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En undersökning av 

GRAPIEN VID DÅRESVARDO 

utförd med leening av uppgift 
i O.P.Petterssons verk, 
"Gamla Byar i Vilhelmina" -
sidan 231 i del II, färQig
ställd och utgiven av 
docenten Karl-Hampus Dahlstedt 

Undersökningen omfattar 
skriftlig re6ogörelse jänte 
med ledning av vissa mått fr�n 
nlatsen ur minnet utförd •lan
;kiss, samt på fyra separst 
bifogade kartonger 7 st. fo�o
grafier, visende anläggningen 
frun olika riktningar. 

Undersökningen ufördes under 
augusti månad 1955. 



GRAPIEN VID D.ÅRESVARDO 

I andra delen av folkskollärararen O.P.Betterssons 
r, verk, Gamla Byar i Vilhelmina, färdigställd och utgiven 

av docenten Karl-Hampus Dahlstedt, kan på sidan 231 
läsas följande: 

"Här må nämnas några ord om ett minnesmäke i 
denna trakt, vilket lapparna anse vara högst 
märkvärdigt och veta, att det skall vara ur
åldrigt. Ingen sägen finnes om detta minnesmärkes 
uppbyggelse. Det är beläget på vattendelaren i 
skalet mellan Fättnavare och Dåresvardo mitt 

· inne i en vidsträckt anhopning av stora och små
stenblock. Minnesmärket är ett sJa gs hus, till
storleken liknande en liten stabur och är upp
murat. av stenblock. Vad denna byggnad ursprung
ligen har varit ämnad till, vet ingen, men i
senare tid hava lappar använt den till förva
ringsrum för varjehanda saker. Lapparna säga
att denna byggnad är en grapie eller grapo.
Men grapie eller grapo betyder grav."

Med "denna trakt" avses här Ransarområdet inom 
Vilhelmina socken. 11 Grapien" är belägen en dryg halv
mil NW sjön Ransaren. Platsen kan inte betecknas som 
särskilt lättillgänglig. 

Tufilrkligt nog synes denna anläggning vara fullständigt 
okänd för de människor, som nunera vistas eller färdas 
i dessa trakter. Detta gäller både f. lapptillsynings
mannen Petrus liolmgren i Vardofjäll och den man, som 
förr brukade gå med posten till boställena utmed Ransa
ren. Inte heller gamle vännen �nocksson, som tidigare 
förde krig mot vargen från sin kåk i Remdalen och som 
under sina jakter ränt kring en hel del i dessa fjäll, 
hade när jag frågade honom hört talas om den. 

Jag nämnde, att platsen för graven inte är lätt
tillgänglig. Detta gäller både företaget att taga sig 
fram till själva trakten och,vtl där,forceringen av 
terrängen. Jag hade turen att få skjuts med motorbåt 
över Ransaren och sparade därmed en dryg mil allt annat 
än lättgången terräng. Dessuto� finns det för närvarande 
(1955) ingen bro över Ransaråns nedre del. 
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Sedan jag tagit farväl av mina nyförvärvade vänner 
från anlägget vid Ransqrluspen, började jag sent på 
kvällen i tidiga augusti min vandring utefter stigen 
som strax ovanom Grundvik bär hän mot Vardofjäll. Jag 
följde denna en halvmil, alltså till dess jag beräknade 
att ha nått fram till sydänden av skalet mellan Fättna
vare och Dåresvardo. Där slog jag läger för natten och 
�yckades ligga torrt trots regn. 

Klockan 3 på morgonen bröt jag lägret och började 
ett "erövringståg" som snabbt skulle förbytas i ett 
�nöpligt nederlag. Efter en timme och åtskilliga 
�rovor" hade jag ej nått längre än en dryg kilometer. 
Efter att ha åkt ned i en hålighet och varit nära att 
bryta ena benet beslöt jag mig för att ge upp. 

Det är uppenbarligen mycket vanskligt att från söder 
·•i taga sig upp till skalet, om man inte på förhand är
•·;, väl orienterad ifråga om framkomligheten. Björkskogen

vandrar varje år allt högre upp efter fjällens syd
�luttningar, och undervegetationen följer efter. I 
sydsluttningen från skalet mellan Fättnavare och 
Dåresvardo är undervegetationen nästan tropiskt yppig, 
ställvis mer än manshög, och döljer fullständigt den 
förrädiska blockmarken. Åvbrotten i denna ut@öras av 
djupa dyhål. 

