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Abstract 

This essay is about two areas called Hackås and Myrviken, situated in the middle of Sweden 

around the lake Storsjön. In Hackås we can see traces after an early agrarian settlement, and 

in Myrviken we find Jämtlands largest concentration of ironmaking sites from around 400 

AD. There are no clear evidence of the agrarian settlement in Myrviken, and only two 

ironmaking sites in Hackås. These two economies functioned at the same time, but were 

clearly separated. My purpose is to discuss if it was the farmers of Hackås who made iron in 

Myrviken, or if it was somebody else. 

 

Omslagsbild: Trasnäsudden i Funäs, Myssjö, så som den såg ut den 23e december 2013. I 

bakgrunden syns Myssjönäset och sedan Hoverberget, som givit namn åt Bergs kommun 

(Flemström 1983:14).  

Foto: Annabell Rahm 
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1 Inledning 

1.1 Områdets bakgrund och problemformulering 

För min kandidatuppsats har jag valt att behandla området kring södra Storsjöbygden i 

Jämtland, under framförallt folkvandringstid. Här ligger de två platserna Myrviken och 

Hackås, två platser där vi ser spår efter två olika huvudnäringar, järnframställningen och 

jordbruket.  

 

 

Myrviken är idag centralort för Myssjös och Ovikens socknar, som ligger i Bergs kommun. 

Myrviken är också namnet på den del av Storsjön som löper från södra spetsen av 

Myssjönäset och upp till den innersta viken, ungefär där centralorten med samma namn ligger 

idag. På de kartor jag använder har jag valt att placera namnet Myrviken där orten ligger idag, 

men det är alltså vattenmassan söder därom, och stränderna runt denna, som avses i texten (se 

figur 1 och 2). Runt dessa stränder finns Jämtlands största koncentration av strandbundna 

Fig. 1. Översiktskarta över Storsjöbygden. 

Sverigekarta inklippt med Jämtland och området 

kring Storsjön markerat med en fyrkant.  

Karta: Annabell Rahm efter Eniro.se. 
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Fig. 2. Översiktsbild över södra Storsjöbygden med Myrviken 

i väst och Hackås i öst. Ljusare partier visar dagens 

bebyggelse och odling. Karta: Annabell Rahm efter Eniro.se. 

järnframställningsplatser (Magnusson 1986:55). De strandbundna järnframställningsplatserna 

ses generellt som äldre än de skogsbundna, och produktionen i Myrviken är i huvudsak 

folkvandringstida. Många järnframställningsplatser i Jämtland har daterats med hjälp av C
14

-

metoden av Gert Magnusson, vilket visar en småskalig produktion redan från 200 f.Kr., men 

också på en rejäl uppgång under folkvandringstid, d.v.s. under 400- och 500talen (1986:173). 

 

 

 

 

 

 

Namnet Hackås betecknar egentligen hela Hackås socken. När jag nämner Hackås, eller 

Hackåsbygden, i texten menar jag bara den bebyggelse som idag sträcker sig från byn Sanne i 

norr till Östnår i söder (se figur 2). Mellan dessa byar, som ligger längs Storsjöns sydöstra 

strand, finns idag ca 75 gravhögar (FMIS). Ett fynd av en folkvandringstida kam, som 

troligtvis är ett gravfynd, i byn Östnår visar att bygden här har gamla anor (Lindeberg 

2009:248). Även ålderdomliga ortnamn, som Salom, Gillsta och Fäste, visar på en tidig 

utbredning över Hackåsbygden (Vikstrand 1987:29). I Hackås finns också två sakrala 

ortnamn; Hov, som idag ligger i anslutning till Hackås kyrka, och Ullvi, som ska ha legat i 

norra delen av byn där Sanne ligger idag. Användandet av Ullvi som ortnamn finns inte idag, 
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däremot kallas en av gravhögarna i Sanne ibland för Ullvihögen. Den utmärker sig väl genom 

att den är så pass mycket större än de andra högarna i Hackåsbygden, hela 20 m i diameter 

och 3 m hög, i folkmun kallas den även för Sannehögen eller Storhögen. En mindre hög i 

närheten daterades efter en undersökning 1968 till 900tal (Vikstrand 1987:29). I kapitel 3.1 

kommer jag gå igenom dateringen av Ullvi, och vad en sådan plats kan ha haft för betydelse 

för bygden. 

 

 

 

Hackås och Myrviken präglas av varsina näringar, odlingen och järnframställningen, som av 

någon anledning placerats på varsin sida om sjön. Dock är ingenting svart eller vitt, här finns 

även avvikelser. Byn Kullavik ligger mitt emellan områdena, vid den smalaste punkten på 

norra delen av Myssjönäset (se figur 2 och 3). Förutom två gravhögar vid Ovikens gamla 

kyrka finns det två stycken gravhögar i Kullavik, dessa är de enda kända högarna längs den 

västra delen av södra Storsjöbygden. I Kullavik finns även ett Dragede som enligt tradition 

ska ha använts för att dra båtar mellan Myrviken och Funäsviken, mycket användbart då det 

enda andra alternativet är att ro runt hela Myssjönäset. Kullavik är speciellt på det sättet att 

det, tack vare gravhögarna på platsen, ser ut att kunna vara en avstickare från Hackåsbygden, 

mitt i området där det finns som mest järnframställningsplatser. I kapitel 6 kommer jag mer 

ingående gå in på vad Kullavik kan ha haft för roll på gränsen mellan områdena.  

Fig. 3. Översiktsbild över byarna kring Funäsviken. Vid Kullavik ligger Dragedet, som 

användes för att dra båtarna mellan Myrviken och resten av Storsjön.  

Karta: Annabell Rahm efter Eniro.se. 
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I relation till Kullavik kommer jag även att ta upp Trasnäsudden i Funäs (se figur 3). Här 

finns idag en anläggning, gissningsvis en grav, som under förstagångsinventeringen, i början 

av 1970talet, registrerades av K-G Selinge som stensättning. Han har senare kallat den för 

insjögrav (se bl.a. Selinge 1976:41). Däremot går meningarna isär, stensättningen har 

nämligen registrerats om till gravhög under revideringsinveteringen nu i somras, 2013 

(FMIS). Vad detta skulle kunna innebära kommer att beröras i kapitel 7. Trasnäsudden är 

också utgångspunkten för mitt intresse för det område som undersöks i uppsatsen, eftersom 

jag är uppvuxen i byn Funäs.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att öka förståelsen för orsakerna till den uppdelning av odling och 

järnframställning som vi ser bygderna emellan. 

 

1.3 Frågeställningar 

1) Var det samma människor som producerade järn i Myrviken som odlade marken i 

Hackås? 

2) Oavsett om svaret blir ja eller nej på fråga ett, varför var det så uppdelat? 

 

1.4 Teori och metod 

Utifrån frågeställning nummer ett, så som utläses ur fråga två, så finns det bara två svar. 

Antingen var det bönderna som producerade järn, eller så var det inte det. Det intressanta 

kommer att ske i diskussionerna kring varför de människor som bodde här under 

folkvandringstid valde att dela upp det så.  

 

För mig är det alltså inte viktigt att sätta etikett på vilka det var som odlade, eller vilka som 

producerade järn. Det som spelar roll är – är det samma, eller är det olika? Det är lätt hänt att 

följdfrågor uppstår, att om det nu var olika grupper, hur uppstod dessa två? Var kom de ifrån 

och vad kallar vi dem? För mig är detta ett djupt träsk att gå ner i, för hur man än gör sätter 

man sig i rävsaxen. Stig Welinder (2008) har gått in på ämnet i sin bok Jämtarna och 

samerna kom först. En bok som uppstått i svallvågorna ur 1990talets stora diskussion; vem 

kom egentligen först, jämtarna eller samerna? Svaret är att frågan är helt och hållet felställd, 

och att ett enkelt si eller så inte räcker. Han går grundligt igenom vad det finns för 

kulturyttringar i landskapet från tiden långt innan Kristi födelse, och vad som sedan händer 

under järnåldern och till slut hur kristendomens intåg inverkar på det jämtländska samhället. 
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För mig kommer hans diskussion att vara användbar då jag försöker avgöra om det finns en 

kulturdualism eller inte i mitt område.  

