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Bakgrund 
Under hösten 2014 påbörjade Frösö församling en renovering av bogårdsmuren kring Frösö 
kyrka. Muren, av kalksten, som stod på platsen hade börjat vittra sönder och behövde renoveras 
innan den rasade ut helt. Under våren och sommaren 2014 gjordes ett antal undersökningar i och 
kring muren för att utröna hur konstruktionen såg ut och hur de bäst skulle gå till väga för att 
återställa muren. (Cronquist 2014, Engman 2014) 

När man påbörjade arbetet med att plocka bort stenen i bogårdsmuren lades ett schakt bakom 
muren och då uppdagades några skelett under den samt i den vägg av fyllnadsmassor som fanns 
innanför muren. Arbetet avbröts och Länsstyrelsen besökte platsen och kunde konstatera att 
några av skeletten kom från tiden innan muren byggdes. Efter att detta konstaterats blev Jamtli 
tillfrågade om att med kort varsel ansvara för undersökningen av platsen. Till att börja med 
handlade det om att utöva antikvarisk kontroll då ytan under muren planades ut. Ganska snart 
visade det sig att uppdraget blev betydligt större än så. Hela ytan under muren visade sig vara en 
del av den äldre begravningsplatsen och arbetet övergick från att vara en antikvarisk kontroll till 
slutundersökning. Av ekonomiska skäl begränsades undersökningen till en tredjedel av ytan. Den 
antikvariska kontrollen, i form av schaktövervakning bekostades av församlingen och 
slutundersökningen av Länsstyrelsen. 

Området vid Frösö kyrka 
Området kring och vid Frösö kyrka har under årens lopp undersökts arkeologiskt vid ett flertal 
tillfällen. De undersökningar som gjorts de senaste 30 åren innefattar den stora undersökningen 
inne i kyrkan i samband med renoveringen 1984, parkeringens tillkomst 1988 samt kyrkogårdens 
utvidgning 1989. 

 
Kyrkogården med tidigare undersökningar markerade. 
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Vid undersökningarna 1984 påträffades bl a den offerplats som man i dag kan se rekonstruerad i 
Jamtlis basutställningar. Offerplatsen har daterats till 900-1000-talet e Kr. Själva kyrkobyggnaden 
har på byggnadshistoriska grunder daterats till sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal och det finns en 
dendrokronologiskt datering på en taksparrebit från en takstol som gett årtalen 1294-1324. 

1988 då parkeringsplatsen skulle byggas om och utvidgas föranledde även det en arkeologisk 
undersökning utanför kyrkogårdsmuren i den NV delen av området runt kyrkan. Vikingatida (ca 
800-1000 e Kr) eller tidigmedeltida (ca 1050-1200 e Kr) kulturlager påträffades i området 
innehållande bl a benrester. Benresterna skiljer sig markant från de som hittats i samband med 
offerplatsen inne i kyrkan. Här rör det sig enbart om matrester och hushållsavfall. Det benfyndet 
visar att det funnits minst en bosättning på platsen samtidigt som offerplatsen var i bruk. 

NÖ om detta område gjordes 1989 ytterligare undersökningar i samband med att kyrkogården 
skulle utvidgas. Där fanns kulturlager och härdar. Två av härdarna daterades till romersk järnålder 
(ca 0-400 e Kr), en till vendeltid (ca 550-800 e Kr) och två till tidig medeltid. 

Platsen runt Frösö kyrka har alltså en kontinuitet från århundradena i början av vår tideräkning 
fram till idag (Hemmendorff 2010). 

Bogårdsmuren 
För att kunna säga något om yngsta ålder på det som ligger under muren behövs ett ungefärligt 
årtal för murens byggande. Ett sådant är inte alltid lätt att hitta utan kräver att protokoll, 
räkenskaper, kartor och annat källmaterial gås igenom. I just det här fallet hade vi en muntlig 
uppgift på att muren skulle ha tillkommit i början på 1700-talet och att detta skulle finnas 
dokumenterat i räkenskaper från den tiden. 

I det äldre materialet från Frösö kyrkoarkiv som berör den tidiga delen av 1700-talet kunde inga 
uppgifter angående ett byggande av en bogårdsmur hittas. Däremot finns det uppgifter i ett 
sockenstämmoprotokoll från 1723 om att kyrkomuren skulle ha reparerats. I detta fall betyder 
kyrkomuren troligen kyrkans vägg eftersom den kalkslagits och det varit en murmästare 
inblandad i verksamheten.  Att det skulle röra sig om en mur runt kyrkan är mindre troligt. 

 
Sockenstämmoprotokoll 1723 
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Tittar man på de bilder och kartor som finns över kyrkan så kan man via uteslutningsmetoden 
ringa in ett tidsspann där det är mest troligt att muren uppfördes, så som den ser ut idag. Det 
finns en geometrisk avmätning från 1701 där kyrkan finns inritad men det finns inget som tyder 
på att det skulle finnas en mur runt om. Från 1773 finns en arealavmätningskarta i två exemplar 
där den ena verkar vara en renritning av den andra. På den som inte är renritad (akt 23-frj-21) 
finns en bredare ifylld avgränsning mellan kyrkogården och angränsande mark. Detta skulle 
kunna tyda på någon sorts staket eller liknande. Om det skulle vara gjort av sten eller inte går inte 
att utläsa från kartbilden. 

