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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Jämtland. Dramatisk natur med spegelblanka sjöar och magiska skogar. En perfekt grogrund 

för sagor och myter. I Jämtlands hjärta ligger Storsjön med Frösön som sedan länge varit en 

centralplats med Sveriges nordligaste runsten och Jämtlands enda funna fornborg. På Frösön 

skall jämtarnas tingsplats Jämtamot ha legat och en kungsgård. Genom Frösön gick också 

pilgrimsleden till Olav den heliges grav i Trondheim. Det talas mycket de jämtländska och 

norska influenserna men man nämner sällan de samiska även om det finns en del lämningar 

som kan tyda på sådana. Detta borde uppmärksammas mer och studeras. Trots att det finns 

mycket material att arbeta med så är kunskapen framförallt om bebyggelsen kring Storsjön 

mycket bristfällig. En sammanställning samt en genomgående tolkning av material behövs för 

att skapa en bättre bild. 

 

1984 gör några arkeologer en ovanlig upptäckt. Kyrkan på Frösö skulle renoveras och man 

behövde isolera golvet. Då passade man på att göra en utgrävning för att se om det kunde 

finnas spår av ombyggnader som kunde ge en tydligare bild av hur kyrkan hade sett ut under 

olika tider. När de öppnade golvet under korets östra del visade det sig att marken under var 

relativt ostörd men några decimeter ner hittades ett kulturlager från tiden innan kyrkan 

byggdes. De hittar rester av en förmultnad stubbe och kring den ben från olika djur däribland 

björn, ekorre, kronhjort, älg och svin. Några av benen kommer vid senare undersökning att 

visa sig komma från människa. Man hittar skärvsten som är tätt packad med en fyllning av 

sotblandad fet jord. Genom skärvstenen slingrar sig rötterna från stubben vilket betyder att 

skärvstenen var där före trädet (Hildebrandt 1989: 162,163). Detta gör platsen till ett bra 

exempel på det man kallar för platskontinuitet mellan förkristen och kristen kult. 

 

Området där kyrkan ligger heter Hov och hov-namnen associeras ofta med kultplatser. Några 

av de äldsta kyrkorna kring Storsjön ligger nära platser med hov-namn. Sådana finns i Alsen, 

Frösön, Norderön, Hackås och Ås. Det kan ha funnits flera platser med hov-namn men dessa 

har försvunnit med tiden. Stenkyrkorna kan också ha haft föregångare i trä. Mattmars kyrka 

har haft en sådan då man under en utgrävning fann stolphål som C14-daterades till 1000-talet. 

Att placera en kyrka på eller vid en kultplats har många tolkat som ett tecken på 

kultplatskontinuitet.  Förutom de fem platserna med hov-namn finns platser med sakrala namn 

som Odensala, Vi och Ullvi vilka också tolkas som kultplatser. Därtill finns öarna med 

gudanamn, Frösö, Norderö och Andersö som kan tolkas som Freys ö, Njords ö och Skades ö. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå de vikingatida människornas offerritualer 

genom att studera lämningarna under Frösö kyrka. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vilken funktion har trädet haft 

 Varför har man valt en björk 

 Var har man bott 

 

1.4 Teori, metod och material 

 

Uppsatsen börjar med en historisk och arkeologisk introduktion av området. Som material har 

jag använt mig av olika arkeologiska rapporter, kartor och fotografier. Jag har också använt 

mig av Historiska Museets tjänst "sök i samlingarna", FMIS' söktjänst "fornsök" samt 

lantmäteriets historiska kartor. Mycket av det material som jag har studerat finns inte i 

Stockholm utan på Jämtlands museum (Jamtli). Via mailkontakt med museet har jag erhållit 

intressant information och bilder. Jag har också via mail kunnat ställa frågor till osteolog 

Elisabeth Iregren som har varit väldigt hjälpsam. 

För att få en förståelse för Storsjön med dess rituella landskap har jag använt mig av litteratur-

studier, religionsvetenskap, ortnamnsforskning, landskapsanalys samt kritiskt granskande av 

historiska texter. Därtill har jag använt en fenomenologisk metod där upplevelsen av platsen 

är viktig. En hermeneutiskt tolkande teori har också använts där man sammanväger flera olika 

aspekter av materialet för att försöka nå en djupare förståelse. Vissa delar av uppsatsen är 

därtill komparativa för att kunna tolka likheter och olikheter genom jämförelse av 

information, källor och material. 

En stor del av arbetet har varit litteraturstudier och tolkning av texter. Tidsspannet för texterna 

sträcker sig från 900-tal till 2000-tal. Att tolka äldre texter kan vara problematiskt då man ofta 

färgas av sin samtid och sina egna värderingar även om det inte är meningen. En annan sak 

man måste tänka på är när det gäller tolkning av texter som till exempel av Adam av Bremen 

är att vara källkritisk och detta av flera skäl. I Adam av Bremens texter bör man tänka på att 

han var kristen och aldrig besökte platsen han beskriver själv. Han skrev också texten vid en 

senare tidpunkt och var förmodligen färgad av sin kristna tro vilket troligen ledde till att han 

kan ha kryddat sina texter med lite extra hemskheter. 

Det finns också svårigheter i på vilket sätt man kan/skall tolka och komma åt hur man har 

utfört olika ritualer och offer. 
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2. Frösöns förhistoria 

2.1 Bakgrund 

 

Frösön är relativt fornlämningsrik och har några för Jämtland unika fornlämningar. Här har 

man hittat en fornborg och en runsten. Det finns också ett flertal fångstgropslämningar. 

Sådana är dock vanligt förekommande över hela Jämtland. Man har också totalundersökt den 

tidigmedeltida kyrkoruinen i Västerhus och undersökt marken under golvet av Frösö kyrka. 

Under hösten 2014 påbörjades en renovering av en mur på kyrkogården vid Frösö kyrka. 

Ganska tidigt hittade man ett skelett under muren och påbörjade en arkeologisk utgrävning. 

Man fann ett flertal skelett och vid en snabb bedömning konstaterade man att de troligtvis var 

medeltida. Rapporteringen från denna utgrävning är ännu inte färdigställd.  

Här ska också ha funnits en tingsplats, marknadsplats och en kungsgård men att undersöka ön 

är besvärligt då man tidigare har haft militär verksamhet på ön. Militärerna grävde sönder 

gravhögar och arkeologerna i Jämtland hann inte dokumentera allt eftersom det skulle gå så 

fort. Man har också byggt en flygplats mitt i en av de fornlämmningsrikaste delarna av 

Frösön. Det finns stora områden som man inte har tillträde till. Vissa delar av ön har varit 

militär mark i ca 350 år. Bortodling har också skuld till att kulturlandskapet är så dåligt 

bevarat. 

 

Figur 1. karta över Jämtland med Storsjön inringad i 
svart. Bild från www.wikiwand.com 
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De första tydliga spåren av mänsklig aktivitet på ön är en C14-analys av fornborgen som 

visade att den troligtvis började användas under romersk järnålder. De första gravfynden 

kommer från vendeltid och ökar i mängd under vikingatiden (Hemmendoff & Påhlsson 

1985:8). Jämtland har haft ett strategiskt läge mellan Norge och Sverige. En handelsled från 

Tröndelag förbi Storsjön, vidare genom Hälsingland och sedan ner till Birka har haft 

betydelse för handeln med järn och päls (Biörnstad 1962:136). 

 

De flesta utgrävningarna gjordes i början av 1900-talet av Eric Festin och Knut Kjellmark. 

Rapporterna är tyvärr svårlästa och lägger stort fokus på fynden. Många av fynden går inte 

längre att återfinna och många platser som har markerats på kartor har visat sig varit felaktiga 

när man vid senare tillfällen velat undersöka utgrävningsplatserna. Man såg annorlunda på 

arkeologin under den tiden. Idag arbetar och tänker man på ett annat sätt samt har bättre 

möjligheter och redskap. Det är synd att man gjorde dessa utgrävningar. Idag hade man 

kanske gjort andra tolkningar av materialet. Ett exempel är en utgrävning som Festin utförde 

1910 då de grävde ut sex gravhögar vid Västerhus. Fynden från denna utgrävning går inte att 

hitta i dagens läge. Osteologen Rita Larje tog sig an 1989 att undersöka benen som hade 

sparats från gravhögarna och det är tydligt hur olika man kan se på materialet. Festin har i sin 

rapport radat upp vad han hade funnit utan att ge någon närmare beskrivning. Larje däremot 

ger en noggrann beskrivning av hur den döda har lagts på en björnfäll med mera och beskriver 

hur begravningsceremonin kan ha sett ut. I en av gravarna har Festin tolkat materialet som 

obrända djurben och kolrester medan Larje kunde urskilja att det var tre spädbarn tillsammans 

med hund, får och nötdjur. I en annan grav på samma gravfält kunde Larje finna spår av fem 

spädbarn och olika djur. En ytterligare grav ansåg Festin inte uppfyllde kriterierna för en grav 

då den bara innehöll recenta djurben och inga kolrester eller föremål (Larje 1989:70ff). Man 

tog därför inte tillvara på benen från den anläggningen. Man kan inte låta bli att undra 

huruvida dessa ben också kom ifrån barn och djur som i de andra gravarna. 