 

I vissa situationer är det nästan oundvikligt att inte tala om etnicitet, t.ex. då ortnamn och 

gravskick kommer på tal. Welinder (2008:46ff) för här en diskussion om att vissa ortnamn 

och vissa materiella lämningar visar på en germansk kultur fr.o.m. folkvandringstid. När jag 

diskuterar den germanska kulturen i uppsatsen kommer jag inte utgå från att de som nyttjade 

den var vita högresta män, invandrade från Mälardalen eller Norge. Att vi har germanska 

kulturyttringar visar snarare på det som Hans Bolin (2002) redogör för i sin artikel Culture 

moves like an octopus. Han menar att kulturen inte har några gränser, så som vi ser dem 

mellan t.ex. byar eller landskap idag, utan alla som tar del av en annans kulturs yttringar 

påverkas av dessa, och detta kommer i sin tur påverka traditioner, yttringar och ideologier hos 

den och dennes nästa. Att Jämtland blir germaniserat sker inte nödvändigtvis p.g.a. att 

germaner, i den bemärkelsen, flyttar dit, utan för att traditionerna togs efter av fler grupper än 

bara ”germanerna”.  

 

Vem som helst kan plocka på sig den germanska identiteten, och jag kommer bara konstatera 

var den är och var den inte är, inte vem som har den och inte, och framförallt inte var de 

människorna i så fall kom ifrån eller vad de kallade sig. 

 

Som jag nämnt kortfattat i inledningen så kommer jag att titta mycket på ortnamn i bygderna. 

Jag hoppas att detta kommer bidra till en bild över hur länge platserna brukats, till vad och 

kanske även av vem. Här kommer jag givetvis att väga upp argumentationen med hjälp av 

materiella lämningar, så som gravar och lösfynd. Jag kommer använda mig av tillförlitlig 

ortnamnslitteratur, även om denna är begränsad i de här trakterna, särskilt när de mindre 

orterna ska granskas. Jag kommer också styrka mina argument med det kartmaterial som finns 

att använda sig av på Lantmäteriets historiska kartor på internet. Det finns självklart en 

källkritisk aspekt när det kommer till ortnamn, de har en tendens att flytta på sig och ändra 

form och betydelse. Jag kommer hålla detta i åtanke, och alltid argumentera för mina 

tolkningar. Detta kommer att synas extra tydligt i t.ex. kapitel 6, om Kullavik och traditionen 

om det tidigare ortnamnet Ångron.  

 

Vad gäller materiella lämningar så kommer jag leta efter kulturyttringar som kan knyta 

Myrviken till antingen en bondekultur eller någonting som kan visa på en kulturdualism, att 
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folk här var annorlunda gentemot Hackås’ bönder. En eventuell sådan har redan nämnts, 

nämligen graven på Trasnäsudden. Denna kommer framförallt att behandlas i kapitel 7, där 

jag kommer lägga fram argument för de tolkningsmöjligheter som finns för att ta reda på om 

det är en stensättning eller en gravhög. 

 

När jag diskuterar om vem som gjorde vad kommer jag tala om jordbrukarna som bönder, och 

de som inte brukade jorden som järnframställare. Jag utgår ifrån att järnframställarna inte 

odlade någonting, eftersom vi inte har sådana lämningar i Myrviken, utan att de istället levde 

på jakt och fiske. Med bönder menar jag de som valt att börja odla jorden kring Storsjön. Jag 

ger dem inte ett ursprung från någonstans, de kan lika gärna vara före detta jägare och samlare 

som invandrade från öst eller väst. Var de kom ifrån är som sagt inte viktigt, det viktiga är vad 

de valde att försörja sig på.  

 

Trots att jag valt att rikta in mig på perioden kring folkvandringstid kommer en del 

vikingatida diskussion smyga sig in här och var i texten. Bl.a. när man ser till gravskicket. 

Höggravarna i Hackås är i de flesta fall vendeltida och vikingatida, och samma borde även 

gälla för Kullavik. Däremot finns belägg för att Hackås varit bebott sedan folkvandringstid 

(Vikstrand 1987:23), och jag kommer diskutera möjligheterna för att även Kullavik var det. 

Om det är så knyts Hackås och Myrviken ihop på ett spännande sätt under folkvandringstid, 

då järnframställningen är som mest omfattande i området. 

 

1.5 Källkritik 

En källkritisk aspekt som alla arkeologer måste ha i åtanke är att materialet aldrig är 

komplett. Materialet kan vara antingen oupptäckt, borttaget, förstört eller feltolkat. Det kanske 

har hittats, men att det inte uppmärksammats eller behandlats av forskningen p.g.a. osäkerhet 

kring kategoriseringen. Är det dåligt kategoriserat blir det så gott som osynligt. Jämtland är 

heller inte det mest exploaterade området, vilket bidrar till att länets fornlämningar oftast inte 

är undersökta eller daterade. Detta kan vara ett mindre problem i t.ex. större städer.  
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2 Före järn och jordbruk 

2.1 Jägare och samlare i ständig förändring 

Det talas sällan om någon bronsålderskultur i Jämtland. Människor som levde här innan 

jordbrukets intåg, århundradena efter Kristi födelse, var jägare och samlare. Omkring 2000 

f.Kr. sker en större förrändring i samhället. De första fångstgroparna byggs och man kan 

skönja kontaktnät och handelsvägar som sträcker sig åt öst och väst, från Trøndelag till 

Medelpad och kanske även ännu längre söder och norr ut. Här sker också ett byte från 

skifferspetsar, till de tvåsidigt flathuggna kvartsitspetsarna. Stig Welinder leker här med 

tanken om att kanske introducerades också en helt ny sorts pilbåge och kanske specialiserade 

sig jägarna på en ny sorts jaktteknik, men det är i så fall ingenting som vi kan se direkta spår 

efter idag. Det lilla man kan säga är att människorna verkar sprida sig över ett större område 

än tidigare. De nya tvåsidiga flathuggna kvartsitspetsarna hittas oftast längs vattendragen i 

skogsmark men också upp emot fjälltrakterna, den utökade jakten på vildren kan vara 

förklaringen till det (Welinder 2008:32).  

 

2.2 Fångstgropar 

Fångstgropar är Jämtlands läns absolut vanligaste fornlämning (Selinge 1974). Av Sveriges ca 

40’000 gropar finns över 14’500 st i Jämtland län (Hansson 2009). Ett 80tal gropar har 

daterats med hjälp av C
14

-metoden och Anders Hansson (2009) har konstaterat att de har 

använts fr.o.m. 3000talet före Kristus. Stig Welinder (2008:32) är lite mer försiktig och menar 

att den ensamma grop som fått en sådan tidig datering kanske inte är att lita på, han hävdar 

därför att man ska se det som att de blev vanliga efter 1800 f.Kr. Som jag nämnde ovan kan 

detta ha varit ett steg i den utveckling som satte fart omkring 2000 f.Kr. 

 

På dateringarna syns även en mindre nedgång i nybyggandet av gropar mellan 300 f.Kr. till 

500 e.Kr., efter det går det raskt uppåt tills att kurvan får sin topp på 1000talet (Welinder 

2008:32; Hansson 2009). Hansson menar att detta har att göra med den nykolonisation som 

sker i länet under yngre järnålder och tidig medeltid. Jakt med fångstgrop var sedan vanlig 

ända fram tills att de förbjöds 1864 (Selinge 1974). De omtalas ofta i historiska juridiska 

dokument, ofta angående köp, byten och inte minst arvstvister (Hansson 2009). Ett 

fångstgropssystem kunde ha samma värde som en hel gård, och även om dessa dokument talar 

om historisk tid så kan vi misstänka att det sett ut på ett liknande sätt i förhistorisk tid. Genom 
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alla tider har älgens delar, så som päls, ben, horn och inte minst köttet varit dyrbara och 

eftertraktade tillgångar. 

 

Spridningen av fångstgropar i Jämtlands län är något ojämn. Den i särklass största 

koncentrationen av gropar ligger några mil norr om Östersund, i området mellan Långan och 

Hårkan, ungefär där Lit ligger idag (se figur 1). I södra Storsjöbygden finns endast ett fåtal 

gropar och system. Bl.a. finns fyra spridda gropar i Kullavik, och det enda större systemet 

kring Myrviken ligger strax söder om Hovermo, som ligger längs den västra stranden i södra 

Myrviken (se figur 2) (FMIS; Hansson 2009). 

 

Det är svårt att veta när i historien det tett sig så att den stora mängden fångstgropar kom att 

hamna just i området kring Lit. Men jag konstaterar ändå att folk i södra Storsjöbygden aldrig 

varit särskilt intresserade av att bygga fångstgropssystem i samma omfattning. En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att det helt enkelt inte fanns lika mycket älg kring Myrviken, 

eller att andra jaktmetoder nyttjades, som då inte gett samma sorts avtryck i landskapet.  