 
Geometrisk avmätning 1701 
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Arealmätning 1773 

Den äldsta bilden som återfunnits på kyrkan med en tydlig mur runt om är Olof Ohlsons från 
1828. (Almqvist, 1984) Muren har alltså satts upp före år 1828. 

 

 
Frösö ka 1828 

Sockenstämmoprotokollet från april 1811 innehåller en paragraf där bogårdsmuren nämns och 
att den ska takläggas med nytt brädtak. Den här muren är byggd i sten och det gör det även 
troligt att det som omgärdade kyrkan 1773 troligtvis även det var byggt i sten.  

 
Sockenstämmoprotokoll 1811. 

I ett sockenstämmoprotokoll från 1819 finns kanske svaret på när muren, så som vi känner den 
idag, kom till. Här står nämligen att stämman beslutar att året efter bygga en kallmur utan brädtak 
runt bogården på Frösö kyrka. 
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Sockenstämmoprotokoll 1819 

Ombyggnationen av muren 1819-20 är troligen den som gör att muren får det utseende den har i 
dag. I samband med denna renovering så rätas den gamla muren ut (se de vinklar som finns på 
kartorna från 1700-talet). Att dessa två murar legat exakt på samma ställe går inte att säga utifrån 
materialet men eftersom den rätats ut så har den i vissa delar fått en ny sträckning 1820. 

Den begravningsplats som återfanns under bogårdsmuren bör alltså inte vara yngre än från 
mitten av 1700-talet. Troligtvis något äldre då det är osannolikt att muren byggs ovan på gravar 
där det fortfarande finns nära anhöriga i livet. 

Den uppfyllnad som gjorts runt kyrkan har troligtvis gjorts i samband med att den nya muren 
byggs 1820. Då muren inte är byggd som en fristående mur utan mer som en förstärkning av den 
terrassering som bildas vid uppfyllningen så har den aldrig stått fritt. Det stämmer även med det 
faktum att det i området innanför muren inte finns några äldre gravar bevarade. Det mesta som 
finns där är från mitten och sent 1800-tal. Det kan även förklara varför den tidigare muren hade 
ett tak av trä. Den stod fristående och marken sluttade ner från kyrkan. 

Ytterligare en åtgärd har genomförts invid den mur vi i dag kan se. Det är utvidgningen av 
kyrkogården som skedde 1924. Vid detta tillfälle försvann de eventuella rester av den äldre 
kyrkogården som kan ha funnits kvar utanför muren. I dag ligger det nya gravar i direkt 
anslutning till muren. 

Metod 
Undersökningen genomfördes som en schaktkontroll på 2/3 av den totala ytan och som 
slutundersökning på 1/3 av ytan.   
I den delen av schaktet som berördes av enbart schaktkontrollen dokumenterades de 
anläggningar med ben som framkom för att sedan direkt återbegravas på annan plats inom 
kyrkogården. 

Där slutundersökning genomfördes dokumenterades alla anläggningar med ben för att sedan 
tillvara tas och skickas på ytterligare analyser. Först när svaren på dessa är klara kommer benen 
att återbegravas på kyrkogården. 

Undersökning 
Den totala ytan som undersöktes var 27x2 m (54 m²). Av det slutundersöktes 9x2 m (18 m²). 
Schaktet låg vid den äldre kyrkogårdens NÖ del. 
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Totalt omfattade undersökningen 41 anläggningar där ben påträffats. Av dessa bedömdes 19 vara 
intakta enskilda begravningar och har tillvaratagits. Övriga anläggningar avser fynd av mer eller 
mindre kompletta skelett samt områden med skelettdelar i oordning med varierande mängd ben. 

 
Kyrkogårdskarta med undersökningsschaktet inritat i norr. 

 

I NV och SÖ planades ytan av och de skelett som direkt skulle påverkas av den nya muren 
dokumenterades och togs tillvara av kyrkogårdsförvaltningen för återbegravning. Skeletten här 
låg direkt under muren och den häck som stått mellan muren och gravstenarna utanför muren. 

I den slutundersökta delen, centralt i ytan, grävdes ytan ner till steril nivå och inga fler skelett 
kunde hittas. De översta skeletten här låg även de direkt under muren och häcken. Lagerföljd 
kunde endast konstateras där begravningar överlagrade varandra. 

Preliminära dateringar av skeletten kan göras via armställningen vid begravningen. Denna 
datering bygger på Redins kronologi för armställningar från 1976 (Jonsson, 2009). Utifrån hur 
armarna placerats i förhållande till kroppen kan en grov datering av när begravningen skett göras.  

• Typ A, armarna placerad längs med kroppen, tidig medeltid, 1000-1100-tal och knappast 
senare än första halvan av 1200-talet. 

• Typ B, underarmarna vinklade in över bäckenbenet, högmedeltid, 1100-1300-tal med en 
dominans under 1200-1300-tal. 

