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Rapport över undersökning av �,Jörngrav I GM11bo1aen, �vrkberg, Stensele 

sn, Lapp1an4 

Under hMnvfsnfng tfll underh1111d1ftontakt aed avd.dfrekttir Erik Lundberg 

anglande rubricerade undersak�tfng 1oa utfördes den 14 - 17 Julf 1970. 

Uvtrlliltnas hll"lled rapport övar· företagen undersökning. 

Björngraven förvaras f Vlster�.ottens t1USe111t tf11n.lllffllns med kolprover 

frln den eldstad 1011 llg uader· bj8rngr1v•n. 

I nrld 119d dfr. Lundberg b1�1111e1 bj8rngraven f •seet t avvaktan pi 

att ifalbetet slndtr expertfl fllr osteologisk und1rsöknf"9 och konserv.,.tng. 

Negativ t111 svart•vfta foton förvaras t Yltterbottens--•seun. neg.nr 

A 35108•35131, K 9655-9742. jlillte f1'9df1postttv ar 8919•90'13. 

UNI den 29 septlllber 1970 

!nltgt uppdrag

Inger Zachrtsson 
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ad 145/70 

Till Riksantikvarieämbetet 

STOCKHOLM 

Rapport över undersökning av björngrav å Gällholmen, Kyrkberg, Stensele sn, 

Lappland 

Med anledning av en tidningsnot1s 1 Västerbottens-Kuriren maj 1969 (bil.) 

om fyndet av en björnskalle på Gällholmen utanför Kyrkberget f sjön Storuman 

tillskrev landsantikvarie Sune Zachrisson markägaren Alfon Valfridsson, Blai

ken� i februari 1970 (bil.). Han bad om nännare upplysningar om fyndet som 

Valfridsson gjort vid röjning av frameroderade stubbar i strandkanten av 

sina holmar. Något svar på skrivelsen inkom inte till museet. 

I samband med annan förrättning i Vilhelmina sn ringde Sune Zachrisson 

Valfridsson måndagen den 6 juli och bad att få bli visad ut till ön där denne 

gjort fyndet. Valfridsson rodde honom ut och berättade att han vid lågvatten 

rårra våren hade haft familjen med ut på ön (de hade gått dit ut) och då 

brutit bort trädstubbar i strandkanten. När en stubbe pä nordvästra udden hade 

blivit arbetsam att få bort hade han gått över udden för att hämta sågen. 

Därvid hade han i förbifarten böjt sig ned och ryckt upp ett vitt ben. Han 

fick då upp vad han trodde var en svinskalle. Den fick ligga. Innan familjen 

skulle fara hem ville Valfrfdsson gå bort till skallen igen men hustrun 

tyckte att de hade annat att göra än att bry sig om den. 

Han hade senare frågat sin äldre kusin 1 Kyrkberg om denne mindes att man 

vid flottningen någon gång för länge sedan hade haft med sig något svinhuvud 

som proviant, under arbetet ute på ön. Det kunde ingen minnas. Valfrid&&on 

hade sedan varit ute på holmen igen och då tagit med skallen hem. Han hade 

också stuckit in handen där skallen legat och fått fram ett avhugget och 
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kluvet ben som han uppfattade som tillhörande något av frambenen. Han förstod 

då att det inte var ett självdött djur och han blev vidare helt övertygad 

om att det \8r frågan om en björn. 

Vid resa till Storuman hade han haft med sig skallen in till Västerbotten

Kurfrens redaktion och berättat om fyndet. Han hade därefter sett att folk 

började kooma ned till Kyrkberg för att se på björngraven, men han hade 

avvisat många och endast följt med några ut till platsen. Han hade hoppats 

att berörda myndighetspersoner skulle läsa artikeln i tidningen och sedan 

höra av sig. Först under vintern hade han fått brevet och ansåg att om in· 

tresset från museets sida var tillräckligt stort borde man höra av sig däri

från och konrna på besök. 

Valfridssons uppgifter om holmarna. 

Gällholmen skål� enligt hans far och farfar ha samband med fisktorkn1ng. 

Ute på den relativt plana mot väster sluttande udden där bj��ngraven ligger 

skall det i äld\�e tider ha stått en stång med pinnar, där man hängde upp 

noten. På än skall man ha lufttorkat fisken. Holmen som nu egentligen består 

av fyra 1 ö-V 1 iggande holmar med sandiga lågstränder emellan har tidigare 

använts som betesholmar för får och andra djur. Skogväxten är god och 

torvtillväxten har vår1t riklig. Valfridssons far hade berättat att man i 

aldre tid hade skurit torv ute på holmarna. Man hade �årvid ovanpå vitjorden 

funnit sähkstenar och med näver omvirade nätstenar som man dock inte hade 

tagit tillvara. Fyndet av sänkstenar hade gjorts på den större östliga holmen. 

��--:;._z� 
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Mitt för Gällholmarna går en nu obetydligt synlig holme ut från landet i norr 

�nnan dåmningen en udde� Den kallades Gäddtu.vholmen och utnyttjades som slåtte�· 

land under Valfridssons tid. Där gick gäddorna in och lekte bland tuvorna. 