 

3 Hackåsbygden 

3.1 Ullvi 

3.1.1 Tidigare forskning 

Ullvi har bl.a. diskuterats av Carl Lindberg som har daterat det till 200-300talen (1933). Han 

har, som man ofta gjorde på den tiden, antagit att bönderna borde ha kommit någonstans ifrån, 

och ville därmed ta reda på varifrån. Genom att datera byarna i Hackåsbygden kom han sedan 

till slutsatsen att Ullvi och Salom i norra delen av bygden var de äldre byarna, och att de södra 

delarna, där t.ex. Hov och flera sta-namnsbyar ligger, blev bebodda några århundraden senare. 

Ett fynd av en folkvandringstida kam i en av Hackåsbygdens sydligaste byar, Östnår, visar 

dock på att detta är felaktigt. Bygden ska i så fall ha varit bebodd både i norr och söder 

ungefär samtidigt (Vikstrand 1987:29). 

 

3.1.2 Vad är ett vi? 

Ullvi, som är ett vi döpt efter guden Ull, har gissningsvis varit någon form av kultplats. Vi är 

samma ord som verbet viga, sammansatt med asaguden Ulls namn betyder det att platsen 

vigts åt honom. Platsen ska då ses som helig (Persson 2012:127). Per Vikstrand visar även på 

problematiken med att lägga dagens betydelse för helig på en fornnordisk kultplats. 
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Betydelsen kan också stå för avgränsad eller separerad (2010:58f). I de tidigmedeltida 

källorna talas det också ibland om vi-band, och på några av de få vi’n som undersökts (knappt 

8 platser) har man hittat något som skulle kunna tolkas som hägnader, i form av sten- eller 

pålrader. Detta stämmer bra överrens med Vikstrands tolkning av ordet. Viets helighet ska 

alltså ses som en inhägnad och fredad plats, där vem som helst kunde söka skydd eller nåd 

(Bäck 2008:30f; Svensson 2010). Bäck (2008:25; 2012:50, 58) vill dock påpeka att begreppet 

helig plats inte har samma betydelse som helig byggnad, och många vi’n tros inte ha bestått 

utav en byggnad, så som en hall eller liknande, som andra kultplatser ibland antas ha gjort. 

Jag kommer i kapitel 3.2 jämföra detta med byn Hov i södra delen av Hackås, som ju antas 

vara en kultcentrerad hövdingagård (Vikstrand 1996:91f; Brink 1996:157). 

 

Som synes på figur 4 finns en by vid namn Vi inte så långt ifrån Ullvi. Den ligger vid byn Näs 

och kommer inte behandlas nämnvärt av mig i denna uppsats. Det kan däremot vara bra att 

veta att en liknande kultplats legat relativt nära. Denna var däremot inte vigd till någon av 

gudarna, och kanske hade platserna därför inte riktigt samma funktion.  

 

3.1.3 Ull 

Guden Ull är inte den mest omtalade i den fornnordiska mytologin. Han tros vara kopplad till 

rättsväsendet och ofta talas det i källorna om edsläggning till ”Ulls ring”. Inte sällan i 

samband med blot och offer, som ska färga ringen röd med sitt blod. Enligt Snorre Sturlasson 

är Ull även en duktig skidåkare och bågskytt (Steinsland 2005:271; Bäck 2008:40f).  

 

Ett vi som vigts i Ulls namn skulle alltså kunna vara en form av tingsplats. Det har noterats att 

ullvin ofta ligger utanför den centrala bebyggelsen, och skulle därför kunna tolkas som en 

kollektiv plats, där hela bygden samlades vid ting, blot eller andra ceremonier (Graner 

2007:35; Hållans Stenholm 2010:49). 

 

3.1.4 Datering av Ullvi 

För att få lite perspektiv på Ullvi i Hackås tänkte jag titta närmare på två platser med liknande 

namn som faktiskt har undersökts arkeologiskt och som man då kan säga mycket mer om. 

Platserna är Lilla Ullevi i Bro i Uppland, och Ullevi utanför Linköping i Östergötland. Båda 

två är döpta efter guden Ull och man kan därför tro att de borde vara ganska lika. Så är dock 

inte fallet. Ullevi i Östergötland har med C
14

-metoden daterats till perioden mellan 400 f.Kr. 

och 400 e.Kr. Lilla Ullevi i Uppland har däremot fått en tidig vendeltida datering (Bäck 
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2008:29). Gemensamt för alla undersökta vi’n, oavsett namn, är att de ser helt olika ut och 

verkar ha använts på olika sätt (Svensson 2010). 

 

Som jag redan har nämnt har Ullvi fått en mycket tidig datering av Carl Lindberg (1933), 

dock på mycket osäkra grunder. Att dra paralleller till grannbyn Salom känns inte helt 

legitimt. Salom är ett så kallat hem-namn som tros tillhöra en av de allra äldsta 

ortnamnskategorierna i Jämtland (Flemström 1983:27), detta behöver ändå inte innebära 

direkta kopplingar till Ullvi. 

 

Som jag nämnde i inledningen har en, idag borttagen, hög i Sanne daterats till 900tal, men i 

enlighet med forskningen ska ingen bebyggelse ligga vid ullvin när de fortfarande används 

som kultplatser. De ska ligga utanför bygden och vara kollektiva samlingsplatser. Därför 

skulle man kunna misstänka att gården med tillhörande högar kommit till efter att platsen 

slutat användas som kultplats. Något som 

skulle kunna ge Ullvi en äldre datering är också 

Gro Steinslands diskussion om Ull som en 

äldre kategori gudar. När de vikingatida 

källorna skrevs var Ull inte en av de viktigaste 

gudarna, då var det bl.a. Frej, Oden och Tor 

som stod i centrum. Steinsland menar till och 

med att, precis som Njord gissningsvis är en 

föregångare till Frej, så skulle Ull kunna vara 

en föregångare till Oden. Det finns däremot 

inga starkare belägg för detta (Steinsland 

2005:156, 279). En källkritisk aspekt kan dock 

vara att ullnamnen var som populärast i 

Östskandinavien, framförallt i Mälardalen, och 

att författarna till de källor vi har i huvudsak 

var från Västskandinavien (Bäck 2008:41). 

Platser döpta efter Ull finns dessutom inte alls i 

Danmark eller på Island (Steinsland 2005:271). 

P.g.a. detta skulle Ullvi i Jämtland kunna ha 

kommit till med inspiration från 

Fig. 4. Karta över sakrala ortnamn i 

Storsjöbygden. Svarta prickar representerar 

varsitt Hov, fyrkanter visar andra 

kultindikerande namn. Ljusare områden visar 

järnåldersbygd. Karta: Annabell Rahm efter 

Vikstrand (1996:89). 
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Mälardalsområdet, och alltså ändå vara yngre. Som sagt daterades Lilla Ullevi i Uppland till 

tidig vendeltid, och är därmed lite mer sentida än vad Steinsland menar, men det är inte en 

osannolik datering på Ullvi i Hackås.  

 

Slutsatsen jag drar av detta är att Ullvi i Sanne lika gärna kan vara folkvandringstida som 

vendeltida, dock tror jag inte att platsen använts som vi längre än in på 800talet, eftersom en 

gård och gravhögar funnits där under 900talet.   

 

3.2 Hov 

Hov i Hackås är en utav fem hovgårdar runt Storsjön idag (se figur 4). Vid samtliga finns 

även tidigmedeltida kyrkor, vilket också är fallet med Hackås. Namnet Hov betyder 

kultbyggnad eller gudahus, och hör absolut till en förkristen tid, ofta yngre järnålder och 

vikingatid (Nordberg 2010:20; Vikstrand 1987:83). I Sverige finns totalt ca 35 st Hov, mellan 

Skåne och Ångermanland, men de är betydligt fler i Norge, där det finns åtminstone 85 st. 

(Nyman 1996:29). Hoven tros ha utgjort en central punkt i bygden, och bör ha varit hem åt en 

hövding eller storman som i sin tur stått nära ännu högre makter, så som en kung eller 

liknande (Vikstrand 1987:12). 

 

Hov är intressant i relation till Ullvi. Tanken är att behovet av två kultplatser aldrig funnits, 

utan att Ullvi slutade användas när Hov kom till. Detta bekräftas av den förmodade dateringen 

av Ullvi till vendeltid, och att skiftet bör ha legat kring 700- eller 800tal. Ullvi var en kollektiv 

kultplats där bygden samlades tillsammans för ting eller ceremonier. Hov var en 

stormanscentrerad kultplats där bygden samlades på hövdingens gård eller i dennes hus eller 

hall. Hackåsbygden har alltså på olika sätt varit ett centrum för administration och kult under 

flera århundraden, och chansen att det var så redan under folkvandringstid är stor. 