• Typ C, underarmarna parallellt in över kroppen vid midjan, senmedeltid, 1300-1500-tal 
med dominans under 1400-1500-tal. Typ C uppträder något tidigare än typ D. 
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• Typ D, underarmarna vinklade upp över bröstkorgen, senmedeltid, 1300-1500-tal med 
dominans under 1400-1500-tal. Typ D uppträder något senare än typ C. 

Den här kronologin har förfinats med åren vilket gör att i vissa avseenden (i vissa områden) går 
det att göra betydligt snävare avgränsningar utifrån begravningsskicket. Grunden är dock 
fortfarande den som Redin tog fram 1976. 

I de fall där det gått att avgöra armställningen har detta redovisats för varje enskild individ. 

 

 
Schaktplan 

 

Schaktdel 1 
Den SÖ delen av schaktet grävdes endast ner till den nivå där den nya muren skulle påverka 
lagren, dvs 1-2 dm under den äldre borttagna muren. Totalt återfanns här 6 anläggningar med 
ben. 

 
Schaktplan över SÖ delen 
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Samtliga anläggningar ligger i NÖ-SV riktning oavsett om det rör sig om kompletta skelett eller 
inte. Inom den här ytan hittades skelett eller delar av skelett av 2 vuxna individer och 4 barn. 
Inget av de vuxna skeletten är kompletta, det ena är omrört och det andra består av ryggkotor, 
bäckenben och ett ben. Barnskeletten består av 3 kompletta skelett och 1 omrört. Två av 
barnskeletten ligger precis intill varandra (A17 och A18) där A17 har en armställning som 
motsvarar typ B medan A18 har närmast raka armar, typ A. Båda de sistnämnda skeletten har 
skickats på analys och var även de enda skeletten som tillvaratogs inom denna yta. 

 

 

Under A21 finns en yta med rödbränd jord, 0,7x0,45 m, som omgärdas med lite ljusare jord. 
Även i profilen ovan det rödbrända området finns spår av eldpåverkan. Den rödbrända ytan 
grävdes ner till botten och visade sig vara en grop eller liknande som någon gång upphettats 
ordentligt. Däremot fanns det inga stora mängder kol eller sot i gropen. Trots det gick det att 
vedartsbestämma och datera det lilla kol som fanns. Provet bestod av tall och daterades till 2800 f 
Kr. Vad gropen använts till är okänt och med tanke på att det inte var några stora mängder kol så 
kan det ha kommit dit på annat sätt än när jorden blev rödbränd.  

Ytan med den ljusare jorden tolkades i första läget som en ev nedgrävning och att det, om vi 
grävde djupare, skulle komma fram en grav under. Eftersom vi inte skulle gå djupare där gick 
tesen inte att bevisa. Dessutom fanns det vid de andra anläggningarna inget som tyder på 
nyansskillnader i jorden runt gravarna och resten av ytan. 

Inga fynd i övrigt, så som kistspik, svepnålar mm, framkom i schaktdel 1. 
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Schaktdel 2 
Schaktdel 2 är den del som slutundersöktes (inom den gula streckade linjen). Totalt återfanns här 
28 anläggningar med ben. Samtliga anläggningar ligger i NÖ-SV riktning oavsett om det rör sig 
om kompletta skelett eller inte. 

Anläggningarna kan inom detta område delas in i olika grupper. Fördelningen i dessas grupper 
bygger på deras inbördes relation i djupled. Det finns tre grupper där flera anläggningar 
överlappar varandra eller tydligt ligger i olika lager. Den grupp med flest lager har 7 st medan den 
med minst har 3 lager. Lagerföljden säger endast något om åldern i förhållande till de andra 
anläggningarna i samma grupp och inget om ålder i förhållande till samma lager i de andra 
grupperna.  

Grupp 1 består av anläggningarna (i lagerföljd med överst först): 38, 32, 7, 35, 16, 8 och 36, och 
är den grupp som ligger längst till NV i schaktdelen. Här finns 5 anläggningar med vuxna eller 
näst intill vuxna människor, varav 1 är omrörd och 1 endast består av delar av ett skelett, samt 2 
anläggningar med omrörda och utspridda ben. A38 består av en del av ett skelett där vänster arm 
ligger i ett läge som närmast liknar typ C. Tre av skeletten (A7, A16 och A8) har armarna i typ A 
läge. A32, A35 och A36 är mer eller mindre omrörda skelettdelar. A8 och A36 ligger i princip i 
varandra med den skillnaden att A8 är ett helt skelett och A36 ligger precis under detta men är 
endast spridda skelettdelar. A7, A16 och A8 togs tillvara och skickades på analys. 

 

 

Schaktplan över de centrala delarna av schaktet. 

Grupp 2 består av anläggningarna (i lagerföljd med överst först): 13, 14, 28, 29 och 33, och ligger 
centralt i schaktdelen. Här finns 3 anläggningar med vuxna samt 2 med omrörda, spridda ben. 
A13 ligger med kraniet direkt på A14:s lårben och armställningen är av typ B. A14 som ligger 
under A13 från lårbenen och nedåt har armställning typ A. Två anläggningar med omrörda ben 
varav A33 troligtvis är en återbegravning av ben då det där finns olika skelettdelar samt fyra 
kranier. Anläggningarna 13, 14 samt kranierna i A33 (K3-6) tillvaratogs och skickades på analys. 