För att inte spoliera mitt för fjällfärden uppgjorda 
tidschema tvangs jag inför nämnda svårigheter att ge 
upp och bestämde mig för att spara ett nytt försök till 
återfärden och att då ansätta detta från väster. 
·, 

Några veckor senare var jag alltså åter på väg mot 
platsen. Kartan gav vissa antydningar om, att det från 
väster, tvärs över Dåresvardo, borde vara möjligt att 
taga sig upp till skalet. Visserligen stöter man på 
denna väg på en vägg, som et 40-tal meter stiger rätt 
brant. Troligen kan dock denna kringgås om man har 
tid för rekognoscering. Väl uppe på Dåresvardo får man 
en synnerligen god överblick av hela skalet mellan de 
båda fjällen. 

För mig tedde sig huvuduppgiften för den skull inte 
enklare. Skalet har en bottenbredd om en halv till 
tre kvarts kilometer, och en myc�et flack sträckning 
i nord-syd på väl över en kilometer. Vidare befanns 
större delen av skalet övervuxen med björkskog och 
enbuskar. lviöjligen befintliga verk av människohand ha:1 e 
med tiden fått en utomordentlig �amouflering. 

Nu visste jag i alla fall, hur skalet såg ut i fågel
perspektiv. Det återstod "endast" att taga sig ned i 
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detsamma och inrikta sig på huvudmålet. Uppifrån hade 
jag kunnat iakttaga, att vattnet från ungefär mitten 
av skalet tydligt rann mot norr. Därmed "reducerades 
uppgiften till hälften", vilket var en värdefull vinst 
nog, även om återstmden räckte väl till. Efter topogra
fiska närstudier kunde demarkationslinjen förskjutas 
ytterligare ett litet stycke mot söder, men det åter-

, stod att genomsöka ett område av omfånget 500 x 500 
meter, tätt övervuxet! Det gällde att inom denna yta 
finna en - såsom det beskrivits - "stenbyggnad", av 
fullständigt obekant utseende men av allt att döma 
ej av nämnvärd höjd över omgivande terräng. Jag skall 

t_.genast erkänna, att det hela såg så hopplöst ut att 
'· jag ett tag övervägde att ännu en gång uppge företaget. 

Jag skall här ej trötta läsaren med någon detaljredo
görelse över letandet. Efter flera timmars genomkorsande 
av området efter olika försöksmönster hade jag defini

i tivt givit upp. Dagen hade också börjat bli långt fram-
skriden. Utan att riktigt veta varför gjorde jag en 

_;sista tur och tog vägen utmed områdets södra gränslinje, 
·vek på en punkt av mot norr, och stod efter att gått
.ett kört stycke vid målet. Det vill säga, allra först
var jag ej säker, men småningom stod det klart, att
det inte var något misstag, det var rätt plats.

Av spår och märken kunde jag ae, att jag redan hade 
passerat platsen ett par gånger under mina genomkors
ningar av området, men det var omöjligt att observera 
stenbyggnaden om man ej råkade gå rätt :på den. Ännu 
på några få meters håll doldes det hela av ungbjörk 
pch enbuskar. Jag hade ett drygt arbete att avlägsna 
dessa för att kunna taga de foton, som åtfölja redo
görelsen. 

Petterssons be§krivning av "grapiens" belägenhet är 
fullständigt korrekt. Det är bara det, att det är ytter
ligt svårt att se, eller ens föreställa sig, att vatten
delaren ligger praktiskt taget ända ute i skalets syd
kant. Men kontroll bekräftade att så är fallet. Torkan 
vållade visserligen härvid vissa svårigheter, men 
sammanhängade bäckfåror kunde följas mot norr. Dock kan 
anmärkas, att skalets lutning mot norr är så svag, att 
man skulle behöva avvägningsinstr.lillent för att fast
ställa den. 

Beskrivning 

Bestämningen av den verkliga kcraktären av denna, 
tydligt av människohand skapade �tenansamling hör odispu
tabelt vetenskapen till. Lekmanna::.ässigt bedömd synes 
den bära flera av de karaktäristiska drag, som känne
teckna gån�griften, och då bör de� väl vara OilL.�ring ett 
par tusen ar gammal. 
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Den är högt belägen. Om de i tydligt ringmönster 
:placerade stenarna i riktningen väst-syd-väst från 
kammaren äro att uppfatta som ingång till graven, 
fyller denna anspråket att vara riktad mot den upp
gående solen. Uellan kammaren och "ingången" är av
ståndet, mätt från centrum till centrum, 4 meter. 
Urvalet och placeringen av de ringlagda stenarna an-

, tyda en omsorg, som måste vara mer än en tillfällighet. 
För en mer eller mindre tillfällig eldstad kan man 
knappast ha gjort sig så stort omak. Någon aska eller 
några kolrester kunde jag inte iakttaga i gropen. 

r-.- Innan skogen nådde hitu:pp, har fri sikt rått över 
dalen mot Ljusfjället, likaså i riktningen mot Ransa
ren. Vid denna har ju för övrigt :påträffats spår av 
gamla boplatser (stalotomter). Och i kringliggande 
fjäll ha andra grav:platser :påträffats, såsom till 
exempel av Nils Bengtsson vid Gaisarsjön (G.B. sid. 
229). Den grav:platsen ligger fågelvägen ej mer än 
10 kilometer från Dåresvardo. 