 

4 Jordbruket 

4.1 Jordbruket introduceras i Jämtland 

Bl.a. har Magnusson (1986) och Lindeberg (2009) dragit slutsatsen att jordbruket 

introducerats i Jämtland omkring 200- eller 300tal. Stig Welinder (2008:42), som är av en mer 

kritisk natur, vill inte hävda att jordbruket var en vanlig näring förrän sent 300tal, kanske 

400tal. Detta p.g.a. de analyser som gjorts av, enligt honom, osäkra pollendiagram. Däremot 

presenterar även han samma resultat som Magnusson och Lindeberg, som har att göra med 



12 

 

den härd på en förmodad gård vid Frösö kyrka som daterats till 200tal, ett stolphål till ett 

långhus på Norderön som daterats till 300tal och en benbit i ett odlingsröse i Undrom på 

Rödön som också det daterats till 300tal. Trots detta vill Welinder inte erkänna något fast, mer 

utbrett, jordbruk förrän tidig folkvandringstid, och jag anser nog att han har en poäng i att 

göra det. Att jordbruket bara var på ingång under 300talet, men att det spridit sig och blivit ett 

vanligt försörjningssätt under 400talet. 

 

4.2 Germaniserandet av Jämtland 

 

 

 

Stig Welinder (2008) ger en intressant bild av vilka människor som syns från den här tiden. 

Han har studerat tre gravar från folkvandringstid, varav en ligger på Tjuvholmen, i sundet 

mellan Rödön och Frösön (se figur 5). Det är den enda graven i Storsjöbygden som 

undersökts och daterats till tidig folkvandringstid. Under förstagångsinventeringen 

kategoriserades den som stensättning av K-G Selinge, som sedan även kallat den för insjögrav 

(1976:42). Som vi ska se nedan, i kapitel 7.2, är det mer komplicerat än så att kalla något för 

en insjögrav. Den är en utav 10 fyrkantiga stensättningar på den lilla holmen, efter avtorvning 

mättes den till 4,5 x 3,5 m stor med en 0,6 m hög stenpackning beståendes av 0,2-0,4 m stora 

stenar. I mitten låg en flat locksten med ett gravklot alldeles bredvid. Under lockstenen 

Fig. 5. Översiktskarta över Rödön med Tjuvholmen i söder. 

Karta: Annabell Rahm efter Eniro.se. 
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hittades en gravgömma, innehållandes brända ben, en spjutspets och fragment efter en 

hartstätningsring, en järnkniv och en sköldbuckla. Benen visade sig vid analys komma från en 

gris och en vuxen människa. Könet förblev okänt, men gåvorna visar att personen troligtvis 

varit en krigare (Welinder 2008:42f; Magnusson 1986:73f). Welinder drar paralleller med 

krigaren och Mjälleborgen, som restes på Frösön under 300talet (2008:45). Förutom att hen 

kan ha varit en av dem som vistades på Mjälleborgen bör hen också ha sett och förstått det 

samhälle som frodades kring Storsjöns stränder.  

 

Den tid som krigaren vistades i var en följenas tid. Utifrån sina gåvor benämns hen av 

Welinder som en fotsoldat, av vilka det fanns tusentals nere på kontinenten vid den tiden 

(2008:43). Andreas Nordberg kopplar även de här krigarna till en kult och ideologi kring 

hallar. En krigares slutdestination i livet var Valhall, Odens sal, där dracks oändliga mängder 

mjöd och svinet Sæhrímnir fick sätta livet till varje kväll (2004:85ff). Kanske fanns en sådan 

hall här i närheten, en samlingsplats där krigaren och hens följe åt, drack och knöt kontakter 

innan de skulle ge sig ut igen. 

 

En annan grav, i Östjämtland, som också är undersökt och daterad till folkvandringstid, visade 

sig innehålla en romersk glasbägare (Welinder 2008:43). Detta visar att omvärlden inte var 

främmande för människor som då bodde i det som vi idag kallar Jämtland. De hade långväga 

kontakter, och med största sannolikhet vandrade folk ännu längs Jämt-Norge-vägen för att 

handla kusterna emellan, precis som de gjort sedan 2000talet f.Kr. (se kapitel 2). 

 

Welinder talar om alla dessa förändringar, försörjningen som jordbrukare och 

järnframställare, byggandet av Mjälleborgen, uppkomsten av ortnamn med ändelsen -hem, -

sta och -vin (inte samma sak som Vi) och platser döpta efter asagudar som ett 

”germaniserande” av Jämtland (2008:46ff).  

 

5 Myrviken och järnet 

5.1 Järnet 

I Jämtland, och då speciellt i Myrviken, producerades det som mest järn mellan ca 300 och 

600 e.Kr. (Magnusson 1986:173). Det var ett steg i den stora förändring som kom att omsluta 

hela folkvandringstiden. 
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I södra Myrviken ligger Myssjönäset. Namnet Myssjö kommer från ett gammalt jämtskt ord 

för mörk, musk, som har med den svarta sanden där att göra (Wahlberg 2003:216). Större 

delen av stränderna och sjöbottnen består av en sorts skiffer som är kolsvart, ur denna urlakas 

den malm som sedan kallas sjömalm. Enligt Gert Magnusson finns mycket lite av denna 

malm i Hackås. Han menar att det är helt uppenbart att järnframställningen ligger i Myrviken 

just p.g.a. att det är där malmen är lättast att tillgå. Denna slutsats drar han från egna 

erfarenheter då han gått längs Storsjöns stränder och inventerat. På Rödön och i Lit är 

förhållandena de samma, där har järnframställningsplatserna placerats där malmen finns, men 

inte i direkt anslutning till bebyggelsen (Magnusson 1986:236f). Men om det var så att det var 

i Myrviken malmen fanns, varför valde man då inte att odla där också? Då hade man ju 

sluppit att åka fram och tillbaka mellan Hackås och Myrviken. Idag odlas marken både i 

Hackås och i Myrviken, och en tanke kan vara att jordmånen i Myrviken var för tung eller 

svår att arbeta med för de redskap som fanns att tillgå under folkvandringstid. 

 

5.2 Angående dateringen av järnframställningsplatser 

Gert Magnusson började en omfattande studie av järnframställningsplatser i Jämtland i början 

av 1970talet. Han menar att de strandbundna järnframställningsplatserna ska ses som 

förhistoriska, och de skogsbundna som medeltida och yngre (1986:149). De strandbundna 

järnframställningsplatserna i Jämtlands län verkar också vara speciellt koncentrerade till tiden 

kring folkvandringstid. De socknar där detta visar sig tydligast är Rödön, Offerdal, Myssjö 

och Oviken (1986:168f). I Myssjö och Ovikens socknar kände Magnusson till 41 

strandbundna järnframställningsplatser, de allra flesta av dessa låg i Myrviken. 14 st kom att 

C
14

-dateras, varav 10 st fick en datering som sträcker sig över folkvandringstid (1986:360ff). 

Eftersom Offerdal och Rödön uppvisar samma sorts mönster anser jag inte att det är felaktigt 

att i stora drag hävda att Myrvikens strandbundna järnframställningsplatser använts som mest 

kring folkvandringstid, och till stor del är samtida med de första spåren av bönder i Hackås. 

 

5.3 Järnets symbolik 

5.3.1 Spadformiga ämnesjärn 

I jämförelse med övriga landet är spadformiga ämnesjärn en mycket vanlig fyndkategori i 

Medelpad, Hälsingland och Jämtland, som framförallt kopplas till folkvandringstid. Bara i 

Jämtland har det gjorts 27 fynd innehållandes sammanlagt ca 478 ämnesjärn, bland dessa har 

tre fynd gjorts i Hackås och ett i byn Funäs, precis vid Kusmustjärnen (se figur 7) (Lindeberg 

2009:26, 242ff). 
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Marta Lindeberg presenterar tidigare forskning som vill sätta de spadformiga ämnesjärnen i 

ett handelssammanhang. Den speciella formen ansågs vara en garanti för köparen, den visade 

att järnet var av tillräckligt bra kvalitet för att både slås ut till en plåt och för att böjas till en 

holk eller en krok. Lindeberg visar dock på att detta är fel. Hon menar att ämnesjärnen helt 

tagits ur sin kontext, om de nu skulle ha sålts som halvfabrikat skulle man ha funnit dem i fler 

smidessammanhang, vilket så gott som aldrig har gjorts (2009:30ff).  