Grupp 3 består av anläggningarna (i lagerföljd med överst först): 1, 9, 27, 19, 11 samt 15 och 
ligger längst till SÖ i schaktdelen. 
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Här syns en tydligare lagerföljd än i de tidigare grupperna. A1, A9, och A27 ligger i ett lager. A19 
och A11 i samma samt A15 ensamt underst. Dessutom överlappar anläggningarna varandra på ett 
tydligare sätt. A 9 överlappar A11 som i sin tur överlappar A15. 

 

A1 A9 A27 
A19 A11 A11 

 
A15 

  

Här finns 4 anläggningar med vuxna samt 2 med barn. I det översta lagret (A1, A9, A27) ligger 
två vuxna med armarna i läge typ C samt ett omrört spädbarnsskelett där tänderna inte vuxit ut 
än. A9 har delar av ett troligt barnkranie mellan knäskålarna. I mellanlagret (A19, A11) ligger en 
vuxen individ med ena armen i typ A och andra i typ B med ett barnskelett tätt intill invid 
bröstkorgen. Det nedersta lagret, som enbart består av A15 är en vuxen individ med armarna i ett 
troligt typ B läge. Samtliga anläggningar, förutom A27, tillvaratogs och skickades på analyser. 

Grupp 4 består av anläggningarna: A26, A24, A25, A37, A10, A5, A30, A31, A34 samt A41. 
Dessa ligger inte i lika tydliga kluster som de tidigare grupperna utan är de anläggningar som 
antingen ligger ensamma eller betydligt glesare än de först tre grupperna. Anläggningarna är oftast 
belägna i schaktdelens ytterkanter. Anläggningarna fördelar sig på 7 vuxna individer, vara av 5 
endast är delar av skelett, samt 3 barn, varav 2 är helt omrörda. 

Av de vuxna individerna har 2 armarna i typ B- läge och 2 är tveksamma typ A. Inget av de 
skelett som inte är hela går att avgöra armarnas position på. De 2 barnskelett (A30, A31) som är 
omrörda är båda troliga spädbarn, då tänderna inte verkar ha vuxit fram än. Under A25, som 
även det är ett barn, hittades lite murket trä som kan vara rester av en likbräda. A5 och A10 
tillvaratogs och skickades på analys. 

Inga fynd i övrigt, så som kistspik, svepnålar mm, framkom i schaktdel 2. 

 

Schaktdel 3 
Den NV delen av schaktet grävdes endast ner på den nivå där den nya muren skulle påverka 
lagren, dvs 1-2 dm under den äldre borttagna muren. Totalt återfanns här 6 anläggningar med 
ben. Samtliga anläggningar ligger i NÖ-SV riktning oavsett om det rör sig om kompletta skelett 
eller inte. 

Här påträffades 4 anläggningar med vuxna individer samt 2 anläggningar med omrörda spridda 
ben. Flera av skeletten här verkar vara delvis rubbade ur sitt ursprungliga läge. Ett ligger lite halvt 
vridet vilket gör armpositionen svårbedömd (finns troliga A och C i samma lager) och ett har 
flera lösa bendelar liggandes intill. Dessutom finns det i den här ytan två anläggningar som består 
av spridda bendelar och några kranier vilket tyder på att återbegravningar har skett. Under A2 
fanns lite murket trä bevarat vilket kan tyda på en begravning på ett likbräde. A6:s kranium låg 
direkt under A4:s ryggrad. A6 A2, A3, A6, A4 samt ett av kranierna i A39 tillvaratogs och 
skickades på analyser.  

Inga fynd i övrigt, så som kistspik, svepnålar mm, framkom i schaktdel 3. 
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Schaktplan över NV delen 

Profil av utfyllnaden bakom muren 
Vid undersökningen syntes i profilen, vad vi tolkade som en tunn kol- och sotrand. Denna 
tolkades som den ursprungliga marknivån och var endast synlig på en kortare sträcka i profilen. 
Linjen stämmer bra med hur den naturliga sluttningen kan ha sett ut innan utfyllnaden lades på. 
Material för datering samlades in och vid hanteringen inför i vägskickandet på analys 
konstaterades att allt material bestod utav mörk humus och provet innehöll inget kol eller sot alls. 
Troligtvis är det dock fortfarande fråga om den naturliga markytan och att det samlats ett lager 
med humus där som sedan pressats samman ordentligt vid utfyllnaden. 
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Längst åt SÖ i profilen, ovan området med kol och sot i schaktdel 1, finns även ytor med kol och 
sot samt en rödbränd yta. Den rödbrända ytan ligger troligtvis i den ursprungliga markytan. Om 
den har ett samband med byggandet av kyrkan eller någon annan tidigare aktivitet i området har 
inte gått att säkerställa då inget lämpligt material för datering fanns (Se sid 9 för beskrivning av 
kol- och sotområdet i schaktdel 1). 

I den djupare delen av profilen syns en ganska tydlig gräns under lagret med lerjord och grus som 
inte är påverkad av utfyllningen på samma sätt som resten av profilen. Detta beror troligtvis på 
att de lagren ligger under den ursprungliga marknivån och inte består av utfyllnadsmassor.  