 

Figur 2 Märgkluvna ben av björn. bild: Elisabeth Iregren 
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2.2 Runstenen 

Raä Frösö 106 

Jämtlands enda hittills funna runsten och Sveriges nordligaste dateras till 1050-tal. Jämtland 

omnämns för första gången på denna runsten. Inskriptionen på stenen lyder ”Östman, 

Gudfasts son, lät resa denna sten och göra denna bro och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn 

gjorde bron. Tryn ristade och Sten dessa runor” (Åhlén 1988:5). Till skillnad från andra 

runstenar är denna inte rest till minne av någon avliden eller rest som en odalmarkör. Den är 

rest till minne av kristnandet av Jämtland och nämner en bro. Inga andra runstenar i Sverige 

har sitt kristnande omnämnt på stenen och man jämför den ofta med Jellingestenen i Danmark 

där man kan läsa om Harald Blåtand som gjorde danskarna kristna. 

 I isländska sagor kan man läsa att kristendomen infördes genom ett beslut på Alltinget och 

det har spekulerats huruvida Jämtland kristnades på samma sätt. Östman kan ha varit med och 

tagit ett sådant beslut under ett ting på Frösön (Näsström 2001:12). Att så skulle vara fallet 

finns dock inga belägg för. Samma sak gäller bron. Vissa hävdar att det har funnits en bro 

Figur 3 Frösöstenen bild: wikipedia 
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över Östersundet ungefär på den plats där Frösöbron står idag. Att bygga en bro behöver dock 

inte betyda att man byggde en verklig bro. Många runskrifter nämner att man gör en bro för 

någons själ (Åhlén 1988:6). En verklig bro mellan ön och fastlandet skulle kräva mycket 

arbetskraft och material. Det är inte omöjligt att man skulle ha kunnat utföra ett sådant bygge 

men det är knappast troligt. Inga spår av någon bro har hittats. Om en bro hade byggts från 

den plats där runstenen står idag så skulle bron varit ca 300 meter och borde ha lämnat någon 

form av spår. Det är dock intressant att både brobeställaren Östman och brobyggaren Åsbjörn 

nämns i runstenens skrift. 

Runstenen finns med på två kartor från i mitten av 1600-talet och står då vid udden där man 

tog färjan över till det som idag är Östersund. Stenen har under 1900-talet varit med om en del 

flyttningar men har som mest flyttats 4 meter. Den har varit med om en hel del. En gång höll 

den på att bli en del av grunden till ett hus byggdes i Östersund. Som tur var upptäcktes detta 

och stenen blev restaurerad. Om den alltid har stått i det område som den gör idag har 

diskuterats. Vid rannsakningarna 1685 skrevs att den en gång ska ha flyttats till Frösö 

kyrkogård men att det då blev för mycket spökerier i sundet att man var tvungen att föra 

tillbaka den. En annan historia om stenen nedtecknades 1635 av kyrkoherde Morgens 

Pedersen: ”för länge sedan stod två troll, Jata och Kata, på Storsjöns strand och kokade 

något i varsin kittel. De kokade och spådde i dagar, veckor och år. De visste inte vad som 

skulle bli av brygden utan undrade mycket. En afton hördes ett underligt läte ur den enes 

kittel. Det kved, stönade och skrek och sedan kom en stark knall. Ett underligt djur med svart 

orm kropp och katthuvud hoppade ur kitteln och försvann i sjön. Odjuret trivdes i sjön, växte 

oerhört och väckte fasa bland människor när den visade sig. Till sist nådde den runt Frösön 

och kunde bita sig själv i svansen. Ketil Runske band det väldiga djuret med en stark 

trollformel, som höggs in i sten och restes på Frösön. Ormen avbildades på stenen. Så ska 

ormen ligga till någon kan läsa och förstå skriften på stenen.” (Åhlén 1988:14–15). Detta 

skulle kunna vara början på myten om storsjöodjuret. 

Texten väcker en del frågor, till exempel: Vem var Östman? Hur gick kristnandet till? Började 

kristnandet av Jämtland på Frösön och i så fall varför just här? Kristnandeprocessen kan ha 

varit svår och kanske i vissa fall våldsam. Den skedde inte över en natt som man kan få 

uppfattningen av när man läser texten på Frösöstenen.  

 

2.3 Fornborgen  

Raä Frösö 81 

Mjälleborgen ligger uppe på Öneberget på Frösöns sydöstra del. Den finns markerad på en 

karta från 1676 och heter där Mielleborg. Anläggningen består av en 120 m lång och 10 m 

bred terrass. Vid utgrävningar och undersökningar har man funnit ett hus av långhustyp, två 

husgrundstreasser, en vallomgiven grop, som tolkats som vattenreservoar, och 

vallformationer, som troligen tillhör det befästningsverk som kantat borgterassen 

(Hemmendroff 1989:149). 

Undersökningarna visade att borgen förmodligen har varit i bruk från sent 300-tal till 700-

talet. Borgen har brunnit flera gånger. Dateringarna bygger på 18 jordprover samt analys av 

olika fynd (Hemmendoff 1989:152). Fynden är ämnesjärn, pilspetsar, järnklumpar, en 

sländtrissa, en bronsnyckel, en kniv med mera. 
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Vad borgen har använts till är omdiskuterat. Den kan ha varit handelsplats, tillverkningsplats, 

försvar, tilllflyktsplats eller en rituell plats. Den kan också ha varit en kombination av dessa.  

 

2.4 Tingsplats och marknadsplats 

 

Enligt Frostatingslagen var Frösön säte för jämtarnas ting som hette Jamtamot. Det var också 

en marknad för skinn och pälshandel. Under förkristen tid tros detta ha ägt rum vid vårdag-

jämningen. Om det stämmer kan det jämföras med Distinget och Distingsmarknaden som 

firades i Uppsala. Under Distinget skedde också Disblotet då man offrade till diserna som var 

kvinnliga gudar. Deras uppgift var att råda över årets årsväxt och grödor. Uppgifter och källor 

om hur detta gick till är få varför det tolkas av många som myter och sagor. Det påminner 

dock om Frösön. Det är rimligt att liknande blot har förekommit på Frösön under ting och 

marknad och att offren gjordes för att säkra kommande årets gröda och fruktbarhet (Näsström 

1996:66). 

 

2.5 Gravar 

 

Gravarna från vikingatiden i Jämtland är varierande. Det förekommer både fjällgravar, 

skogsgravar och insjögravar men också högar och höggravfält (Carlsson 2015:210). De flesta 

av gravarna kring Storsjön är små flacka gravhögar. Gemensamt för de flesta är att de ofta 

innehåller relativt rika gravutrustningar samt att de är brandgravar. Några är dock 

skelettgravar och även dessa har rika gravgåvor. Man har bara funnit keramik i två gravar. I 

den ena graven var keramiken troligen en gravurna och kunde dateras till 400-talet. 

Keramiken i den andra graven var ett spannformigt lerkärl som daterades till 500-talet. Att 

man inte hittar så mycket keramik kan indikera att man istället använde sig av andra material 

som trä och näver (Biörnstad 1962:84). Den största koncentrationen av gravar och gravfält 

finner man på Frösön, Norderön, Rödön och vid vattnet i Ås. Storsjön skiljer sig från Mellan- 

och Sydsverige när det gäller gravfält. Här ligger gravarna ofta ensamma eller i små gravfält 

istället för att ligga tätt i stora områden. Tyvärr är väldigt många av gravarna förstörda eller 

skadade. De minsta gravarna är omkring 4–5 meter i diameter och de största är nära 15–16 

meter i diameter. Oberoende av storlek är de dock mycket låga och svåra att urskilja i naturen. 

Gravarna har också ofta legat på åkermark varför många har blivit bortodlade eller skadade. 