 

 

 

Istället ligger de spadformiga ämnesjärnen oftast nedlagda i depåer, vid lägen som Lindeberg 

tolkar som gränslägen av olika slag, t.ex. mellan byn och skogen, längs en väg eller i en 

våtmark. Detta kopplar hon sedan till föreställningarna om Midgard och Utgard (2009:137). 

Platserna återfinns i den fornnordiska mytologin. Midgard, där människorna bor, är den 

trygga platsen och Utgard, där jättarna bor, är den störande kraften i universum. För att 

kosmos ska vara i balans och ingenting obehagligt, som en stor svält eller sjukdomsepidemi, 

ska inträffa måste de båda samarbeta och inte stå i varandras väg. Därför var det inte bara 

viktigt att stå på rätt sida med gudarna, utan också med jättarna och andra väsen. Denna 

balans upprätthölls bl.a. genom att riter och ceremonier även hölls för Utgardsväsen 

(Steinsland 2005:104ff, 297). 

 

Fig. 6. Ett av 30 ämnesjärn som hittats i en depå vid 

Kusmustjärnen i Funäs i slutet av 1800talet. Ca 30 cm 

långt och 10 cm brett. Förvaras idag i Jamtlis magasin 

med inventarienummer JLM 982. Foto: Annabell Rahm. 
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Deponeringarna har gjorts i rituella syften. Antalet ämnesjärn varierar mycket mellan de olika 

fyndplatserna. Lindeberg räknar även ensamma ämnesjärn som deponerade, och det största 

fyndet som gjorts var i Månsta i Näs socken i Jämtland. Där låg hela 126 järn, utan någon 

markering ovan jord, i gammal myrmark mot den södra delen av byn som gränsar mot 

skogen. Inte långt därifrån ligger även det Vi som nämnts ovan (se figur 4 i kapitel 3) 

(Lindeberg 2009:26, 254).  

 

Den rumsliga kontexten kopplar de flesta depåerna till folkvandringstid. De var en del av en 

kollektiv ideologi och att deponera olika saker var vanligt i hela Skandinavien vid den här 

tiden. T.ex. deponerades också guldbrakteatrar i södra Sverige, ofta vid samma sorts lägen 

som ämnesjärnen. Det är inte alltid som dessa setts som jämförbara, men ämnesjärnen är som 

sagt av högsta kvalitet och ska absolut ses som likvärdiga med guldbrakteatrarna (Lindeberg 

2009:45).  

 

 

 

Anmärkningsvärt med de fynd som har gjorts i södra Storsjöbygden är att depåerna snarare 

kopplas till bondgårdarna än järnframställningsplatserna. Depån i Funäs, som hittades vid 

Kusmustjärnen, kan kopplas till byn Kullavik, som kommer beskrivas närmare nedan i kapitel 

6. Genom Kusmustjärnen, precis där depån gissningsvis låg, har bygränsen mellan Funäs by 

och Landsoms by, som gränsar till Kullavik, gått i flera århundraden (se figur 8). Anledningen 

till att ämnesjärnen kopplas till gårdarna är för att Marta Lindeberg visar på att bönderna 

tillverkade dem i sina egna gårdssmedjor. På själva järnframställningsplatsen tog 

Fig. 7. På kartan är fynd av 

spadformiga ämnesjärn 

utmärkta med svarta punkter. 

Platserna vid Sanne och 

Kusmustjärnen är relativa 

eftersom de exakta 

fyndplatserna är okända.  

Karta: Annabell Rahm efter 

Eniro.se och Lindeberg 2009. 
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järnframställaren fram ett smidbart järn, slutprodukten blev en lupp, en järnklump, som sedan 

fraktades till gården där bonden själv smidde fram de ting han behövde. Om bonden behövde 

laga någonting eller smida nya saker av gamla eller trasiga föremål kunde han enkelt ordna 

det själv. Detta innebär att alla, eller de flesta, bönder var sina egna smeder, men det behöver 

inte betyda att det var de som framställde järnet från grunden (Lindeberg 2009:73ff).  

 

Som sagt har tre fynd av spadformiga ämnesjärn gjorts i Hackåsbygden, närmare bestämt i 

byarna Gillsta, Salom och Sanne. I Gillsta dök 4 st ämnesjärn upp, i korsformation, vid ett 

dike mellan en åker och en mosse. Ämnesjärn i korsformation är mycket ovanligt, endast en 

liknande depå har hittats, då i Indals socken i Medelpad (Lindeberg 2009:28, 247). Depån i 

Salom hittades i två olika omgångar, totalt känner man till 17 ämnesjärn därifrån. Första 

gången togs några av dem upp tillsammans med en massa sten, utan antikvarisk närvaro, som 

sedan dumpades vid Storsjöns strand. Vad som går och utläsa av texten verkar stenarna inte 

ha hittats i direkt anslutning till depån. Vid den undersökning som gjordes några decennier 

senare hittade arkeologerna, förutom fler ämnesjärn, ett järnfragment och en spik. Fyndet 

gjordes i en åker, som tros vara en utdikad våtmark. Ett av dessa ämnesjärn har C
14

-daterats 

till perioden 774-941 e.Kr., vad detta innebär återkommer jag till nedan (Lindeberg 

2009:247f). Den tredje depån, som hittades i Sanne, antas ha legat i en grav som togs bort 

utan att undersökas i början av 1900talet. Dess exakta lokalisering är okänd, men ska ha varit 

på samma gård som den hög som på 1960talet undersöktes och daterades till 900tal. Tre 

ämnesjärn ska ha legat, tillsammans med ”järnskrot och kol”, i botten av ett rundat röse, som 

sedan tolkats som en grav (Lindeberg 2009:248).  

 

Ämnesjärn i gravar är inte vanligt, och de som Lindeberg kategoriserar som gravfynd är 

mycket osäkra sådana. Ofta är fyndomständigheterna oklara och dåligt dokumenterade. I 

många fall kan det lika gärna röra sig om odlingsrösen (2009:157ff). Fynd vid gravfält eller 

andra fornlämningstäta områden är inte speciellt ovanligt, och det rör sig då oftast om små 

depåer med bara ett fåtal järn. Lindeberg nämner att de oftast tillhör byar med sakrala 

ortnamn, och fyndet i Sanne skulle på så vis kunna ha en koppling till det Ullvi som ska ha 

legat i närheten (2009:160). Kanske lades ämnesjärnen ner i något som såg ut som en grav, 

men som egentligen markerade kultplatsens kollektiva anda. Något århundrade senare kom 

fler riktiga gravar att uppföras runt omkring.  
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Bara två spadformiga ämnesjärn har blivit daterade med C
14

-metoden. Som sagt fick 

ämnesjärnet i Salom en något sentida datering, 774-941 e.Kr., med tanke på att ämnesjärnen 

generellt ses som folkvandringstida. Det andra är från Torsåkers socken i Gästrikland och 

dateras till tiden mellan 135 f.Kr. och 15 e.Kr. Att bara ha två daterade ämnesjärn måste 

självklart behandlas med källkritik. Dateringen på Torsåkerfyndet har gjorts på kol som 

inneslutits i järnet när det smiddes, om järnet smids om till ett nytt föremål är det dateringen 

för förstagångssmidet som syns. Alltså kan järnet i praktiken vara äldre än själva föremålet 

som det formats till. Men Lindeberg gör här kopplingar till de norska ämnesjärnen, 

järnbarrerna, som i vissa fall också fått mycket tidiga dateringar, något som skulle kunna tyda 

på att ämnesjärn i olika former var vanliga redan under äldre järnålder i Skandinavien. Trots 

att ämnesjärn kan ha använts under hela järnåldern så nämner Lindeberg att i Mellannorrland, 

och då också i Jämtland, ska de spadformiga ämnesjärnen främst kopplas till en 

folkvandringstida kontext, även om de kan ha funnits, i åtminstone Gästrikland, sedan 

århundradena innan Kristi födelse (Lindeberg 2009:30ff). Med tanke på C
14

-dateringen i 

Salom och depån i anslutning till vikingatida gravar i Sanne vore det inte allt för djärvt att 

anta att traditionen kanske höll i sig ganska länge i just Hackås. 