Då det finns större områden där jordmassorna verkar komma från samma ställe kan det vara så 
att utfyllnadsmassorna tillkommit vid olika tillfällen. 

Då det finns anläggningar som fortsätter in i profilen kan vi utgå från att det under utfyllnaden 
finns rester kvar av den äldre kyrkogården som med tiden blivit övertäckt. I den översta delen av 
profilen finns inga synliga skelettdelar och det tyder på att här har begravningarna skett senare 
och de ligger förmodligen i samma mönster som den i dag befintliga gravkartan. På några ställen 
finns dock skelettdelar i profilen som ligger strax över den ursprungliga markytan men inte i de 
övre lagren av profilen, dessa gravläggningar skulle kunna vara material från 1700-talet då det 
fortsatt begravdes på det äldre sättet med huvudet i V. Den slutgiltiga utfyllnaden skulle i så fall 
ha tillkommit när detta gravskick överges helt och kyrkogårdarna struktureras upp mer i dagens 
sätt att gravsätta de döda. 
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Analyser 
Samtliga tillvaratagna skelett (19 st) samt 5 kranier har skickats på analyser till Osteologiska 
forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet. Under 2015 kommer benen att analyseras 
utifrån osteologi, isotopanalyser och C14-analyser. 

De kolprov som togs i den eldpåverkade gropen skickades till BETA Analytic Radiocabon 
Dating Laboratory, USA, för datering via C14-metoden och till Vedlab på vedartsbestämning. 
Resultaten blev att provet bestod av tall och daterades till 2800 f Kr (2 sigma). 

Förhoppningen är att samtliga analyser ska vara klara under 2015 och att en analysrapport med 
samtliga resultat kan sammanställas under 2016. 

 

Sammanfattning 
Den arkeologiska undersökningen i samband med restaureringen av bogårdsmuren vid Frösö 
kyrkan hade som syfte att dokumentera den äldre begravningsplats som uppdagades under den 
befintliga muren samt att om möjligt datera och analysera det material som framkom. 

Totalt framkom 41 anläggningar med ben och av dessa var 19 att betrakta som intakta enskilda 
begravningar. Förutom skelettdelar framkom inga andra fynd i form av eventuella kistspikar, 
svepnålar eller andra föremål. 

Då inga dateringar eller svar på andra analyser ännu finns att tillgå har slutsatser på ålder av 
begravningsplatsen dragits utifrån skelettens armställningar vid gravsättningen samt ett försök till 
datering av byggandet av den första muren kring kyrkogården. Ser man till armställningen på 
skeletten utifrån Redins kronologi så bör de äldsta gravarna vara från 1100-tal och de yngsta från 
13-1500-tal. Till detta kommer det faktum att vi inte kan hitta några belägg via kartor eller 
skriftliga källor att det ska ha funnits en stenmur före 1700-talets första hälft.  

Under 2015 kommer skeletten att genomgå osteologiska analyser, isotopanalyser och C14-
dateringar för att ytterligare öka kunskapen om de personer som begravts i, vad vi tror är, de yttre 
delarna av den medeltida kyrkogården.  

Planen för skeletten är att de efter att analyserna gjorts ska återbördas till Frösö församling för att 
återbegravas inom dagens kyrkogård. 

Under 2016 kommer en rapport med tolkningar av de inkomna analyssvaren att sammanställas.  
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Källor 
 

Litteratur: 

Almqvist, B. 1984. Jämtlands medeltida kyrkor.  

Cronquist, J. Frösö kyrka. Restaurering av bogårdsmur, 2014. Jamtlis rapportserie 2014:23.  

Engman, A. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll vid Frösö Prästbord 2:1, 
RAÄ Frösö 159:1. Jamtlis rapportserie 2014:12. 

Hemmendorff, O. 2010. Långsiktigt hållbara lokaliseringar. Makt, kult och platskontinuitet på 
Frösön. I: Arkeologi i Norr 12. Red. Per H. Ramqvist. 

Jonsson, K. 2009. Kyrkogården och kyrkan i Västerhus. En arkeologisk tillbakablick. I: Västerhus. 
Kapell, kyrkogård och befolkning. Red: Iregren, Alexandersen, Redin. s 23 f och 259. 

 

Arkivmaterial: 

Frösö kyrkoarkiv, C:1 1692-1777. Sockenstämmoprotokoll 1723. 

Frösö kyrkoarkiv, K:1 1787-1834. Sockenstämmoprotokoll 1811. 

Frösö kyrkoarkiv, K:1 1787-1834. Sockenstämmoprotokoll 1819. 

Frösö kyrkoarkiv, KIII a:3 1922-24. Kyrkorådets protokoll 1924. 

Lantmäteriet, akt Y12-22-1. Geometrisk avmätning 1701. 

Lantmäteriet, akt 23-frj-21. Arealmätning 1773. 