Vissa har också tolkats som odlingsrösen (Biörnstad 1962:75). Om man jämför de större 

gravarna med de mindre så finner man inga större skillnader. Vissa av de mindre har rikare 

sina gravgåvor än de stora. 

På senare tid har man funnit gravar under flat mark. Ingenting ovan mark har antytt att det har 

varit en grav förrän man grävt en bit och hittat kol eller brända ben.  År 1905 undersökte Knut 

Kjellmark ett gravfält i Ås (Raä Ås 13) beläget nere vid stranden till Storsjön. När han kom 

till platsen kunde han iaktta tre olika typer av gravar, rösen, högar och flatmarksgravar. Tio 

gravar undersöktes och man fann män, kvinnor och barn begravda här. En av gravarna var en 

hästgrav. Gravarna var väldigt varierande när det gäller det yttre och det inre gravskicket. De 

döda var begravda på olika sätt, allt från i en släde till en enkel svepning. Bland dessa tio 

gravar är det två mansgravar som skiljer ut sig genom sina rika gravgåvor. De innehåller 

vapen, små balansvågar, hästutrustning och mynt med mera. De två männen tillhör dock olika 
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generationer vilket man kunnat konstatera genom tolkningen av mynten man funnit i 

gravarna. Den ena är troligen från andra hälften av 900-talet och den andra från mitten av 

1000-talet (Gräslund 1996:30). Inger Zachrisson har också studerat denna plats. Hon har 

bland annat studerat den väska man fann i den rikaste mansgraven och ett svärd som har 

tydliga samiska drag.  En kvinna på gravfältet låg i en urholkad stock och en man låg inklämd 

mellan stockhalvor vilket är ett gammalt samiskt gravskick. Det finns också en dubbelgrav 

där en man först har begravts obränd. Senare har man begravt en bränd kvinna ovanpå honom 

i graven. Detta kan indikera att man först har begravt mannen enligt samisk sed och sedan 

kvinnan enligt nordisk sed (Zachrisson 2006:20,23). Förr var det vanligt inom den samiska 

kulturen att man begravde de döda på öar eller vid vatten som för att ha en gräns mellan de 

levande och döda (Virdi-Kroik 2005:81). Dessa gravar är belägna vid stranden. Detta gravfält 

är intressant på många sätt. Vissa anser att det är ett samiskt gravfält och andra anser att 

människorna som är begravda här kommer från Mälardalen. En annan plats som Inger 

Zachrisson har studerat är Vivallen i Härjedalen och man finner vissa likheter i gravskicket 

där och vid Rösthammaren. 

Vivallen vågade man inte från början tolka som samiskt då namnet pekade åt det fornnordiska 

hållet och vi-förleden indikerar att det hade varit en helig plats. Senare visar det sig i stället att 

namnet kan syfta på det vide som växer rikligt på platsen. De undersökta gravarna visade på 

rika gravgåvor. De döda var lindade/klädda i näver och omgivna av plankor. Detta liknar 

seden att lägga den döda i en urholkad stock och begrava henne obränd under flat mark. Detta 

är ett traditionellt samiskt gravskick med varierande utförande under äldre tid (Zachrisson 

1997:55,79). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När Gert Magnussons projekt och arbete med lågteknologisk 

järnhantering pågick i Jämtland passade man på att gräva ut ett 

antal skogsgravar på Rödön. En av dessa gravar var inte känd 

sedan tidigare utan den påträffades vid undersökningen av en 

järnframställningsplats. Den var svår att upptäcka då den låg 

under flat mark och saknade markeringar ovan jord. Vid 

utgrävningen framkom en brandfläck och i den ett ringspänne av 

brons, ett kulformigt viktlod, fyra pilspetsar av järn, bitar av bränd 

flinta och brända ben. Benen kom från människa och hund. 

Figur 4 Svärdet man fann i en av 
gravarna vid röstahammaren. bild: 
Stockholms historiska museum. 



9 
 

Ringspännet och viktlodet kunde dateras till 900-talet (Sundström 1989:161). Denna grav har 

också diskuterats huruvida den är samisk eller ej. 

En annan spännande grav har hittats i Gällö ca fem mil ifrån Östersund. Vid byggandet av 

grunden till en villa stötte man på människoben och järnföremål. Arkeologer besökte platsen 

och kunde konstatera att det rörde sig om en tidigare okänd grav. En utgrävning påbörjades 

och man fann snart att detta rörde sig om en kammargrav från vikingatiden innehållande 

kvarlevor från fyra människor, pärlor, vapen, släde samt en hund och en häst. Området kring 

Gällö är relativt fyndfattigt. Att stöta på en grav och särskilt en av denna storlek var oväntat. 

Kammargravar är inte så vanliga särskilt inte i Jämtland. Av de fyra skeletten är två manliga 

och de var i 40–50-årsåldern när de dog. Ett av skeletten tillhör en kvinna i 15–20-årsåldern. 

Det sista skelettet har inte gått att könsbestämmas men är troligtvis också i 15–20-årsåldern. 

En av männen hade ett stort hål i pannbenet och den andra mannen hade skelettförändringar 

som tyder på att han lidit av blodbrist. Mycket är oklart. Vilka var dessa personer och varför 

begravdes de i samma grav? Vissa av föremålen liknar de man funnit i gravar vid 

Röstahammaren i Ås, till exempel en järnkrok som tros ha tillhört släden (Jakobsson 

1989:57,58,59).  

Det är svårt att göra en närmare beskrivning av det inre gravskicket kring Storsjön. 

Rapporterna är svårlästa och bristfälliga. De som har gjort de flesta undersökningarna av 

gravarna är Eric Festin och Kurt Kjellmark. Festin nämner i princip bara hur stor högen är och 

vilka fynd man gjort i samband med utgrävningen. Kjellmark ger mer detaljerade 

beskrivningar. 

2.6 Västerhus by och kapell  

 

Västerhus by är en av de fornlämningsrikaste platserna på Frösön och här har man funnit 

omkring 40 gravhögar och stensättningar från järnåldern. Hälften har undersökts eller har 

blivit bortschaktade vid olika skeden som byggandet av flygfält och militära anläggningar. 

Delar av området har varit militär mark ända sedan 1600-talet. Här finner man också ruinen 

efter Västerhus kapell som har tolkats som en patronatkyrka (Oskarsson 2003:1). Kyrkan 

byggdes i början av 1100-talet och verkar ha använts till slutet av 1300-talet. En omfattande 

utgrävning påbörjades 1947 och en av de största osteologiska analyserna av skelett från en 

medeltida kyrkogård publicerades 1960 av Nils Gustav Gejvall. Skelettmaterialet är stort och 

består av 364 individer. Elisabeth Iregren har gjort ett stort arbete att gå igenom skeletten från 

denna utgrävning. Många av de skelett som tolkats som manliga har skador som tyder på att 

de utsatts för våld. Omkring 17 av skeletten har spår av slag och hugg mot huvudet. Dessa 

skelett är begravda nära kyrkans södra långvägg och mycket tyder på att de har begravts vid 

samma tillfälle (Gejvall 1962:76). En teori är att dessa män deltog i Sverreslaget som 

inträffade på isen utanför Andersön år 1178. Det finns också ett stort antal av skelett från barn 

som dött före sju års ålder. Det går tydligt att se hur människorna begravts efter 

könstillhörighet. 
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2.7 Metalltillverkning 

Det finns många metalldeponeringar och spår av hantverksplatser kring Storsjön. De flesta av 

dessa är strandbundna järnframställningsplatser. Enligt Gert Magnusson, som har arbetat 

mycket med att forska kring järnproduktionen i Jämtland, är de jämtländska 

järnframställningsplatserna bland de bäst bevarade i Europa (Magnusson 1989:8).    

Man har hittat omkring 65 ämnesjärn på Frösön fördelade på fyra fyndplatser. Inom byn 

Östbergs ägor fanns två depåer, den ena med 42 och den andra med 19 ämnesjärn. I Götom 

har man funnit fyra och ett har hittats i Mjälleborgen (FMIS). Den omfattande verksamheten 

innebär att Jämtland måste ha haft stor betydelse för den nordiska produktionen och exporten 

av järn. 