 

Vad den sena dateringen av fynden i Hackås innebär för fyndet vid Kusmustjärnen kan man 

diskutera. De olika placeringarna i landskapet skulle kunna tyda på olika traditioner och 

syften. Hackåsfynden skulle kunna visa en mer sentida tradition där närheten till gården och 

de döda var viktigare. Depån vid Kusmustjärnen ser mer ut som en typisk folkvandringstida 

depå, nära en tjärn mellan odlingsmark och skog, som följer samma tradition som 

guldbrakteatrarna i södra Sverige.  

 

5.3.2 Frustande ugnar 

Mats Burström (1990) har diskuterat vikingatida gästrikländska järnslaggsgravar och den 

mytologiska världen kring järn och järnframställning. Anledningen till att slagg lades i 

gravarna var p.g.a. den ”livscykel” som järnet genomgick under framställningen. Det går från 

sprakande, frustande och fräsande till mörkt, tyst och kallt. Ugnen kan liknas vid ett levande 

väsen som hela tiden måste tillföras syre för att kunna fortsätta. Hela processen innehåller en 

serie olika steg för att järnet ska få önskad struktur. Genom att följa de här stegen, ungefär 

som att lära sig en ramsa eller en saga, så kunde en bra kvalitet på järnet uppnås varje gång. 

Burström liknar detta vid en ritual, och att järnet, slutprodukten, därför fick en högre 

betydelse än bara som en funktionell metall.  
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Även smeden var en speciell person, som tycktes ha närmast övernaturliga förmågor. Detta 

syns tydligt i den fornnordiska mytologin där dvärgarna jobbar som smeder åt gudarna. 

Dvärgarna är de som t.ex. tillverkar många av de föremål som vi känner som gudarnas 

starkaste attribut, så som Tors hammare Mjölner och Odens ring Draupner (Steinsland 

2005:123f).  

 

Diskussionen som förs av Burström är viktig för att förstå synen man hade på 

järnframställning under järnåldern. Likaså ger Marta Lindebergs (2009) diskussion om 

spadformiga ämnesjärn en bild av hur det färdiga järnet behandlades. Hon menar att 

ämnesjärnen sågs som en symbol för järnets ”livstid”, som ett mellanled i den transformation 

som sker under skapandesprocessen, då järnet går från råmaterial till färdig produkt. Att dessa 

sedan deponerades vid gränslägen av olika slag bör ha varit för att främja tillväxten i byn eller 

på gården (Lindeberg 2009:190f).  

 

6 Kullavik - Bygd i utmark 

Längst in i Funäsviken ligger Kullavik, vid det Dragede som går längs den smalaste delen av 

fastlandet innan man kommer ut på Myssjönäset. Här finns fyra fångstgropar, resterna efter 

åtminstone tre skogsbundna järnframställningsplatser, en fossil åker och två vikingatida 

gravhögar (åtminstone två till ska ha odlats bort under 1900talet) (FMIS).  

 

Enligt tradition ska byn från början ha hetat Ångron (FMIS). Namnet följde sedan med när 

bebyggelsen flyttades ca 2,5 km söderut, ner på Myssjönäset, på 1400talet. Egentligen är 

Ångron ett bättre järnåldersnamn än Kullavik, då förledet Ångr- på fornsvenska betyder vik 

(Wahlberg 2003:380). Där Ångron ligger idag finns ingen vik, vilket är ett bra argument för 

att Ångron från början legat där Kullavik gör. Efterledet, -on, var fram till på 1800talet bara 

ett kort -o (Lantmäteriets historiska kartor), och dess betydelse är oklar. I 

ortnamnsforskningen har jag ännu inte stött på att det skulle vara en form av hem-namn. 

Dessa har redogjorts för av de flesta som forskat kring ortnamn i Jämtland, då de är vanliga 

kring Storsjöbygden. En annan betydelse av förledet skulle kunna vara ånga eller dimma, som 

är ett vanligt namn på platser nära vatten där ånga ofta bildas (Wahlberg 2003:380). Båda 

betydelserna, vik och ånga, gör sig bättre i Kullavik än vad Kullavik själv gör, och även bättre 

i Kullavik än där Ångron ligger idag. Kullavik bör vara ett mer sentida namn på platsen. Om 

platsen övergavs och var obebodd fr.o.m. 1400talet är det kanske inte så konstigt att platsen 
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fick ett nytt, mer modernt namn när platsen började nyttjas som boplats igen. Det fornsvenska 

namnet Ångron talar dock för att platsen använts mycket länge innan den övergavs.  

 

 

 

 

Tillsammans med två högar som ligger uppe vid Ovikens gamla kyrka är gravhögarna i 

Kullavik de enda kända i södra Storsjöbygden som inte ligger i Hackås. Gravhögar från 

vikingatid är inte bara en symbol efter en död människa, utan även för rätten som dennes 

efterlevande hade till odlingsmarken, odalrätten. Högen var en manifestation av marken, den 

visade att familjen ägt marken i generationer och att de hade det gott ställt (Zachrisson 1994). 

Gravhögarna just här skulle kunna representera en manifestation av Dragedet. Dragedet är ca 

800 m brett och en snabb genväg om man färdas med båt jämfört med att ta sig runt hela 

Myssjönäset. Det beror självklart på varifrån man åkte, mäter man från Hackås kyrka till 

andra sidan Dragedet så halveras vägen från 1,5 mil till 7 km. Eftersom man inte är absolut 

tvungen att ta vägen över Dragedet kan det tänkas att de som valde den vägen vann mer än 

bara tid, kanske i form av säkerhet. P.g.a. att Dragedet är en mycket sank myr är det till och 

med mer tänkbart att det använts som mest på vintern. Då kan man till att börja med ha åkt 

Fig. 8. Karta över Landsoms by från 1796. Där syns tydligt hur gränsen mellan 

Landsom och Funäs ägor går rakt genom Kusmustjärnen. Karta 23-mys-22 

från Lantmäteriets historiska kartor, beskuren av mig. För skala, se figur 3.  

© Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094. 
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släde över isen och sedan, snabbt och enkelt, åkt över den frusna myren. Fale Burman nämner 

i sin resedagbok från slutet av 1700talet att man gjort just så, då mellan byarna Östnår, i 

Hackås, och Västnår, på Myrvikens västra strand (se figur 2). Han talar då om de 

isvägssystem som under varje vinter korsat Storsjöns is, och även om han inte ordagrant 

nämner Kullavik och Dragedet bör dessa ha varit en del av det systemet (se länk under 

referenser). 

 

Avsaknaden av högar kring Myrviken är också spännande. Om det bodde människor i 

Myrviken under vikingatid hade de inget behov av att visa sin ägorätt till marken, vilket borde 

innebära att de inte var bönder. Som jag nämnde i kapitel 5.1 kan avsaknaden av jordbruk i 

Myrviken ha berott på tunga jordar som var för svårbearbetade för de redskap som fanns 

tillgängliga under järnåldern. 

 

Depån med spadformiga ämnesjärn som hittats vid Kusmustjärnen (se figur 7 i kapitel 5.3.1), 

bör ha hört till en gård som legat i närheten under folkvandringstid. Att den gården var 

Kullavik, eller Ångron som det antagligen hette då, är högst troligt. Att gravhögar anlagts här 

under yngre järnålder visar att familjen som bodde här hade en anledning att manifestera 

rätten till odlingsmarken och Dragedet. De spadformiga ämnesjärnen kan vara en indikator på 

att de boende i Kullavik besuttit den makten, över Dragedet, redan under folkvandringstid.  

 

7 Trasnäsudden 

7.1 På gränsen 

Trasnäsudden ligger i Funäs by, precis innan man kommer in i Funäsviken där Kullavik och 

Dragedet ligger. Under förstagångsinventeringen i början av 1970talet registrerades två 

stensättningar på Trasnäsudden av K-G Selinge (FMIS). 43 år har gått sedan dess och en av 

dessa stensättningar har redan gått förlorad. Trasnäsudden är en hög, smal, bräcklig klippa av 

skiffer som enligt de äldre i byn ska ha eroderat ner säkert 25-30 meter i längd sedan 

1970talet. Namnet, Trasnäsudden, skulle kunna komma från att den faktiskt trasar sönder mer 

och mer för varje år. På en karta över Funäs by från 1784 kan man se hur kartritaren har ritat 

dit 7 små kullar på Trasnäsudden, vilket tyder på att den idag ensamma graven kan vara den 

enda återstående av ett gravfält på åtminstone 7 gravar (se figur 9). 
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Redan då kan gravarna ha varit uppemot tusen år gamla, och fler gravar kan alltså ha funnits. 