Lantmäteriet, akt Y12-22-2. Avmätning 1773. 
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Bilagor 
 
Anläggningsförteckning 
 

Nedan följer en beskrivning av de gjorda fynden. Totalt omfattar det 41 anläggningar där ben 
påträffats. Av dessa är 19 bedömda som intakta enskilda begravningar och har tillvaratagits. 
Övriga anläggningar avser fynd av mer eller mindre kompletta skelett samt områden med 
skelettdelar i oordning med varierande mängd ben. Samtliga kompletta skelett ligger 
huvudsakligen i samma riktning, ungefärligen NV-SO med kraniet i NV. För enkelhetens skull 
kallas samtliga fynd anläggning, oavsett bevarandegrad. Måtten får anses vara ungefärliga. 

 

Anläggning 1 – 19 tillvaratagna. 

Anläggning 20 – 41 ej tillvaratagna. 

 

Benämning 

       = 

Anläggning 

Ritningsnr. Bildnr. Mått, 
längd x 
bredd 

Beskrivning 

Anläggning 
1 

6 14-20 155x40 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armställning, 
underarmar vinklade parallellt in mot 
kroppen, närmast typ C. 

Anläggning 
2 

14 24-29 160x55 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armben på höger 
sida saknas. Armställning vänster sida vinklat 
in mot kroppen, närmast typ C. Kraniet 
delvis krossat. Under överkroppen låg 
sparsamt med murket trä. Intill skelettet 
påträffades 4 lårben på ca 5 cm högre nivå 
jämfört med kraniet (bildnr. 32-33). I 
området fanns dessutom omrörda ben, 
möjligtvis bäckenben m.m. Möjligtvis även 
halvbränt revben/tåben.  

Anläggning  
3  

14 34-35 75x30 
cm 

Del av skelett. Kraniet låg ovanpå ryggraden. 
Skelettet sluttade kraftigt mot NO med 10 
cm nivåskillnad mellan vänster och höger 
arm. Bilder endast på kraniet 

Anläggning 
4 

15 36-38, 
40-41 

135x40 
cm 

Skelett av vuxen individ. Överkroppen 
sluttandes mot vänster sida, böjd ryggrad. 
Armställning parallellt in mot kroppen, något 
sluttande mot bäckenbenet, tydligast på 
vänster sida. Kraniet med skalltaket uppåt, 
delvis förstört. Direkt under ryggraden låg 
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kraniet till skelett 6.  

Anläggning 
5 

6 42-47 150x40 
cm 

Skelett med komplett underkropp. Kranie, 
vänster arm och höger underarm saknas. 
Flera av revbenen fortfarande fästa vid 
ryggraden. Ovanför bäckenbenet påträffades 
handben. I och nedanför bäckenet fanns 
flertalet ben bl.a. kotor. På och invid 
skelettet påträffades spridda oidentifierade 
ben, vissa murkna.  

Anläggning 
6 

16 59-62 120x45 
cm 

Skelett av vuxen individ. Höger arm 
sluttande mot sidan av bäckenet, dock tydligt 
utanför (typ A). Vänster arm i vinkel mot 
kroppen (typ C). Kraniet låg direkt under 
ryggraden på skelett 4.  

Anläggning 
7 

12 70-75, 
78 

170x40 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armställning med 
tydligt raka armar utefter sidorna (typ A). 

Anläggning 
8 

10 88-92, 
105-108 

165x40 
cm 

Skelett av vuxen individ. Höger ben saknas. 
Vänster arm tycks ligga rakt utmed kroppen. 
Skelettet tycks ha tryckts till och blivit 
hopklämt och därmed delvis skadats. 
Skelettet låg alldeles i kanten till nuvarande 
kyrkogård och dessutom under platsen där 
en häck tidigare varit planterad. I skelettets 
närhet låg 2 kranier (kranie 7-8) som 
tillvaratogs. Dessutom ett flertal lårben samt 
mindre kringströdda ben inom ett område av 
250x100 cm i dess största utsträckning.  

Anläggning 
9 

4 102-104 175x30 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armställning 
parallellt in mot kroppen (typ C). Vid knäna 
låg delar av ett krossat kranie samt en mindre 
mängd ben, förmodligen från ett barn. Kring 
skelettet fanns dessutom kringströdda ben.  

Anläggning 
10 

4 109-111 100x50 
cm 

Skelett där endast delar kunnat tillvaratas då 
det försvinner in under schaktavgränsningen. 
Större delen av vänstra sidan borta. 
Armställning höger arm över bäckenbenet 
(typ B). Skelettet låg under ett lager med 
spridda ben och strax under kraniet låg delar 
av ytterligare ett kranie. Måtten avser den 
synliga delen i schaktet.  

Anläggning 
11 

7 112-
115, 
122-125 

150x35 
cm 

Skelett av vuxen individ. Vänster arm ligger 
över bäckenet (typ B) och höger arm rakt vid 
sidan av kroppen (typ A). Fingerben 
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påträffades på den högra sidan om 
bäckenbenet samt på högra lårbenet. 
Skelettet låg tillsammans med ytterligare 2 
skelett utan synbart mellanrum. På vänster 
sida vid bröstkorgen låg skelettet av ett barn 
(skelett 19) och på höger sida låg ett skelett 
(skelett 15) vars underkropp försvann in 
under skelett 11.  

Anläggning 
12 

7 122-125 165x50 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armställning med 
tydligt raka armar utmed kroppen (typ A).  

