
som troligtvis kommer från en textil. 
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Analyser 
 
Osteologisk undersökning 
Det benmaterial som framkom vid undersökningen genomgick osteologiska 
analyser. Totalt omfattade det osteologiska materialet 164 g brända ben 
fördelade på 1592 fragment. Av den totala mängden kunde 11 viktprocent 
bestämmas, vilket motsvarar 178,1 g fördelat på 24 fragment. 
 
Färgen på benen varierar från vita till svartgrå. Detta betyder att personen i 
fråga till större delen, men inte helt, blivit fullständigt förbränd. Färgskillnader 
syns även på små fragment, bl a på vissa av kraniefragmenten. Här ser man att 
insidan av kraniet är helt vitt medan utsidan enbart delvis har förbränts och har 
en mörkgrå färgton. Detta tolkas som att det är kroppsfetterna, i detta fall 
hjärnan, som gett elden extra bränsle och på så vis lokalt ökat temperaturen. 
Med största sannolikhet betyder detta att kroppen bränts då det fortfarande 
haft köttvävnader kvar och inte efter att kroppen har förmultnat. 
 
Av de 24 fragment som kunde identifieras var samtliga av människa. 
Huvuddelen av dessa fragment kom från kraniet. I övrigt kommer 2 fragment 
från en underkäke, 1 fragment från ett skulderblad, 4 fragment från ett 
skenben, 1 fragment från ett fingerben samt 1 fragment från ett tåben. 
 
Någon könsbedömning kunde inte göras utifrån det osteologiska materialet 
utan där får man förlita sig på det arkeologiskt tolkade könet. 
 
Åldersmässigt går det inte utifrån det tillgängliga materialet att avgöra åldern 
mer precist än att det rör sig om en vuxen individ som inte blev så gammal att 
skallsuturerna helt växt samman. Då detta är väldigt individuellt så är det svårt 
att åldersbestämma personen mer exakt. 
 
 
Vedartsanalyser 
Två kolprover skickades på analys. Den totala vikten var 49,9 g. Av detta gick 
hela det första provet (0,3 g/1 bit) att analysera och från det andra provet (49,6 
g) gick totalt 9,9 g fördelat på 30 bitar att analysera. Bådas proverna visade sig 
vara av björk. 
 
Textilavtryck 
På två små bitar av kol som täcks av ett lager av tjära fanns avtryck från någon 
sorts textil. Dessa bitar skickades till Historiska institutionen på Norges 
teknisk-naturvetenskaplige universitet i Trondheim för tolkning av avtrycken. 
Tolkningen där säger att det är ett textilavtryck som inte är brickvävt. Troligtvis 
är det en tuskaftsväv som till viss del även påminner om en kypert. Den ena 
trådsystemet är z-spunnet medan det ej går att avgöra för det andra 
trådsystemet. 
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Avslutande diskussion 
 
Svärdet som hittades sommaren 2007 är av enligt Pedersens typologi från 1919 
av typ F och dateras utifrån fyndsammanhang till tidigt 800-tal. (Jakobsson, 
1992) 
 
Utifrån det osteologiska materialet kan man säga att personen i fråga varit en 
ung vuxen som inte varit ensam då döden inträffade eftersom kroppen bränts 
ganska omgående efter att döden inträffat. Troligtvis har personen haft sällskap 
av någon som brytt sig tillräckligt för att ombesörja en värdig begravning. Då 
förbränningsgraden inte är helt komplett har man antingen inte haft tillräckligt 
med ved för att kremera kroppen helt eller så har man haft ont om tid. Det 
faktum att benen är väldigt fragmenterade tyder dock på att man har haft tid 
att omsorgsfullt stöta sönder kvarlevorna. 
 
Utifrån de tolkningar som vanligtvis görs vid fynd av vapen i olika typer av 
gravar så kan vi med ganska stor säkerhet säga att personen är en man även om 
de osteologiska undersökningarna inte kan bekräfta detta. 
 
Att de vedartsanalyser som gjorts visar på björk är inget konstigt i dessa 
fjällnära trakter. Troligtvis har det varit den vanligaste trädsorten inom räckhåll 
för de som anordnade gravbålet. 
 
De fynd som gjorts tyder på att personen varit ute på jakt eller haft ett annat 
ärende där vapen så som svärd och pilbåge varit nödvändigt. I dag finns endast 
pilspetsarna kvar då resten av pilen, som bestått av trä, försvann vid 
förbränningen av kroppen eller har förmultnat. Kniven, eldstålet och 
eldslagningsstenen har förmodligen legat i en påse som hängt på bältet och det 
kan förklara att dessa tre föremål ligger i anslutning till ett bältesspänne. Om 
textilavtrycket kommer från den här påsen eller från kläderna är svårt att säja 
utifrån dess ringa storlek samt att det inte med säkerhet går att säga vilken 
teknik som använts. 
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 Planritning 
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Bilaga 2 Profil 
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Bilaga 3 Rensningsnivå 1 
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Bilaga 4 Rensningsnivå 2 
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Bilaga 5 Fyndspridning 
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Bilaga 6 Fyndlista 
 
 
 
Fyndnr Sakord Antal Fragment Material Längd Bredd Tjocklek Vikt g Övrig anmärkning 

1 Spets 1   Järn 191 19 7 41,6   

2 Spets 1   Järn 139 22 12 30,6   

3 Spets 1   Järn 148 16 6 23,5   

4 Spets 1   Järn 141 21 7 26   

5 Spets 1   Järn 130 20 8 29,2 Fragmenterat, saknar del av tånge. 

6 Spets 1   Järn 142 18 7 29,1   

7 Kniv 1 10 Järn 188 21 6 80,4 Fragmenterat i båda ändar. 

8 Bältspänne 1   Järn 55 23 4 14,6   

9 Svärd 1   Järn           

10 Möjligt eldstål 1 2 Järn 66 7 6 4,8 Fragmenterat i båda ändar. 

11 Eldslagningssten 8   Flinta       12,9   

12 Avtryck 3   Kol/tjära       1 Avtryck i smält kol/tjära 
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Bilaga 7 Konserveringsrapport 
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Bilaga 8 Osteologisk analys 
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Bilaga 9 Vedartsanalys 
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