Eftersom Storsjön är dämd med ungefär en meter sedan mitten av 1900talet kan de senaste 

decennierna varit de som slitit mest på klippan, därför räknar jag med att maxantalet gravar 

kan ha legat på mellan 7 och 10 st. Det i sig är ganska stort för att vara ett insjögravfält så 

nära jordbruksbygden, speciellt här mellan Hackåsbygden och Myrviken.  

 

7.2 Bondegrav eller insjögrav? 

Som jag nämnde i inledningen har graven på Trasnäsudden klassificerats om från att vara en 

stensättning till att bli en gravhög i senaste revideringsinventeringen, sommaren 2013. 

Anledningen till att det går delade meningar är för att graven på Trasnäsudden har en svårtydd 

form. Om det är en gravhög är den väldigt låg och har ingen kantränna. Om det är en 

stensättning är det den första, som jag stött på, som inte bara består av en låg stenpackning 

men som också är välvd och uppbyggd av grus och sand (se figur 10). 

 

Men definitionerna är aldrig knivskarpa, allra minst vad gäller stensättningar, eller så kallade 

insjögravar som bl.a. K-G Selinge kallar dem (1976:41). Amanda Jönsson (2012) menar att 

det är lättare att säga vad insjögravar inte är, som är ”gårdsnära gravhögar i en agrar ekonomi 

som den i Storsjöbygden eller vid kusten”. Insjögravar innefattar alltså allt som gissningsvis 

är en grav, men som inte ligger nära bebyggelse eller är en hög. Jönsson nämner också att det 

Fig. 9. Karta över Funäs och Trasnäsudden från 1784. På Trasnäsudden syns 7 små högar, 

idag finns där bara en. Karta 23-mys-17 från Lantmäteriets Historiska Kartor, beskuren av 

mig. © Lantmäteriet 2011. Medgivande I 2011/0094. 
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typiska läget för en insjögrav är på en utmärkande plats i landskapet, så som en udde eller 

annan väl synlig plats (2012:111, 122). 

 

 

 

I FMIS finns följande beskrivning av den återstående graven, som har RAÄ-nummer Myssjö 

9:1: ”Hög, rund, 10m diam och 0,8 m h. I ytan enstaka synliga stenar, 0,2-0,5 m st. Centralt i 

lämningen är en grop, rund, 3,5 m diam och 0,5 m dj. Kanterna i V och Ö är skadade genom 

erosion. Måttligt med skärvsten på högen.”. Gropen återupptas sedan i skadebeskrivningen, 

eftersom den inte antas vara en del utav den ursprungliga anläggningen.  

 

I den gamla beskrivningen i fornminnesregistret, som K-G Selinge skrev sommaren 1970, står 

att den ena av dem ser ut som den första fast utan grop. Han talar om den som otydlig och att 

det mesta av den redan rasat ut i Storsjön. Även i den ska han ha sett stenar i samma storlek 

som i den första graven, dessa ska i båda gravarna ha legat i kanten, som en kantkedja 

(FMIS). Detta framgår dock inte i den nya beskrivningen, och det går heller inte att se någon 

tydlig kantkedja idag. Vad gäller gropen i skadebeskrivningen är det känt att unga pojkar för 

några årtionden sedan gått på skattjakt i den. Dock fanns gropen redan när Selinge var där, 

Fig. 10. Den enda återstående graven på Trasnäsudden. I bakgrunden, till 

vänster i bild, syns södra delarna av Hackås. Foto: Annabell Rahm 
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han nämner då att gropen av tradition kallats för fångstgrop, vilket tyder på att gropen nog 

ändå funnits där sedan då den först uppfördes. Även om den kanske är lite djupare nu än vad 

den var då. 

 

Som vi ska se nedan, i kapitel 7.3, finns det många former av insjögravar, dock brukar de 

karaktäriseras av en låg stenpackning. Gravhögar kan bestå av en inre stenpackning, och är i 

de allra flesta fall också övertorvade (Selinge 1976:46). Graven på Trasnäsudden är mest 

slarvigt byggd av sten, sand och grus. 

 

Angående läget så är det typiskt för just insjögravar, en sydvänd udde som verkligen sticker ut 

i landskapet. Det som skulle kunna tala för att det är en gravhög, anlagd av bönder, är odalen, 

som jag nämnt i kapitel 6. Att placera högar på en sådan punkt i landskapet kan ha fungerat 

dels som vägmarkering, och dels som en fingervisning att någon bestämde över den här delen 

av sjön. Däremot brukar högarna ligga på odlingsmarken, inte på grusiga klippor som piskas 

så hårt av vinden att inte ens mossa vill växa på dem, så som är fallet på Trasnäsudden (se 

figur 10). Argument pekar både för och emot båda gravkategorierna. I dagsläget finns inte 

tillräckligt med material för att kunna säga att det rör sig om en gravtradition som skulle 

innebära kulturdualism gentemot bondegravarna i Hackås och Kullavik. 

 

7.3 Datering av Trasnäsudden 

Det finns inget lätt sätt att på rak arm ge graven på Trasnäsudden en datering. I Dalarna finns 

de allra flesta insjögravar som vi känner till idag, de har oftast dateringar mellan 300- och 

800tal, detta stämmer dock inte alls på gravarna i Jämtlands län (Selinge 1976:42f). Här har vi 

bl.a. Krankmårtenhögen i Härjedalen som använts på olika sätt, bl.a. för gravläggning och 

horndeponering, mellan ca 500 f.Kr. och 500 e.Kr. (Ambrosiani 1984:57), och vid Vikarsjön i 

Härjedalen dateras en stensättning till 1200talet (Jönsson 2012:122). Även i nordöstra 

Jämtland, i Hotingsjön på ön Långön, finns ett gravfält, bestående av både gravhögar och låga 

stensättningar, som daterats till vikingatid (Selinge 1976:44). Insjögravarna är alltså spridda i 

både tid och rum.  

 

Man brukar ofta utgå ifrån att stora gravfält är från äldre järnålder. Ofta uppvisar de en stor 

variation bland gravarnas utseende, de kan vara prydda med resta stenar, gravklot, kantkedjor, 

eller stenpackningar och de kan vara både runda, tre- och fyrkantiga (gäller i 

Krankmårtenhögens fall, se Ambrosiani 1984). Från yngre järnålder syns ofta runda eller 
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ovala, fyllda stenpackningar. Gemensamt för både äldre och yngre järnålder är att det oftast 

rör sig om flacka och låga stensättningar, dock på markerade platser i landskapet (Jönsson 

2012:122). Jönsson nämner också att höggravar förekommer på typiska insjögravslägen under 

yngre järnålder. Ett sådant exempel är det nämnda vikingatida gravfältet på Långön i 

Hotingsjön, som delvis just består av högar, men som ändå tolkats som någon form av 

ickekristen utmarkstradition p.g.a. det märkliga läget, på en ö i en mindre sjö.  

 

Diskussionen bottnar i problematiken att kalla alla gravar som inte är gravhögar, fast ibland 

även dem, för insjögravar. Kanske finns det faktiskt en eller flera kategorier till som vi måste 

ta hänsyn till? Utefter signalementen på graven på Trasnäsuddens går det inte att placera den 

någonstans längs en tidsaxel för insjögravar, om det däremot är en gravhög hör den 

oproblematiskt ihop med samma tid och tradition som gravarna i Kullavik och Hackås. Endast 

en grundlig undersökning av graven skulle ge svar på den frågan. 

 

8 Slutdiskussion 

Jämtland och Storsjöbygden har korsats sedan åtminstone 2000talet f.Kr. av många resande 

längs det som idag kallas för Jämt-Norge-vägen, som går mellan Trøndelag och Medelpad.  

I en grav i östra Jämtland har man hittat en romersk glasbägare och på Tjuvholmen har man 

funnit en fotsoldat i samma kaliber som de europeiska från samma tid. Dessa visar på att 

Europa inte låg så långt borta från de folkvandringstida människor som bodde i dagens 

Jämtland som först kan antas.  

 

Hackås var väldigt länge ett centrum för det kulturella och religiösa i södra Storsjöbygden. 

Det ser man bl.a. på det gamla ortnamnet Ullvi i norra delen av bygden, och Hov i södra 

delen. Ullvi tros ha varit någon form av kollektiv tingsplats, Hov i sin tur är en stormannagård 

där bygden samlats i dennes hus eller hall. Några motsvarande platser i Myrviken har ännu 

inte upptäckts. Oavsett om Ullvi fanns redan under folkvandringstid eller inte så är det inte 

omöjligt att Hackås ändå fungerat som något sorts kultcentrum redan då, eftersom det är känt 

att bygden beboddes och användes av bönder redan under folkvandringstid.  