Anläggning 
13 

7 122-127 150x40 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armställning med 
armarna över bäckenet (typ B). Kraniet till 
skelettet låg direkt på lårbenen till skelett 14.  

Anläggning 
14  

7 124, 
126-127 

130x50 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armställning med 
tydligt raka armar utmed kroppen (typ A). 
Kraniet krossat. Skelettet ligger från lårben 
och nedåt under skelett 13.  

Anläggning 
15 

5 130-134 165x35 
cm 

Skelett av vuxen individ. Höger arm 
liggandes mot mitten av bäckenet, närmast 
typ B. Vänster arm mer osäker.  

Anläggning 
16 

13 135, 
137-139 

160x50 
cm 

Skelett av vuxen individ. Armställning 
troligen rakt längs med kroppen (typ A), 
något svårbedömt då armarna sticker uppåt.  

Anläggning 
17  

2 63-65 110x30 
cm 

Skelett av barn. Armställning över 
bäckenbenet (typ B). På bäckenet fanns ben 
från händer. Skelettet ligger alldeles bredvid 
ytterligare ett barnskelett (skelett 18). 

Anläggning 
18 

2 86-87 100x20 
cm 

Skelett av barn. Armställning närmast raka, 
möjligen något svängda mot bäckenet. 
Skelettet ligger alldeles bredvid ytterligare ett 
barnskelett (skelett 17). 

Anläggning 
19 

9 112-115 80x20 
cm 

Skelett av barn. Höger arm ligger rakt utmed 
kroppen och vänster arm på och strax 
ovanför bäckenbenet. Skelettet låg direkt på 
skelettet av en vuxen individ (skelett 11), på 
dess vänstra sida av bröstkorgen.   

Anläggning 
20 

1 6-13 140x35 
cm 

Skelett av barn. Vänster arm ligger snett utåt 
från kroppen. Höger arm saknas. 

Anläggning 
21 

1 Saknas 145x45 
cm 

Omrörd grav från vuxen individ med bl.a 
lårben och överarm. 

Anläggning 2 2 145x20 Delar av skelett efter vuxen individ. 
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22 cm Ryggkotor, bäckenben och ena benet 
identifierat. 

Anläggning 
23 

2  40x30 
cm 

Omrörda ben efter barnskelett. 

Anläggning 
24 

3 68-69 110x35 
cm 

Skelett där endast delen från bäckenet och 
nedåt är bevarat. På höger sida om höger 
lårben påträffades fingerben och ev. delar av 
andra ben. Skelettet låg alldeles under 
smalbenen till skelett 5.  

Anläggning 
25 

5 128-129 55x20 
cm 

Skelettdelar av barn med bl.a. delar av 
skallben. Strax nedanför skallbenen 
påträffades murkna trärester som tillvaratogs 
(fynd 3). Skelettdelarna låg direkt under 
ovanliggande skelett (skelett 10).  

Anläggning 
26 

5 128-129 80x30 
cm 

Skelett där endast delar av överkroppen är 
framtagna då övriga delar försvinner in 
under schaktkanten. Kranie, ryggrad och 
bäckenben framtagna. På bäckenet 
påträffades fingerben. Till vänster om 
ryggraden syntes en del av en käke som 
försvinner in under schaktkanten. Skelettet 
låg invid skelett 25 och direkt under 
ovanliggande skelett (skelett 10). Måtten 
avser den synliga delen.  

Anläggning 
27 

6  60x25 
cm 

Skelett av spädbarn i oordning. Tänderna ej 
utvuxna. 

Anläggning 
28 

6  95x60 
cm 

Område med omrörda ben. 

Anläggning 
29 

6  170x40 
cm 

Skelett av vuxen individ. Kraniet 
fragmentariskt. Höger arm saknas. 

Anläggning 
30 

6  60x30 
cm 

Skelettdelar i oordning av förmodat barn. 
Delar av kranie identifierat. Litet kranium, 
tänder ej utvuxna. 

Anläggning 
31 

6  Se skelett 
30. 

Se skelett 30. 

Anläggning 
32 

8  200x200 
cm 

Ett större område med spridda skelettdelar. 

Anlägging 
33 

9 104 300x90 
cm 

Ett större område med spridda skelettdelar. 
Bl.a. påträffades 4 kranier som tillvaratogs 
(kranie 3-6). I övrigt delar av kranier, ett 
antal lårben samt omrörda ben och mindre 
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skelettdelar. Dessutom påträffades en 
djurtand, möjligen nöt (fynd 1). 

Anläggning 
34 

11 94-95 115x30 
cm 

Del av skelett av vuxen individ. Armar 
saknas. Nedanför bäckenet påträffades 3 
lårben på samma nivå som övriga skelettet. 

Anläggning 
35 

11 93 90x50 
cm 

Skelettdelar av förmodat yngre individ. 
Delarna i oordning. Revben och lårben 
identifierade.  

Anläggning 
36 

11 88-92 200x70 
cm 

Område med skelettdelar, omrört. Delar av 
kranie, armben, ryggkotor, lårben och 
bäckenben identifierade.  