 

Fig. 5 Stenklyfts karta från 1646 redigerad av Björn Espell (www.espell.se) 

Fig. 3 En av det tidigaste kartorna över Frösö. Den tjocka röda linjen markerar St. Olof leden som börjar 

vid Selånger i Medelpad och passerar Frösön på väg mot Norge och Trondheim. 

http://www.espell.se/
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Nr 1: En passage över en bäck där vissa tror att runstenen har stått. Nr 2: Västerhus kapell. Nr 3: 

Runstenens placering år 1646, idag står runsten inte långt därifrån. Nr 4: Färjesundet, här finns idag 

Frösöbron som förbinder Östersund med Frösön. Nr 5: Bynäset. Nr 6: Strax nedanför Mjälleborgen. 

Här har en kungsgård och en tingsplats legat innan det flyttades till Bynäset ca 1480. Nr 7: Frösö 

skansk. Nr 8: Frösö kyrka. Nr 9: en av det större gravhögarna på Frösön. 

 

3. Offer och ritual 
 

Hur har kontakten mellan människan och gudarna sett ut och gått till? 

Man vet mer om mytologin kring gudarna än om människorna som tillbad och dyrkade dem. 

Det är svårt att veta hur ett blot gick till och hur en sådan ceremoni har sett ut. Spår av offer och 

ritualer i det arkeologiska materialet kanske kan dock ge vissa svar. 

Ordet offer kommer av det latinska ordet offerre som betyder erbjuda eller frambära som gåva 

(wikipedia). Offer förekommer i olika religioner och kulturer och definieras oftast materiellt 

av att något förstörs, mestadels genom att något dödas. Både död och levande materia 

offrades. Det kunde vara ett djur, en bägare öl eller kanske ett smycke. Man har funnit spår av 

att både djur och människor har offrats och det finns tecken på premortalt våld på 

lämningarna. Därtill finns det även lämningar av brända sädesslag vilka kan vara tecken på 

brännoffer.  

Att offra handlar om att man vill blidka gudarna, andar, väsen eller sina förfäder. Själva offer-

handlingarna kan variera och se olika ut. Syftet kan också variera. När man pratar om offer 

brukar man skilja på olika typer beroende på omständighet och syfte. 

Bland de vanligaste typerna av offer finns gåvooffer som libationsoffer där vätska i någon 

form hälldes ut över offerplatsen eller dracks. Det fanns också kommunionsoffer vilket 

innebar att man delade en måltid med gudarna och åt med offren rituellt.  Människan blev i 

och med det en del av det heliga. Tackoffer kan också räknas till gåvooffer vilket kunde 

utgöras av ett förstlingsoffer. Det innebar att man offrade den första kultingen man fick eller 

den första skörden. Ifall gåvooffret följdes av löfte kan det kallas för ett votivooffer vilket 

innebar att den som gav gåvan förväntade sig en gengåva. Om människan har syndat eller 

felat på något sätt kunde man utföra ett soningsoffer för att återställa relationen till guden 

(Näsström 2001:14,25). Ett annat vanligt offer var gravoffret. Då dödar man rituellt ett djur 

eller en människa och offrar det som sällskap till den döde vid begravningen. Att detta inte 

alltid skedde frivilligt kan det finnas spår av bland annat i en grav vid Larje daterad till början 

av 900-talet. I graven fanns två män, den ena begravd på ett vanligt sätt medan den andra 

mannen låg på mage med händer och fötter i ett ovanligt läge som om de varit bundna när han 

halshöggs. En liknande grav är Stengadegraven där två män är begravda, den ena på ett 

vanligt sätt utan tecken på våld medan den andra är halshuggen (Näsström 2012:49). Snorres 

Edda nämner den stackars lilla dvärgen Litr som Tor sparkar in i Balders gravbål och som 

fick bli Balders sällskap in i döden. 

Vissa saker när det gäller offerlämningar är extra intressanta att studera som: Vilka delar av 

en kropp var det som offrades? Vilka djur? Vid vilken ålder offrades de? Samma frågor kan 

ställas när det gäller fynd av offrade människor. Av olika offer är det själva dödandet av en 
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levande individ som är det finaste offret. Dryckesoffer som libationsoffer har inte samma 

status som ett slaktoffer. Detta kan skådas i flera olika religioner där en stor del av riterna 

innebar rituellt ätande, lidande och offerdöd (Näsström 2002:15). Offer kan också anta 

symboliska former som inom kristendomen där man vid nattvarden äter och dricker av Jesu 

kropp och blod. 

Att använda heliga platser i naturen har man gjort länge. Under lång tid offrade man i mossar. 

Så småningom kom ett förbud som tvingade folk att upphöra med sin avgudadyrkan. Ett 

sådant förbud finns i Gutalagen från Gotland. Gutalagen förbjuder tillbedjan av hult, högar, 

hedniska gudar, gravhögar med förfädernas andar samt vi och stavgårdar. Dessa senare har 

tolkats som skogsdungar. I ett av kapitlen i Gutalagen förbjuder också blot till hedniska gudar, 

högar och hargar (Gräslund 1992:142).  

Den mest kända och mest omdiskuterade källan som nämner och beskriver en offerhandling 

är Adam av Bremens text om blotet vid gamla Uppsala. Han skriver: ”offret tillgår på 

följande sätt, de offrar nio levande varelser av manligt kön, deras blod används till att blidka 

gudarna. Kropparna hänger de upp i en helig lund nära templet. Denna lund är så helig för 

dessa hedningar att varje enskilt träd anses ha en gudomlig kraft genom offrens död och 

förruttnelse. Här hänger också hundar och hästar tillsammans med människor. En kristen har 

berättat för mig, att han hade sett 72 kroppar hänga där, djur och människor om varandra. 

Som vanligt vid detta slag av offerhandlingar sjunger man många olika sånger, de är 

oanständiga och bör helst förtigas” (Adam av Bremen fjärde boken, kap 27:224). Kritiken 

mot denna text som trovärdig källa är bland annat att han aldrig själv besökte Uppsala utan 

fick informationen i andra hand. Man får också ha i åtanke att Adam var en kristen man och 

missionär så det är inte så märkligt om han överdrev historien lite grann. 

En annan historisk text som är omdiskuterad är den som Ibn Fadlan skrev på 900-talet. Han 

beskriver bland annat ett gåvooffer så här ”då tar han och slaktar ett antal får och 

hornboskap och utdelar köttet som gåvor, men bär resten fram till det stora träbelätet och de 

små som står runt honom, men hänger upp ox- och fårhuvuden på träpålar som är beslagna i 

marken” (Näsström 2001:251). 

Det finns tre olika slags heliga handlingar eller riter där man på något sätt försöker påverka 

sitt öde: 

1. Kalendarisk rit, som inträffar vid en speciell tidpunkt som vi fullmåne eller 

vintersolståndet. 
2. Krissituationsrit, som man kanske tar till vid en större katastrof som hungersnöd, 

missväxt eller sjukdom. 
3. Passage eller övergångsriter som dop, bröllop eller begravningar. 

Dessa riter finns inte bara i den fornnordiska religionen utan i kulturer och religioner världen 

över (Näsström 2001:219). 

4. Trädet under kyrkan 

4.1 Frösö kyrka  

 

Frösö kyrka är den ena av två kyrkor som funnits på Frösön. Den andra hette Västerhus. Frösö 

kyrka ligger på en av öns högsta punkter ca 130 meter över Storsjöns yta vilket gör att platsen 



13 
 

har bra utsikt och är väl synlig. Kyrkan ligger på en plats vid namn Hov som enligt 

språkforskare indikerar på att det har legat en kultplats i närheten (Hildebrandt 1989:153). Det 

finns några gravhögar från järnåldern (Raä Frösö 41) på den nuvarande kyrkogården och 

förmodligen har det funnits fler än dessa. Utgrävningar av härdar och avfallsgropar nära 

kyrkan visar att man har använt platsen under romersk järnålder samt under vendel- och 

vikingatid (Magnell 2010:11). Utgrävningarna gjordes1987-88 av Ann-Charlotte Feldt och 

1990 av Monika Pagold. Feldts utgrävning gjordes utanför en mur vid en av gravhögarna (Raä 

Frösö 41). Där fann man ett vikingatida kulturlager med obrända ben, järnfragment och 

skärvsten sporadiskt över den undersökta ytan (Feldt 1998). Pagolds utgrävning gjordes när 

man skulle anlägga en minneslund. Då fann man ett antal grophärdar som hade tillkommit 

under lång tid, troligtvis mellan 200- och 1300-talen. Man fann inga rester av metall i 

härdarna varför deras användning som hantverksläger i samband med kyrkobyggandet kan 

uteslutas (Pagold 1990:36). Härdarna skulle i stället ha kunnat användas som kokgropar vid 

kommunionsmåltider. Groparna kan självklart också ha haft någon annan innebörd än vid kult 

och offerhandlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Fyndet under golvet 