Beträffande själva gravkammaren skall nämnas, att 
den är delvis raserad. Otänkbart är väl inte, att den 
till att börja med varit utsatt för :plundring och 
därmed förenad åverkan. Sedan lära ju lappar ha använt 
den till förvaringsplats, och då ha väl stenar allt
emellanåt blivit omflyttade. Att lappar skulle ha varit 
de ursprungliga byggmästarna, förefaller nedtecknaren 
av dessa rader mindre sannolikt. 

, Avbildningsma terial 

Såsom redan framhållits mötte sökandet och identi
fieringen av grav:platsen en del ti utdragande svårig
heter, och som följd därav framtvangs en viss force
ring av registreringen av iaktt2gelserha på fyndplat
sen. Den åtföljande skissen har därför i sina detaljer 
måst bli ett minnesverk. Fotograferingen kunde påbörjas 
först mellan klockan 16 och 17, då ljuset redan börjat 
avtaga, och ytterligare försämrades av den skärmande 
vegetationen. Jag hade dessutom skadat min ljusmätare 
och fick exponera efter uppskattning. 

Till skissen skall 2nföras, att man vid gravens 
byggande synes ha utnyttjat en redan befintlig skre�a i 
terrängen. Den låga kullen väster om kammaren har tro
ligen berggrund, medan up:phöjnir:gen sydöst om kammaren 
möjligen utgöres av grus elJrer jord. 

Stenringen upptäckte jag inte förrän mot slutet av 
undersökningen, den var nämlige& fullständigt övervuxen 
med enbuskar, vilka måste avlägsaas för fotograferingen. 
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Kammarens inre bottenytas storlek kan enges till 
ungefär l Ll meter. Upptill är kammaren något vidare, 
men mått svåra att ange, då dels stenarna äro oregel
bundna, dels överdelen raserad. Det inre djupmåttet 
kan antagas ha uppgått till mellan 1 och 1,5 meter. 
Någon undersökning i övrigt av själva graven eller 
detaljer som kunde tänkas höra samman med anläggningen 
företog jag icke. 

Redogörelsen kompletteras med 7 stycken fotografier, 
vilka icke torde vara i behov av några ytterligare 
förklaringar. De ge bland annat ett gott begrepp om 
växtlighetens frodigheten �å platsen . 

t För att underlätta identifieringen och dimensions-
bedömningen placerade jag under fotograferingen en 
vitskalad käpp intill den stora stenen vid grabkamma
rens nordöstra hörn. Käppen är synlig på bilderna 
1 - 3 och 5 - 6. Den hade en längd av 1.70 meter och 

� 
är till 1,60 meter synlig på bild 3. 

Vid tagningen av bilderna 6 och 7, som visa stenringen, 
placerade jag som jämförelseobjekt min kniv i kanten av 
ringen. På bild 6 synes kniven på frånsidan, rätt under 
käppen; på bild 7 synes den på ntrsidan. 

Stockholm, maj 1956. 

E. W. Bö r j e s  o n. 
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Kammarens inre bottenytas storlek kan enges till 
ungefär 1 Ll meter. Upptill är kammaren något vidare, 
men mått svåra att ange, då dels stenarna äro oregel
bundna, dels överdelen raserad. Det inre djupmåttet 
kan antagas ha uppgått till mellan 1 och 1,5 meter. 
Någon undersökning i övrigt av själva graven eller 
detaljer som kunde tänkas höra samman med anläggningen 

,företog jag icke. 

Redogörelsen konr_pletteras med 7 stycken fotografier, 
vilka icke torde vara i behov av några ytterligare 
förklaringar. De ge bland annat ett gott begrepp om 

r:växtlighetens frodigheten �å platsen.

För att underlätta identifieringen och dimensions
bedörrmingen placerade jag under fotograferingen en 
vitskalad käpp intill den stora stenen vid gravkamma
rens nordöstra hörn. Käppen är synlig på bilderna 

'/,. 1 - 3 och 5 - 6. Den hade en längd av 1. 70 meter och 
� �r till 1,60 meter synlig på bild 3.

Vid tagningen av bilderna 6 och 7, som visa stenringen, 
placerade jag som jämförelseobjekt min kniv i kanten av 
ringen. På bild 6 synes kniven på frånsidan, rätt under 
käppen; på bild 7 synes den på ntrsidan. 

Stockholm, maj 1956. 
·,

E. �- Bö r j e s  o n.
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