Efter regleringen är det inte mycket kvar av holmen. På den skall ha funnits 

eldplatser som vid besiktning nu inte kunde återfinnas. Ungefär rakt norr om 

Gällholmarnas västra udde� där björngraven ligger, finns en udde av fast land 

med en sportstuga. Där registrerades två eldhardar av nannast rund typ. 

Regleringen och därmed det höga vattenståndet vinterti« medför emellertid att 

isskjutn1ngarna och omsvallningen av stränderna är så stark att tidigare fynd

platser antingen är helt försvunna eller att endast rester återstår. 

Gällholmarnas udde i väster, där björngraven påträffades, har sålunda under 
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tiden efter regleringen eroderat bort mellan 5-7 m. I torvlagret som nu 

hängde ut över den tvA meter höga rasbranten påträffades två Y1tnade ben, 

varav det ena utgjorde resten av ett renhorn. Det andra som låg ovanpå torven 

hör troligen till björngraven. Det var alltså stor risk för att när sjön 

höjts till maximal gräns+ 352 m ö  h hela torvlagret skulle ha spolats bort. 

Skallen lAg nämligen bara ca 9 dm från den undergrävda rasbranten. 

Läget för björngraven är mycket framträdande. Innanför stranden och rakt i 

norr ligger ett ca 300 m högt sydberg som genom sitt utseende kallas Kyrk

berget. I det finns en klyfta och till höger därom en grotta. Bergets plana 

yta skall enligt Valfridsson vara mycket oländig. Lapparna skall mycket 

ogärna ha sett att renarna drog upp där. I rasbranten nedanför berget är växt

ligheten lurm,igare. Före regleringen var Storumans stränder lutm1iga och åkrar

na låg nere i slänten och gav goda skördar. Nu är busk- och strandvegetationen 

borta och stränderna mest bara renspolad sten. An i dag drar samerna fram med 

renhjordarna nedanför berget på sina vandringar vårar och höstar frln och till 

fjällen. 

Undersökningen. 

Undersökningen påbörjades tisdagen den 14 ju11 1970. Graven hade visat sig 

vara en otvetydig anläggning av sanvna fonn och utseende som den år 1956 

undersökta björngraven i Sörviken strax utanför Storumans samhälle. Den� grav 

finns sedan fem år pA museet. Målet var att om möjligt kunna ta upp hela gra

ven på samma vis som skett med björngraven vid Sörviken. 

Hålet där skallen hade legat :yntes mycket tydligt och till höger om skallen 

stack ett skulderblad upp. Till vänster om skallens plats låg det andra skul

derbladet i ett läge som inte kan ha varit ursprungligt. Torven som enligt 

Valfridsson hade varit mycket tjock hade nu dött och sitt sig. Detta syntes 

tydligt. Av denna aredning hade nosen pä björnkraniet stuckit fram ut torven 

och hade vitnat, så att det klart lyste i den lavbevuxna torvytan. Graven skil

de ut sig som en oval kulle som var 2�30 m lång och orienterad i nästan N-S. 

Valfridsson hade överlämnat björnskallen vid det första besöket. Skallen med 

tillhörande underkäke och tänder, varav huggtänderna både i över- och under

käke saknades, placerades så som den borde ha legat. I torven syntes tydligt 

fiberrester av trästockar längs gravens båda långsidor. Flera foton togs före 

undersökningens början. 
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V1d undersökningens början var Storumans vattenstånd enl 1gt anteck- }l 
ningar hos Umeälvens vattenregleringsföretag, Storuman, + 351,11 m ö  h \t 
(vid Långbäck). Trots obetydlig blåst från NV slog vågorna upp mot stranden 
och vid högsta vattenstånd bör eroderingen vara kraftig. 

Ett längdsnitt lades längs med yttersidan av förhöjningen, som visade sig vara 
större än den yta som bensamlingen upptog. Norr om skelettsamlingen fanns 
jordfasta stenar. Ett tvärsnitt lades sedan strax bakom bensamlingen. Avsik
ten var, som nämnts, att 1 första hand inte avlägsna något av själva benen 
rör att om möjligt kunna ta upp graven hel. 

På bägge sidor om bensamlingen låg multnade trästockar ldngs med huvud
riktningen. Det gick inte att med full säkerhet fastställa om dessa lagts 
dit i samband med gravläggningen eller utgjorde vindfällen, men det tydde 
snarast på att de anbringats vid gravläggningen. Det fanns vidare antyd-
ningar till en tvärs under graven liggande stock. 

Skelettdelarna visade sig'8ra lagda i en hö�, med huvudet främst, och pA 
båda sidor därom skulderbladen. Ryggkotorna hade lagts pA anatomiskt n!gor
llinda riktig plats. Svanskotan var placerad längst bak. Vissa rörben har 
kluvits. 