 

Hösten 1984 påbörjade man en ombyggnad av kyrkan. Man tog då tillfället i akt och gjorde en 

arkeologisk undersökning bland annat för att ta reda på om koret och sakristian byggdes 

samtidigt och för att få veta mer om kyrkans historia och om hur gammal den kan vara. Det 

har sagts att kyrkan byggdes på 1200-talet och sedan varit med om olika ombyggnationer och 

även en brand 1898 (Hildebrandt 1984:2). Utgrävningen utfördes av Jämtlands läns museum 

och bekostades av Frösö församling. Kyrkan skulle få en tillbyggnad. För att få varmare inne i 

Figur 6 Frösö Kyrka och två små gravhögar. bild: Fotevikens museum 
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kyrkan skulle man riva upp golvet och lägga isolering. När man grävde i korets östra hälft 

gjordes ett intressant fynd. Där var marken orörd sedan kyrkobygget och man fann ett forntida 

kulturlager från tiden innan kyrkan byggdes. Man fann rester av en förmultnad stubbe och 

runt stubben låg ben från olika djur bland andra björn, älg och svin (Hildebrandt 1984:4). C14 

datering av benen och trädet visade att de var samtida och att djuren offrats någon gång under 

900-talet fram till 1000-talets början (Magnell 2010:12). Det fanns också människoben kring 

stubben. I början trodde man dessa var recenta men vid en C14-analys visade det sig att de var 

samtida med djurbenen (Magnell 2010:21). Ganska snabbt förstod man att dessa skulle kunna 

vara spår av en förkristen kult. Fynd och spår från kulthandlingar är ovanliga i Sverige och nu 

fick man möjligheten att studera dessa handlingar närmare. Kanske lämningarna skulle kunna 

ge svar på frågor krig kult och offer, åtminstone hur dessa kunnat se ut och hur man gjort på 

Frösön.  

Benen som hittades under kyrkan finns idag utställda på Jämtlands museum, Jamtli i 

Östersund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Teckning av Margareta Hildebrandt föreställande den stubbe man fann under Frösöns golv. 
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4.3 Offerlämningarna  

 

Omkring 64 % av benen kommer i från vilda djur. På andra benlämningar kring Storsjön 

brukar den siffran variera mellan 0 och 23 % (Magnell 2010:13). Det är en mycket stor 

skillnad vilket visar att detta var en annorlunda plats.  

De flesta av benen kom från björnar och man har funnit näst intill hela uppsättningar av 

skeletten, förutom klofalangerna vilket kan tyda på att björnarna har varit flådda. Man har 

också hittat tydliga skärmärken efter avpälsning som kan tyda på detta (Magnell 2010:13). 

Detta är intressant då en flådd björn sägs likna en människa och har andra mänskliga 

egenskaper som att kunna ställas upprätt på bakbenen (Näsström 1996:74). Det är också 

intressant att man i vikingatida gravar har funnit björnklor. Detta har tolkats som att kroppen 

varit svept eller legat på en björnfäll. Björnpälsen kan också varit en betydelsefull 

handelsvara. Björnen har inte en så framträdande roll som vissa andra djur i den nordiska 

mytologin. Men den finns, Boddvar Bjarke nämns som kunde förvandla sig till en björn och 

bärsärkar kan tänkas ha varit personer som besatt björnens egenskaper vid strid. Bilder på 

björnar har hittats på hjälmplattor från Vendel och Torslunda. Där avbildas bland annat en 

man som ”dansar” med en björn (Näsström 1996:76). I den samiska traditionen har man 

björngravar. Dessa skiljer sig dock från lämningarna kring stubben. I samiska björngravar 

begraver man skelettet intakt och i en anatomisk korrekt position. De samiska björngravarna 

är dessutom yngre än dessa lämningar. Björnskeletten är inte placerade efter något visst 

mönster och somliga ben och käkar har slagits sönder. Man har även hittat huggmärken där 

hörntänderna ska sitta vilket kan tyda på att man tagit dessa för att exempelvis göra amuletter 

(Magnell 2010:14). Det är omöjligt att avgöra om själva björnoffren varit samiska eller 

fornskandinaviska. Det kan dock tänkas att samiska och nordiska seder och bruk har smält 

samman i detta område och influerat varandra. 

Att samer har haft sina björngravar behöver inte utesluta att de också har offrat i träd. Det kan 

vara så att de som bodde vid trädgränsen och inte hade möjlighet att offra i träd i stället 

grävde ner björnarna (Näsström 1996:76). Från vikingatiden finns legender och sagor om 

äktenskap mellan människa och björn. Det var tabu för kvinnor att äta vissa delar av björnens 

kött, något som också förekommer inom den samiska traditionen. Myten om kvinnan som var 

gift med en björn finns även i Sibirien. Var den kommer från ursprungligen vet man inte. 

Bland sibirier finns också traditionen att vintertid placera björnens ben uppe i träd på små 

”hyllor” (Zachrisson&Iregren 1974:11,90). Björnens kött och blod kan ha ätits och druckits 

antingen för att ta över björnens krafter eller som ett kommunionsoffer. Att dricka blod från 

en nyss dödad björn nämns i Saxo Grammaticus texter. Man dricker då blodet för att få del av 

Figur 8 Huggmärken på björnkäkarna. bild: Ola Magnell 
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björnens styrka (Magnar-Enoksen 2006:109). Det finns också källor som nämner att björnens 

kött ska ha smakat väldigt bra (Zachrisson&Iregren 1974:83). Att man offrar det man tycker 

väldigt mycket om och som kanske anses som lyxigt är inte så konstigt. 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Röda markeringar visar vi var slaktspåren förekommer på 
björnskeletten  

 

 

 

 

 

Man har också hittat ben av kronhjort, ekorre och get vilka nämns i samband med trädet 

Yggdrasil inom den fornnordiska mytologin. 

Från poetiska eddan, Grimnesmål ”Ratatosk heter ekorren som ränner på asken Yggdrasil, 

örnens ord bär han uppifrån och säger dem till Nidhögg därnere. Hjortar finns också fyra 

med finböjda halsar, som trädet på grenar gnaga, Dain och Dvalin, Duneyr och Dyratror.” 

Geten Heidrun levde också av trädet och från hennes spenar strömmar ”det klara mjödet” 

(Lönnroth 2016:106). 

Har man här velat återskapa mytologin om trädet Yggdrasil? Man har inte hittat benlämningar 

från kronhjort på någon annan plats kring Storsjön vilket skulle kunna tyda på detta. 

Bland andra vilda djurarter fann man älg och tjäder. Man hittade också fladdermus, sork och 

fisk men dessa benen visade sig vara yngre (Magnell & Iregren 2010:227). Av älgen hittade 

man bara enstaka ben. På andra platser kring Storsjön är lämningar av älgben betydligt större. 

När man studerade de övriga offren visade det sig att dessa är ”tama” och kommer ifrån 

ko/tjur, get, svin, häst, höns och en hund. 

En relativt stor del av benen kom från svin. Svinet har stark koppling till Frey och Freyja som 

hade svinet Gyllenborst. Detta kan vara ett starkt bevis på att man blotade svin till Frey och 

Freyja. Man har också hittat en genomborrad svintand när man grävde ut ett kulturlager i 

närheten av Frösön. Den har troligtvis burits som en amulett. De svin som är offrade kring 

trädet är kultingar 2–9 månader gamla. Om man jämför dessa med ben från boplatser så är det 

vanligast att man offrar svinen vid 1–2 år (Magnell 2010:16). Ett annat svin som nämns i den 

nordiska mytologin är Särimner som tillagades och åts varje dag och som alltid återuppstod 
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för att åter tillagas och förtäras av gudarna (Magnar-Enoksen 2006:106). Att svinet har haft en 

speciell plats i det vikingatida offersederna är tydligt. 

Det är överlag mest ungdjur som har offrats och vissa är nyfödda eller högst en månad gamla. 

Detta skulle kunna tolkas som ett offer från årets första kullar för att säkerställa ett bra år när 

det gällde djurens fruktbarhet.   

 

Figur 10 Käkar från de ungdjur som offrats bild: Ola Magnell. 

