
Gravhög 
 

Denna gravhög på Jälstas ägor på Norderön har troligen anlagts under den yngre 
järnåldern (400-1050 e.kr). Ingen arkeologisk undersökning har företagits. 

Vanligen brändes den döde på bål. En hög kastades sedan upp över bålresterna. 
Med sig på bålet hade den döde delar av sin personliga utrustning. Det var 
vanligen enkla redskap av järn och ben, ibland tillsammans med smycken av 
brons eller silver. 

Fornlämningarna och de arkeologiska fynden visar att den fasta bebyggelsen på 
Norderön började tillkomma under romersk järnålder (1 – 400 e.kr). Gravarna 
anlades vanligen i närheten av gårdarna och bygden tycks ha varit mer utvecklad 
först under vikingatid (800 – 1050 e.kr). De stora bygderna var då Brunflo, Frösön, 
Hackås, Lockne, Norderön, Näs, Ås och Rödön, med en utlöpare åt Åre i Väster. 
Gravhögarna tillsammans med byarnas lägen och ålderdomliga namn visar att 
man bott inom samma område från järnåldern och fram till vår egen tid. 

Fornlämningar är skyddade enligt lag. 

 

THIS UNEXCAVATED BARROW of Jälsta, Norderön, was probably erected in the 
late Iron Age (400-1050 A.D.) The dead were usually cremated together with 
some of their personal belongings such as simple iron and bone tools and 
sometimes ornaments of bronze and silver as well. 

The archaeological evidence shows that the first permanent settlement on the 
island of Norderön began in the Roman Iron Age (1-400 A:D). The graves were 
usually placed near the farms. Together with barrows, the location and ancient 
names of the villages show that people have lived in the same areas from the Iron 
Age to the present day. 
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Vikingatida festplats? 
 

I området mellan skylten och vattenbrynet finns 17 kokgropar. En kokgrop är en 
sorts jordugn där heta stenar och kött eller fisk läggs ned och täcks med näver 
och torv. Efter några timmar är maten tillagad. Groparna har daterats till 
vikingatid - tidig medeltid (perioden 700-1 200 e. Kr). Förnyade dateringar skulle 
möjligen ge en mer precis datering. Groparna är stora, omkring en halv meter 
djupa och de omgivande vallarna är upp till fem meter i diameter. Vallarna består 
av eldpåverkade stenar, sot, kol och brända ben. Benen kommer från gris, 
får/get, ko och häst.  

Mängden gropar, storleken på groparna och dateringen gör detta till en unik 
fornlämning i Jämtland. Är det resterna efter en festplats? En kultplats? Att det 
finns hästtänder bland matresterna kan tyda på religiösa inslag. Hästen var ingen 
vanlig föda. Förutom att de var väldigt dyra finns det i den förkristna religionen 
gott om exempel där hästen hör ihop med gudavärlden. Möjligen kan detta tolkas 
som spåren efter offer eller rituell måltid i samband med en större 
sammankomst. Vi vet heller inte om alla groparna använts samtidigt eller vid 
olika tillfällen. Oavsett det så räcker en av dessa kokgropar till för att laga mat till 
stora mängder människor. Var det alla på Norderön som samlades en gång per 
år? Eller kom det folk från omkringliggande områden för att delta i måltiderna? 
Förnyade arkeologiska undersökningar kan ge en del svar, men sannolikt inte alla. 

Fornlämningar är skyddade enligt lag. 

 

IN THE AREA between the sign and the shore there are 17 cooking pits from the 
Viking age - Early Medieval period (700-1200 A.D.) The pits are c. 0,5m deep and 
surrounded by huge walls of firecracked stones, charcoal and bones from pig, 
sheep/goat, cow and horse. The number of pits, their size and the dating makes 
this place unique. But what does it mean? Is this a place for festivity? Religious 
gatherings? Maybe both? That we don´t know. But we do know that even only 
one of these pits will produce a meal for a lot of people. Was this a gathering 
place for the whole of Norderön? Or did people come from other places to 
participate? New excavations would provide some of the answers, but not all. 
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Gravhög 
 

Denna gravhög på Prästbordets mark på Norderön har troligen anlagts under yngre 
järnålder (400-1050 e kr). Ingen arkeologisk undersökning har företagits i högen. 

Vanligen brändes den döde på bål. En hög kastades sedan upp över bålresterna. På 
bålet hade den döde med sig delar av sin personliga utrustning. Det var vanligen 
enkla redskap av järn och ben, ibland tillsammans med smycken av brons eller silver. 

Fornlämningarna och de arkeologiska fynden visar att den fasta bebyggelsen på 
Norderön började tillkomma under romersk järnålder (1-400 e kr). Gravarna anlades i 
allmänhet i närheten av gårdarna. Fynden på bilden har hittats i jorden på 
Prästbordets mark. De kan vara från förstörda gravar. Gravarna, fynden och byarnas 
lägen och ålderdomliga namn visar att bönderna bott på Norderön från Järnåldern 
och fram till vår egen tid. 

Fornlämningar är skyddade enligt lag. 

THIS UNEXCAVATED BARROW at Prästbordet on Norderön was probably built in the 
Late Iron Age (400-600 A. D). At that time the dead were usually cremated together 
with their personal belongings such as simple iron and bone tools and sometimes 
ornaments of bronze or silver. The barrow was then erected over the remains of the 
pyre. 

On the island of Norderön there is evidence of permanent settlements from the 
Roman Iron Age (1-400 A. D) to the present day. The depicted objects were found at 
Prästbordet and may have come from destroyed graves. 
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           Dessa föremål är funna på Prästbordets mark



 

Gravhög 
 

Dessa tre gravhögar vid Storsjöns strand i Trusta på Norderön är troligen anlagda 
under yngre järnålder (400-1050 e kr). Ingen arkeologisk undersökning har företagits i 
någon av dem. Lägg märke till de tydliga kantrännor som löper runt högarna. 

Vanligen brändes den döde på bål. En hög kastades sedan upp över bålresterna. På 
bålet hade den döde med sig delar av sin personliga utrustning. Det var vanligen 
enkla redskap av järn och ben, ibland tillsammans med smycken av brons eller silver. 

Fornlämningarna och de arkeologiska fynden visar att den fasta bebyggelsen på 
Norderön började tillkomma under romersk järnålder (1-400 e kr). Gravarna anlades i 
allmänhet i närheten av gårdarna. Fynden på bilden har hittats i jorden på 
Prästbordets mark. De kan vara från förstörda gravar. Gravarna, fynden och byarnas 
lägen och ålderdomliga namn visar att bönderna bott på Norderön från Järnåldern 
och fram till vår egen tid. 

Fornlämningar är skyddade enligt lag. 

THIS UNEXCAVATED BARROW on the shores of lake Storsjön in Trusta Norderön were 
probably built in the Late Iron Age (400-1050 A. D). They have not been excavated. 
Note the well-defined ditch surrounding the barrows. 

The dead were usually cremated together with their personal belongings such as 
simple iron and bone tools and sometimes ornaments of bronze or silver 

The prehistoric monuments and the finds are evidence of permanent settlements 
from the Roman Iron Age (1-400 A. D) to the present day. The barrows, the location 
of the present villages and the place-names show that farmers have lived in the same 
areas from Iron Age to the present day. 
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           Dessa fynd är från ett bortgrävt röse i Trusta  



 