Anläggning 
37 

13 135-
136, 
138-139 

140x20 
cm 

Skelett av vuxen individ. Vänstra delen 
synlig, resterande del försvinner in i 
schaktväggen. Armställning svårbedömd, 
troligen raka (typ A). Måttet avser den 
synliga delen.  

Anläggning 
38 

14 21-23 130x50 
cm 

Skelett av vuxen individ. Kranie och höger 
armben saknas. Vänster armställning närmast 
typ C.  

Anläggning 
39 

15  100x25 
cm 

Område med 2 kranier och i övrigt omrörda 
ben. 1 kranie tillvarataget (kranie 1). 

Anläggning 
40 

15 66-67 120x60 
cm 

Område med omrörda ben. Lårben och 
armben identifierade.  

Anläggning 
41 

5 161 70x? cm Skelett i schaktvägg. Delar av kranie samt 
vänster armben synliga. Skelettet sticker ut 
några cm. Måttet avser längden som är 
synlig.  

 

Vedartsanalys 
 

VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 

 

Vedlab rapport 1488     2014-11-13 

 

Vedartsanalyser på material från Jämtland, Byvallen o Frösön. 
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Uppdragsgivare: Anders Hansson/Jamtli 

 

Arbetet omfattar fem kolprov från två olika undersökningar. Alla fem proven innehåller kol 
från tall. Proven från Byvallen bestod av ganska stora kolbitar. I alla proven fanns kol från 
mycket tätvuxna träd, tex en kolbit från KP6 där jag räknade 32 årsringar på 8 mm. Täta 
årsringar kan antyda att kolet kommer från äldre träd där tillväxthastigheten har avtagit. Vid 
datering kan proverna ge hög egenålder. 

 

Analysresultat Byvallen 

 

Anl. ID Anläggnings- 

typ 

Prov-  

mängd 

Analyserad  

mängd 

Trädslag Utplockat 

för 14C-dat. 

Övrigt 

 Kp6 Slaggvarp 24,5g 21,5g 15 
bitar 

Tall 15 bitar Tall 
283mg 

 

 Kp22 Kolbotten 65,1g 63,3g 19 
bitar 

Tall 19 bitar Tall 
513mg 

 

 Kp23 Kolbotten 54,0g 52,0g 18 
bitar 

Tall 612 bitar Tall 
612mg 

 

 Kp24 Kolbotten 32,5g 31,4g 22 
bitar 

Tall 19 bitar 

Bark 3 bitar 

Bark 
316mg 

 

 

Analysresultat Frösön 

 

Anl. ID Anläggnings- 

typ 

Prov-  

mängd 

Analyserad  

mängd 

Trädslag Utplockat 

för 14C-dat. 

Övrigt 

 Kp2 Grop 0,3g 0,3g 5 bitar Tall 5 bitar Tall 27mg  

 

 

Erik Danielsson/VEDLAB 

Kattås  670 20 GLAVA 

Tfn: 0570/420 29 E-post: vedlab@telia.com www.vedlab.se 
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De här trädslagen förekom i materialet 

Art Latin Max 
ålder 

Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Tall Pinus silvestris 400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är dock 
ljuskrävande och blev snabbt 
utkonkurrerad från de godare 
jordarna när granen kom 

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för mat) 
takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

 

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar 
Träd och buskar. Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. 
Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska floran. Brepol, Turnhout 1992. 

 

 

 

 

  

Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 och 
stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. Referenslitteratur 
för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och Anatomy of European 
woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade och färska vedprover. 
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Datering 

 

  

24 
 



Bilder 
Bilder schaktdel 1 

 

A 20 

 

A 22 
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A 17 

 

A 18

 
 
  

26 
 



Bilder schaktdel 2 
Grupp 1 

 

A38 

 

A7 

27 
 



 

A35 

 

A16 
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A8 (A36) 

Grupp 2 

A13 A14 
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A33 

Grupp 3 

 

A1 
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A9 

 

A19, A11 
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A15 

Grupp 4 

 

A26, A25 
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A24 

 

A37 
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A10 

 

A5 
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A34 

 

A41 

Bilder schaktdel 3 
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A2 

 

A6 
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A4 (med A6 kranie direkt under) 
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Tekniska uppgifter 
 

Länsstyrelsens dnr:   431-6555-2014, 431-5789-2014 
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Jamtlis dnr:   213/2014 F5CC 

Fornl nr::    

Kommun:   Östersund 

Socken:   Frösö 

Fastighet:   Prästbordet 2:1 

 

Undersökningstyp:   Arkeologisk slutundersökning 

Undersökningstid:   2014-08-25 – 2014-09-26 

Tidsåtgång i fält:    310 timmar 

Tidsåtgång, arkivstudier samt rapport:   50 timmar 

Personal i fält:     Antikvarierna Anna Engman, Anders Edvinsson, 
Terese Olofsson samt 1:e antikvarie/chefsarkeolog 
Anders Hansson 

Undersökt yta:      1 schakt, totalt ca 27x2 m 

Lägesangivelse:    Ekonomiska kartans blad 19E 1h NV 

Koordinater:   N7005674 E475845 

Koordinatsystem:    SWEREF 99 TM 

Höjd över havet:    410-415 m 

Dok material:   Ritningar, prover och fotografier förvaras på Jamtli 
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