 

Hunden och hästen är bara representerade med varsin tand. Detta är intressant då det oftast är 

ben av dessa djur man finner i gravar. Hästen nämns också som ett framstående offer i Adam 

av Bremens text om Uppsalablotet. Av lämningarna att döma så verkar hästen inte ha haft 

någon större betydelse vid offer på Frösön. Av benmaterialet har man kunnat se att 

underkäkar av får, älg och svin har tillagats över öppen eld. Slaktspår visar att de styckats före 

tillagningen. Björnarna har också styckats men rörbenen bär inga spår av att ha blivit 

märgspjälkade. Det gjorde man vanligtvis under vikingatiden för att komma åt den 

näringsrika märgen (Magnell 2010:18). Detta skulle kunna betyda att man tänkte sig att 

björnen skulle återuppstå. Tor skall enligt myten låtit slakta sina bockar och om man inte 

skadat deras ben och lagt dom på dess skinn så skulle bockarna återuppstå nästa dag. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kring trädet fann man ben av hönsfågel. Offrande av höns och tuppar nämns bland annat av 

Ibn Fadlan där en slavinna hugger halsen av en höna för att se in i de dödas värld. Saxo 

Grammaticus nämner också i en text Hading som färdas genom dödsriket med en kvinna. Väl 

framme vid en mur hugger kvinnan av huvudet av en tupp och kastar den över muren. Tuppen 

börjar gala och Hading förstår att tuppen fått nytt liv. Detta skulle kunna ses som att man 

trodde att höns eller tuppar var ett gränsöverskridande väsen (Näsström 2002:191). Inom den 

Figur 5 Tand från 
kronhjort. Bild: 
Elisabeth Iregren  

Figur 12 Ekorreben bild: Elisabeth 
Iregren 
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nordiska mytologin fanns också tre tuppar som gol vid Ragnaröks annalkande. En av tupparna 

Gollinkambi ”Guldkam” gol för att väcka Oden och hans kämpar.  

Enligt Ola Magnell är det tydligt att hela kroppar inte har hängts i träden utan snarare enstaka 

ben. Skallarna man hittat kan ha suttit på pålar kring trädet eller har suttit fast i trädet 

(Magnell 2010:19). Det kan också tänkas att ben har försvunnit under tidens gång eller har 

flyttats så en helt tydlig bild går inte att få. 

Man fann också 29 människoben. Benen kommer från två vuxna individer, ett barn på ca 3–5 

år och ett spädbarn på 0–6 månader. Enligt texter kring människooffer (Adam av Bremen) så 

hängdes människor i träden vid offer. Hängning lämnar inga spår på benen och man har inte 

hittat några skär eller huggmärken på de människoben man fann under kyrkan. 

Människooffer är ett kontroversiellt ämne men att helt förkasta tanken på människooffer vore 

dumt. Vid krissituationer som till exempel vid missväxt och hungersnöd kan det ha krävts ett 

större offer, ett soningsoffer för att blidka gudarna. Då offrar man kanske det finaste man har. 

I myter nämns bland annat kung Domalde som offrades för att grödan slagit fel i tre år och i 

Gautreks saga offras kung Vikarr. Han tror att han skall skenavrättas men det förvandlas till 

ett verkligt offer av Oden. Båda offras genom hängning (Näsström 1996:78). Det nämns 

också i myter att man offrat sin nästkommande. Kung Aun offrade sina söner först var 

tjugonde år sedan vart tionde år för att få ett långt liv. Han glömmer dock att be om evig 

ungdom och blir till slut helt orkeslös. Hans undersåtar vägrar att fortsätta med detta och 

räddar den yngsta sonen från att bli offrad (Näsström 2002:34). Att ägna sig åt barnoffer låter 

fruktansvärt men det är ändå något som man kan hitta spår av både i skrivna källor och i det 

arkeologiska materialet. Det kan handla om ett förstlingoffer, att man offrar sin första son som 

i sagan om kung Aun. Man har också hittat kvarlevor av små barn i stolphål, som att dom är 

tänkta som ett offer vid byggandet av huset (Näsström 2002:61,63). 

 

 

 

 

Figur 13 Några av de mänskliga kvarlevor man fann runt stubben. Bild: Ola Magnell 
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4.4 Världsträdet? 

 

Stubben man fann under kyrkan visade sig vara en björk som var ca 40 

cm i diameter vid roten (Iregren 1998:120). Varför man lät den vara 

kvar under kyrkan? Var det för att visa makt eller var det för att 

hedningarna lättare skulle ta sig an den nya tron? Och varför just detta 

träd, en björk? Kan trädet ha varit en samisk sejte? Och kan trädet haft 

ett annorlunda utseende som gjorde att man valde just det?  

Träd har en central och betydande roll i många myter och religioner. 

Inom den samiska tron bar världens härskare, Veralden Olmai, upp 

världen med en världsspelare. När man på hösten offrade till honom ställde man ett träd med 

en klyka i ena änden vid offeraltaret. Detta skulle symbolisera världsspelaren och det smordes 

med de offrade djurens blod (Holmberg 1996:51). Ett annat framträdande inslag bland de 

samiska ritualerna är att offra till ett träföremål eller en träfigur. Vid offer ströks denna med 

offrets blod. Stenar och träd med annorlunda utseenden kunde också ses som heliga och vara 

platser för offer. Dessa kallas för sejtar (Mebius 2003: 144,146). 

Adam av Bremen nämner att ”Germanska folket dyrkade lövträd. De tillbad en enorm 

trädstam, som de reste i höjden ute i naturen under bar himmel. Denna stam kallas Irminsul, 

alltets pelare.” (Adam av Bremen 1984:21). Irminsul förstördes av Karl den store på 700-talet 

(Näsström 2002:117). 

Frösö kyrka, där offerträdet stod, är beläget på en hög plats. Man har utsikt över Storsjön och 

alla fjäll runtomkring. Det känns som att man befinner sig i centrum och man får känslan av 

att platsen har haft en mytologisk betydelse.  

Yggdrasil har en central roll i den fornnordiska mytologin och de första människorna var två 

bitar av trä. Trädets rötter går ner i underjorden. Grenarna sträcker sig upp mot himlen och 

stammen finns i mitten, i människornas värld. Trädet kan ses som en länk mellan olika 

världar. 

I Hervararsagan kan man läsa om Blot-Sven som genomförde ett kommunionsoffer. Det 

berättas att en häst leddes fram till tinget, höggs i stycken och delades ut för att ätas samtidigt 

som trädet rödfärgades med djurets blod (Näsström 1996:69). Var det därför man valde en 

björk? Björken har en vit stam och effekten av blodet blir tydligare. Björken kan också haft ett 

speciellt utseende. Kanske kunde man urskilja ett ansikte i dess stam. Björkens mörka fläckar 

kan bilda speciella mönster och med lite fantasi är det inte omöjligt att urskilja vissa figurer. 

Den kanske hade ihåligheter som man kunde lägga offerföremål inuti.  
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5. Livet kring Storsjön 

5.1 Var bodde man  

 

När det kommer till boplatser från järnåldern och vikingatid så har man inte så mycket att gå 

på. Hittills har man endast grävt ut en plats kring Storsjön. Det visade sig vara en plats där 

man bott under en väldigt lång tid. Platsen har betäckningen Ås 43 och ligger i Ås men kallas 

för Kyrklägndan. Utgrävningen ägde rum 1982 och utfördes av Jämtlands museum. Man fann 

stolphål, härdar, härdgropar, avfallshögar och fyra husgrunder. Tidsmässigt spänner boplatsen 

tiden från 400-talet till ca 1500-talet med ett glapp i bebyggelsen mellan 600- och 800-talet. 

Man har bott på samma plats under en väldigt lång tid men det saknas rester av boplatser från 

järnåldern och vikingatiden. I Ås kunde man konstatera att ett av husen var vikingatida, ett var 

folkvandringstida och att de sista två var medeltida (Olausson 1985:5,81) 

På öarna i Storsjön har man ännu inte funnit några lämningar av boplatser från vikingatid. 

Orsakerna kan vara många. Kanske har man bott på samma plats under väldigt lång tid eller 

så ville man inte bosätta sig på en helig ö eller gudens ö. Man kanske inte heller ville bo nära 

de platser där man tillverkade metall och kanske bara bodde ute på öarna säsongsvis och inte 

året runt. 

När det kommer till samiska boplatser så kan dessa vara väldigt varierande, vanligast är 

stalotomter som är samiska kåtaplatser. Dessa ligger oftast väldigt sydligt. Ibland kan man se 

dem med blotta ögat, som en liten upphöjd rund vall med en härdgrop i mitten. Ibland hittar 

man inte dessa stalotomter utan bara härdar som ligger i tallskog och nära vatten. Oftast är det 

flera härdar som är kåtaläger från ca 800–1200-talet. I närheten brukar man finna 

rektangulära, ovala eller cirkelformade stenringar (Virdi-Kroik 2005:80). Det påminner lite 

om de lämningar man funnit på Norderön (Raä Norderö 12, se kapitel 6.1). 