 

Gert Magnusson (1986:149, 236f) poängterar att den malm som användes för 

järnframställning under första halvan av tusentalet är sjömalm, och att det finns mycket mer 
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av denna i Myrviken än i Hackås. Av den anledningen var det helt enkelt inte möjligt att 

producera samma mängd järn i Hackås som i Myrviken. 

 

Både Mats Burström (1990) och Gert Magnusson (1986:283) visar på att järnet antagligen 

smiddes under vintermånaderna, då det var som kallast. Detta p.g.a. de extremt höga 

temperaturerna som skulle till när järnet skulle smältas i ugnen. Att producera järn var ingen 

heltidssyssla, och eftersom jorden bara kunde brukas under sommarhalvåret var det ingen 

större uppoffring för bonden att åka till Myrviken och ta fram järn någon månad under 

vintern. De isvägssystem som Fale Burman skrev om i sin reseberättelse i slutet av 1700talet 

har antagligen använts flitigt redan under folkvandringstid. Han talar då om en isväg som ska 

ha gått mellan byarna Östnår, i södra Hackås, och Västnår, som ligger längs Myrvikens västra 

strand, och det är högst osannolikt att den vägen skulle ha gått runt hela Myssjönäset istället 

för rakt över Dragedet i Kullavik (se länk under referenser).  

 

Anledningen till varför bönderna valde att fortsätta ha jordbruket i Hackås kan bero på att 

jorden var mer lättodlad där än i Myrviken. Avsaknaden av vikingatida gravhögar visar att 

man antagligen inte odlat här förrän medeltid. Kanske var jordarna här inte brukbara med de 

redskap som fanns tidigare än medeltid, och att bönderna därför inte hade möjlighet att odla i 

Myrviken, precis som att möjligheten att producera järn inte var lika stor i Hackås som i 

Myrviken. Tack vare detta kompletterade de två platserna varandra. 

 

Den fossila åker som finns i Kullavik problematiserar teorin om att det skulle vara svårodlat i 

Myrviken. De som bodde här hade kontroll över Dragedet, och förutom bekvämlighet kunde 

de garantera de resande en högre säkerhet än om de skulle välja att resa den långa vägen runt 

Myssjönäset. Jag tolkar det fornsvenska namnet på Kullavik, Ångron, och den depå med 

spadformiga ämnesjärn som hittats vid Kusmustjärnen som att gården kan ha varit bebodd 

sedan folkvandringstid. Traditionen med de spadformiga ämnesjärnen höll i sig i Hackås, men 

verkar, så vitt vi kan säga idag, aldrig varit aktuell inne i Myrviken. Under vikingatid har man 

sedan anlagt höggravar i Kullavik, precis som i Hackås. Man skulle kunna säga att gården i 

Kullavik har haft större kulturtillhörighet med Hackås än med Myrviken, men man kan inte 

riktigt säga att det handlar om en kulturdualism eftersom det inte finns kontrasterande 

lämningar i Myrviken.  
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Graven på Trasnäsudden hade kunnat vara ett exempel på en sådan kontrasterande lämning. 

Tyvärr går det inte kategorisera den noggrant nog för att säga att den tillhörde den ena eller 

den andra kulturen, eller ens till vilken tid den hör. Om det är en hög, så som FMIS hävdar i 

dagsläget, så tillhör den samma tradition som högarna i Kullavik och ska då ses som en 

manifestation av inloppet i viken. Jag har testat möjligheterna om graven skulle kunna vara en 

stensättning, en s.k. insjögrav, som det finns många utav i Jämtland. Detta ledde inte långt, då 

graven på Trasnäsudden inte verkar ha några visuella likheter med någon insjögrav som tagits 

upp av forskningen. Sedan är insjögravarna en fornlämningskategori som i sig är för bred för 

att vara bunden till enbart en kultur. Utifrån detta vill jag hävda att det nog är mer rätt att inte 

kalla den för någonting än för varken hög, stensättning eller insjögrav. Det är möjligt att en 

framtida undersökning av graven skulle kunna ge mer detaljerad information om dess 

ursprung. 

 

För att få en större förståelse för böndernas uppfattning kring järn har jag utgått främst från 

Mats Burström (1990) och Marta Lindeberg (2009). Deras diskussioner om den ideologi som 

kan ha funnits kring järnet under folkvandringstid, och järnåldern över lag, har varit nyttig i 

sammanhanget. Där kan vi se att järnframställningen kom med en hel värld av föreställningar 

och trosuppfattningar som genomsyrade det folkvandringstida vardagslivet. Om uppdelningen 

av jordbruk och järnframställning inte hade funktionalistiska grunder kan de här ideologierna 

varit de som drivit på. Som nämnts ovan, i kapitel 5.3.2, redogör Steinsland (2005:123f) för 

vad och vem smeden är i den fornnordiska mytologin. Dvärgarna var de varelser som smidde 

och skapade de mest magiska ting åt gudarna, t.ex. Odens ring Draupner och Tors hammare 

Mjölner. Även om de ju såg ut som små människor så var de inte mänskliga. Burström (1990) 

talar dessutom om ugnen som ett levande väsen, att syre var tvunget att tillföras för att den 

skulle fortsätta andas o.s.v. Järnet föddes i ugnen, men gick vid samma tillfälle från att vara 

lysande vitt, hett och flytande till mörkt, hårt och kallt. Järnet hade en livscykel, precis som 

vilken organism som helst. Lindebergs (2009) diskussion om att de spadformiga ämnesjärnen 

är fertilitetssymboler går fint ihop med Burströms resonemang. Lindeberg visar att det var 

bönderna som lade ner ämnesjärnen i jordarna för att försäkra sig om att odlingen, och kanske 

dessutom det dagliga livet, skulle ske utan komplikationer. Genom att bönderna såg järnet 

som en fertilitetssymbol är det sannolikt att det även var de som framställde det, eftersom man 

måste ha lite insikt i hur framställningsprocessen går till för att ha den uppfattningen.  
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De som bemästrade konsten att framställa järn åkte iväg till Myrviken under vissa perioder 

under året. Troligtvis var de inte vilka som helst, utan de sågs som skickliga hantverkare med 

kraften att bemästra metallen. Genom att järnframställningsprocessen, blåsningen, sågs som 

en ritual kan även allting runt omkring ha varit ritualiserat. Genom att de som inte hade 

kunskapen fick stanna hemma fick de en anledning att se de som åkte som speciella och att 

koppla dem till den föreställningsvärld som fanns kring järnet. Det var en form av 

självförverkligande för järnframställarna att distansera sig från de som inte lärt sig framställa 

järn.  

 

9 Sammanfattning 

I min kandidatuppsats har jag försökt förstå uppdelningen av fornlämningar som syns i södra 

Storsjöbygden. Med en folkvandringstida bondebygd på östra sidan, i Hackås, och samtida 

järnframställningsplatser på den västra, i Myrviken.  

 

För att ta reda på om det är samma eller olika människor som odlade jorden i Hackås som 

tillverkade järnet i Myrviken har jag försökt leta efter något som skulle kunna tyda på en 

kulturdualism. Bönderna i Hackås lämnar efter sig både en uttrycksfull gravtradition men 

också ortnamn, av vilka det är mycket sparsamt i Myrviken. Hade det handlat om två olika 

kulturer kan man tycka att folket i Myrviken, de som i så fall ska ha producerat järn, borde ha 

lämnat efter sig någonting för att visa på sin egen identitet. Men eftersom inga sådana 

kontraster går att se bland de lämningar vi känner till idag kan jag inte hävda att det handlar 

om en kulturdualism. 

 

Anledningen till att den här uppdelningen, mellan järnframställningen i Myrviken och 

jordbruket i Hackås, fick vara ostörd kan delvis ha berott på svårodlade jordar i Myrviken. 

Delvis också på att tillgången på sjömalm var betydligt större i Myrviken än i Hackås. Det 

kan också ha att göra med den föreställningsvärld som fanns kring järnet, 

framställningsprocessen och själva framställaren. Böndernas relation till järnet visar sig bl.a. i 

de spadformiga ämnesjärn som sedan deponerats av dem i närheten till gårdarna. Denna 

handling skulle gynna tillväxten eftersom ämnesjärnen symboliserade tillväxt och återfödelse. 

Genom att separera järnframställningsplatserna från odlingsmarken bevarades mystiken kring 

processen ytterligare 
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