Vid Västerhus finner man flest gravhögar. Kanske är det här man bott. Att undersöka detta 

område är svårt. Flygplatsen ligger här och inte långt ifrån finns ett stort militärt område. 

5.2 Sakrala ortsnamn  

 

Genom ortnamnen har man en källa till den fornnordiska kulten. Man kan bland annat se att 

några av gudarna som till exempel Frey, Freyja och Tor har varit populära i Skandinavien. 

Oden och Njord finner man dock i begränsade områden. Vissa av gudarna nämns inte så 

mycket i text som Ull, Tyr, Skade och Njärd. Trots att de är väldigt anonyma i de historiska 

källorna så verkar de ha haft en stor betydelse. Deras namn förekommer i ortsnamn som Ullvi 

och Njälsta ”Ull och Njärd” (Näsström 2001:12). 

När det kommer till ortnamn i Jämtland så tillhör vin-, hem- och sta-namnen de äldsta. På 

Frösön kan man finna fyra hem-namn, Vagle, Tanne, Mjälle och Grötom. Det finns två vin-

namn, Härke och Stocke och slutligen ett sta-namn, Kråksta. Stocke och Grötom är dock 

relativt osäkra (Rentzhog 1987:29). 

Koncentrationen av hov-namn är stor vid Storsjön. Centralt i åtta bygder finns bebyggelser 

med sakrala namn. Hov-namn sägs indikera ett förkristet gudahov, en kultplats inom asatron. 

Förutom de fem Hov man finner här så finner man också Odensala, Ullvi och Vi. I och med 

att man endast finner ett sådant namn i varje bygd så kan det antas att dessa utgjort något 
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slags kultcentrum (Vikstrand 1996:88). Hoven är belägna på Frösön, Norderön, Alsen, 

Hackås och Ås. Gemensamt för dessa är att de ligger i nära anslutning till en tidigmedeltida 

kyrka, att man finner gravar från yngre järnåldern i närheten samt att de ligger i anslutning till 

socknens prästgård, kallas Prästbordet (Vikstrand 1987:78). Detta kan indikera på en 

samhällsstrukturell kontinuitet (Bergner: 1987:21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Myter och kosmologi i den samiska & fornnordiska tron 

6.1 Storsjön, gudarnas sjö 

 

I mytologin låg gudarnas hem i centrum och hette Asgård. Där växte Yggdrasil högt upp mot 

himlavalvet. Gudarna hade sina egna gårdar i Asgård, Njord bodde till exempel i Noatun och 

Freyja i Folkvang. Kring Asgård låg Midgård där människorna bodde och runt Midgård i 

havet låg Midgårdsormen. Utanför i Utgård var det farligt, där bodde jättarna och andra väsen 

som var gudarnas och människornas fiender och motståndare. 

Minnet av de gamla gudarna lever kvar bland annat i namnen på veckodagarna men också i 

namn på platser och orter.  

Frösöns namn finner man i skrift första gången i den norska Frostatingslagen från 1263. Det 

nämns då som Fræseyiar, förleden i namnet syftar till guden Frö som också kallas Frey 

(Vikstrand 1993:52). Frey tillhör de som kallas vaner och som hade makt över grödan och 

fruktbarheten. Frey nämns ibland också som kärleksguden (Näsström 1996:65).  Han överger 

sitt svärd för att få den han älskar, jättinnan Gerd. I sitt förhållande med henne blir han 

stamfar åt Ynglingaätten. Tillsammans med Freyja äger han det väldiga svinet ”Gyllenborst” 

eller Slidrugtanne ”den väldiga tanden” som sprang snabbare än en häst och vars borst kunde 

Figur 14 Järnåldersbygd och sakrala bebyggelsenamn i centrala 
Jämtland och kring storsjön (Per Vikstrand 1993:60) 
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lysa upp himlen. Man har funnit stora genomborrade svintänder vid utgrävningar kring 

Storsjön. I Norden var vildsvinet under en tid en symbol för kungamakt.  

Norderön är den näst största ön i storsjön. Namnet på ön kommer ifrån Niarðarøy och kan 

syfta på guden Njord eller Njärd. Njord var Freys far och Njärd antas vara namnet på en 

gudinna som också tillhörde vanerna. Njärd skulle kunna dölja sig bakom Fröja/Freyja som 

var syster till Frö/Frey och vars namn betyder härskarinnan eller frun (Näsström 1996:65). 

Det har diskuterats huruvida det är Njärd som gömmer sig bakom namnet på Norderön då det 

är vanligast med en manlig och en kvinnlig gudom som namnpar (Brink 1996:157). Njord 

bodde i Noatun som betyder skeppsgården eller hamnen. Han råder över fiskelyckan, vind och 

vatten. Han gifter sig med jättinnan Skade som fick välja man efter fötter. Hon valde då de 

vackraste fötterna som hon trodde var Balders men dessa var Njords. Deras äktenskap blev 

inte lyckat. Skade längtade upp till fjällen och längtade efter sin skidåkning. Njord trivdes inte 

i fjällen utan längtade tillbaka till sitt vatten. Hon överger sedan Njord och träffar Oden och 

blir ättemor till Ladejarlarna (Näsström 2001:97). Det har också diskuterats om Nerthus, som 

är en äldre gudinna, ”förvandlades” till Njord eller Njärd för att sedan bli Freyja. Nerthus som 

är en germansk motsvarighet till moder jord har språkliga gemensamheter med namnet Njord 

som dock är ett maskulint namn. Det kan tänkas att Nerthus med tiden ”bytte kön” eller så är 

Nerthus och den mer okända gudinnan Njärd samma gudom. Både Njord och Frey anklagas 

för att ha varit i incestliknande förhållanden med sina systrar, Nord med Njärd och Frey med 

Freyja. Namnen på gudarna och deras funktioner är väldigt lika och de blir som tvillingpar 

(Näsström 2001:47). Man kan uppfatta dem som androgyna och tvekönade då de ibland 

framställs som par, ibland som syskon och ibland till och med som samma gudom. 

Majoriteten av de gudanamn man finner vid Storsjön tillhör vanerna. Namnet vaner tros vara 

besläktat med den romerska gudinnan Venus och även med det gamla indiska ordet vanah 

som betyder åtrå. Vanerna åkallades vid födslar, bröllop, sådd, skörd, fiske med mera och 

kunde styra vädret och vinden (Näsström 2001:45). 

Andersön som är den tredje största ön i Storsjön tolkas ibland som Skades ö.  Andersön ska 

ha hetat Ondursõy och vara kopplat till ondurdisen som Skade ibland kallades för och som 

betyder skidgudinnan (Ekerwald 1986:12). Det finns också en liten ö som heter Åsön som 

lokalt kallats för Torsö. Ås skulle då syfta på as och den delen av Storsjön där ön är belägen 

har kallats för Assjön. 

På Norderön har man också grävt ut kyrkans golv men fann inga spår av någon tidigare 

byggnad. Man fann däremot en liten björn/isbjörn som skulpterats från en valrossbete. Den 

finns på Jamtlis museum men är tyvärr inte daterad. På Norderön finns många fornlämningar 

däribland järnframställningsplaster och något som man tolkat som vikingatida kokgropar. 

Dessa är belägna på Norderöns östra sida. På området finns omkring 15 vallomgivna 

härdgropar, några i skogen och några vid stranden. Fler har funnits men som förstörts av 

vattnet. Man grävde ut två av härdarna på 1950-talet men materialet analyserades inte förrän 

på 1980-talet. Då visade det sig att härdarna var vikingatida och inte från stenåldern som man 

tidigare trott. Benen i härdarna kom från ko, svin, get och hund men också från människa 

(Sundström 1982:168). Detta visar att man kanske inte skall tolka dessa som 

matlagningsplatser utan som rituella platser. De påminner även om vissa samiska 

boplatslämningar om man bortser från benen från människa och hund.  

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guden Ull vet man inte så mycket om. Han är Tors styvson vilket borde betyda att han är Sifs 

son. Han kallas för skid-, båg-, jakt- och sköld-Asen och är skyddspatron åt Skid- och 

Friluftsfrämjandet. Han bodde på en plats som hette Ydalir som betydde idegransdalen. 

Många pilbågar gjordes av idegran och idegranen har ansetts vara ett heligt träd. Att bo på den 

platsen passade nog guden väl (Näsström 2001:126). Många ortnamn har ull som förled, till 

exempel Ullevi, Ullunda, Ulleråker och Ullvi som ligger vid Storsjön. I och med det borde 

han ha varit en betydelsefull gud eller så liknar hans namn någon äldre guds. Ull och Skade 

kan också kopplas in i den samiska mytologin då bägge är skid- och jaktgudar.  

 

7.Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att försöka skapa en förståelse kring de vikingatida 

människornas offerritualer genom att studera lämningarna under Frösö kyrka. Till detta 

ställde jag tre frågeställningar:  

 Vilken funktion har trädet haft?  

 Varför har man valt en björk? 

 Var har man bott? 

Att offra verkar ha haft en stor betydelse inom den fornnordiska religionen. Det nämndes 

redan i skapelsen om Ymer som offras och styckas och på så sätt blir hav, berg, jord, sol och 

måne med mera. Han offras av Oden, Vile och Ve och så skapas världen. 

Trädet verkar ha haft en central och betydelsefull betydelse under förhistorien. Inom den 

nordiska mytologin finns Yggdrasil som världsspelare och de första människorna var Ask och 

Embla. Dessa var av trä och gudarna hittar dem livlösa på stranden. Trädet kan också ses som 

en länk till gudarnas värld. Därför är trädet väl lämpat att offra i eller kring. Detta kan man 

Figur 15 Norderöbjörnen bild: Jämtlands museum 
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göra antingen genom att hänga det man vill offra i trädets grenar eller lägga det som på små 

hyllor eller i små håligheter. Det kan också tänkas att man placerat offer på pålar kring träden 

eller lagt dem på marken under trädet. Under offerritualen kan man ha ätit en måltid med 

gudarna, ett så kallat kommunionsoffer. Många av de ben man fann vid utgrävningen bär 

tecken på att de blivit tillagade och styckade. Trädet kan då ha fungerat som ett slags altare 

där man lämnat sina gåvor till gudarna. Om man såg Yggdrasil som kosmos och en länk till 

en annan värld så kanske man valde att offra vid träd för att hålla kosmos i schakt. 

Vid utgrävningen av Frösö kyrka fann man inga lämningar som tyder på att man har haft en 

tempelbyggnad att utföra sina offer i utan man offrade troligtvis ute i naturen. Antagligen är 

resterna av den björk man fann inte det enda träd som man offrat vid. Gravhögarna som ligger 

i anslutning till trädet kan tyda på en slags förfäderskult. Det tidsmässiga och geografiska 

sambandet mellan kyrkan och offerträdet visar på en kontinuitet mellan religionerna. Att det 

skulle byggas en kyrka över en gammal offerplats är ingen slump, speciellt inte när det visar 

sig att offerträdets placering är nästan exakt under kyrkans altare. 

Att man har offrat människor inom den fornnordiska religionen har man belägg för men det 

var nog bara något man tog till vid en krissituation. Att det skall ha förekommit vid trädet på 

Frösö är svårt att bevisa. Det är få ben och de bär inga tecken på våld. Det kan i och för sig 

tyda på att de har blivit hängda då detta inte ger några skador på skelettet. Man har dock bara 

hittat vissa delar av skeletten bland annat de små benen från händer och fötter. Det skulle 

kunna bero på att man vid uppförandet av kyrkan ”städade” bort de synliga delarna av det 

mänskliga kvarlevorna för att begrava dem men att man missade de små benen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att själva trädet är en björk kan bero på många saker. Björkens stam är vit och man kan tänka 

att om man vid offer beströk dess stam med blod så blev detta extra tydligt mot den vita 

björkstammen. Man har också hittat näver i många av gravarna kring storsjön så björken kan 

ha varit av betydelse vid begravningsritualer. Man hade förhoppningar att det skulle visa sig 

vara en ask när man gjorde provtagningen. Det skulle då vara en ännu starkare koppling till att 

detta skulle symbolisera Yggdrasil. Asken kunde växa vid Storsjön vid denna tid men var inte 

alls vanlig i detta område.  

Figur 16 Björkar med formationer som liknar ögon. bild: författaren 
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Var har man bott? De flesta gravarna ligger vid Västerhus och det kan tänkas att man bodde 

där. En annan tanke är att man inte ville bo på en helig ö utan att man bosatte sig på 

fastlandet. Men ön är stor och det finns många platser som skulle kunna undersökas. Det finns 

teorier om att vissa av de ödesbölen som finns kring Storsjön skulle kunna vara vikingatida 

boplatser. Dessa är oftast vikingatida men vid utgrävningen av Kyrklägndan fick man belägg 

för att man bott på samma plats under en väldigt lång tid, från folkvandringstid ända in i 

medeltid. Det är kanske värt att undersöka olika ödesbölen. Delar av befolkningen kring 

Storsjön kan ha bott i kåtor. Lämningar från dessa är inte så lätta att upptäcka och de blir lätt 

bortodlade. 

Namnet Frösö ger en föraning om att man här har haft ett centrum för en fruktbarhetskult då 

Frey var fruktbarhetens gud. Ortsnamnen kring Storsjön kan spegla den förkristna kulten. 

Enligt olika källor har det spekulerats i att offer genom hängning skulle vara tillägnade Oden 

medan offer genom dränkning skulle vara tillägnade Frey (Näsström 2002:78). Detta 

motstrider det som offerlämningarna under kyrkan visar såvida inte man har offrat till flera 

gudar vid denna plats och inte bara till Frey som namnet på ön antyder. Offren kan också ha 

dränkts och sedan styckats och hängts upp i trädet.  

Det är en utmaning att tolka material som anses ha att göra med kult och offer. Man är ofta 

färgad av sin samtid och sin kunskap om världsreligionerna och hur kan man skilja på det som 

är heligt och det som är profant? 

Frösön och omgivningarna kring Storsjön förtjänar att undersökas mera. Man skulle till 

exempel behöva lappa ihop de olika rapporter och fynd som finns för att försöka få en klarare 

bild av området. Vidare forskning kring Storsjön som jag skulle vilja se är bland annat att 

undersöka Frösöns enda sjö Ändsjön och området däromkring som är relativt fyndfattigt. Det 

skulle vara intressant att se om man kan finna spår av offer även här. Det skulle också vara av 

intresse att försöka finna och undersöka flera bosättningar.  
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8.Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om kult och offer på Frösön i Jämtland under vikingatid. Syftet är att 

undersöka lämningar av det offerträd man fann under Frösö kyrka vid en renovering på 80-

talet och utifrån det försöka få en bild av kultplatsen och dess innebörd för bygden. 

Att offra verkar ha haft en stor betydelse inom den fornskandinaviska religionen. Fyndet av 

stubben med benlämningar under Frösö kyrka är ett starkt bevis på detta åtminstone för 

området kring Storsjön. Ön höjer sig tydligt över Storsjön och utsikten från platsen där 

offerträdet har stått sträcker sig milsvida över Storsjön och de omgivande fjällen. 

Många av de djurlämningar man fann kring stubben återfinns i den nordiska mytologin och 

det djur man fann flest ben av var björn. Detta har gjort att man har talat om samiska 

influenser i offermaterialet då björnen är av stor betydelse inom den samiska mytologin. Det 

som talar emot samiska influenser vid offerträdet under kyrkan är avsaknaden av renben och 

metall. Dessa hittar man vanligtvis vid samiska offerplatser. Annars finns det mycket som 

tyder på samiska influenser bland annat gravskicket. Insjögravar och flatmarksgravar tolkas 

ibland som samiska.  

Man har länge diskuterat hur sanningsenliga och trovärdiga Adam av Bremens texter är. Det 

är helt rätt att göra så men delar av hans texter påminner om det man finner på Frösön så vissa 

parareller kan man dra. 

Renhorn var ett viktigt hanverksämne för tillverkning av kammar. Efter det har metall och 

pälsverk varit viktiga handelsprodukter för området. Handeln måste ha varit av stor betydelse 

för de som levde i området. Man finner ett väldigt spritt gravskick kring Storsjön och man kan 

tänka att flera olika kulturer har bott här under samma tid och har influerats och inspirerats av 

varandra. 
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Figur 17 Väskan från Rösthammare gravfältet. foto: Stockholms historiska museum. 

Figur 18 Illustration föreställande guden Frey. Bild: Johannes Gehrts 
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