Bensamlingen låg ytligt under den 9öda torven. Det fanns inga spår av att 
bensa�lingen varit täckt med något material. som näver el. dyl., utan ben
samlingen hade enbart tarvats över. Som framgår av bilder och profilritning 
har bensamlingen lagts ner i den existerande torven, som har skurits ut för 
graven. 

Under bensamlingen var torven ca 10 cm tjock och vilade 1 sin tur på en eld
stadslfknande samling stenar, placerade kring en större jordfast sten. Rikligt 
med kol och förkolnat trä låg 1 eldstaden på vitjorden. Kolprov från detta lager 
togs tillvara. I anslutning till kollagret omedelbart väster om eldstaden låg 
ett ben, som inte var bränt. 

Upptagandet av graven tillgick sä. att sedan sidokanterna friskurits, en trä
ram träddes på uppifrån. Därefter sågades torven igenom så att en bottenplatta 
av masonit kunde skjutas inunder. Med hjälp av två långa störar kunde det hela 
flyttas och lådans sidor och botten spikas fhop, för vidare transport till 
museet i Umeå. 
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I undersökningen deltog landsantikvarie Sune Zachr1sson, redaktör Stig Ane

säter och undertecknad. 

Umeå den 29 september 1970 

Inger Zachrisson 

Bifogas: Plan, profil 

Foton+ diabilder 

Kartavdrag 

Tidningsartiklar 
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DETALJPLAN öVER BJöRNG 

STORUMAN, STENSELE 

RAV, GÄLLHOLMEN, 

UNDERSöKT I JUL 

SN, LAPPLAND. 

SKALA 1 : 10 

I 1970. INGER ZACHRI SSON 
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,PROFIL A - 8 TILL OETALJPLAN 

OVER BJöRNGRAV, GALLHOLMEN, 

STORUMAN, STENSELE SN, LAPPLANO. 

UNDERSÖKT I JULI 1970. 
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Bild 1. Kyrkberget sett från S. 

Bild 2. Gällholmen och Kyrkberget, sedda från S. 



Bild 1. Kyrkberget sett från S. 

Bild 2. Gällholmen och Kyrkberget, sedda från S. 



Bild 3. 

p 

Gällholmen sedd från S. Strax intill 
den eroderade strandkanten syns plat
sen för björngraven. 

Bild 4. V3stligaste udden av Gällholmen. Björngraven före 
undersökningen, skallen borttagen, skulderbladen 
synliga(�). Foto mot V, i fonden Laisotberget. 



Bild 5. Björngraven före undersökningens 
r början med skallen ditlagd. I bak

grunden Kyrkberget. Foto mot V. 

Bild 6. Torven över björngraven ute på 
strandhaket hade sjunkit ihop så 
att skallen ölivit synlig. Skallen 
ditlagd. Foto mot NV. 



Bild 7. 

Bild 8. 

P. 

Björngraven. Foto mot S.

Björngraven från NV. 



Bild 9. Björngraven. Foto från ö. 

Bild 10. 



Bild 11. Björngraven, me d skallen d itlagd. Före undersökningen. 
Foto från SV. 

Bild 12. Undersökningens början. Foto från ö. Prof illinje har 
utsatts i bensamlingens längdr iktning. Trästarrrnar syns 
tydligt hitom huvudet. 



Bild 13. Frampensling av trästockarna på 
båda sidor om bensamlingen. 
Foto från ö. 

Bild 14. Profilschakt dragna för att fastställa bensamlingens 
avslutning bakåt. Foto från ö. 



�ld 15. Bild uppifrån från V. 

Bild 16. Till höger bensamlingen med trästockar på ömse sidor. 
På vänstra sidan tvärschaktet syns tydligt hur den 
hitre stocken fortsätter åt vänster på bilden. 
Foto från V. 



Bild 17. Björngraven frampreparerad. Foto från SSV. 

Bild 18. Dito. Foto från V. 



----------

Bild 19. Graven frilagd. Foto från N. 

Bild 20. Dito. Foto från ö. 



Bild 21. Foto från V. 

Bild 22. Torvlagrets tjocklek bakom (N} björngraven. 



Bild Z3. Foto från S. 

Bild 24. Foto från ö. 



Btld 25. Graven flyttad. Foto mot V.

Bi1d 26. 



a 

Bild 27. Björngraven färdig för transport. 

Bild 28. Den oregelbundna stensaml ingen som kom fram under 
graven. Foto från N. 



Bild 29. Björngraven förd ner till stranden. 
Markägaren Alfon Valfridsson och Stig Anesäter. 

Bild 30. Björngraven i båten. 
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� Intressant fynd 
vid Storuman-sjö 

ä 100-årigt björnskelett?
,ch 

l-

Stormru:m (VK) Ett Intressant fy nd av ett bjömskelett har skett pi 
Gällholmen i sjön Storuman vid Kyrkberg. tl"lDIDMPäl'ftTC 41telll' 
t:tlfrldssog, Blajkgn. arbetade under onsdagen pl holmen mel t 

stuhhriijning. då han tog tag I något som liknade en halvrutten rot. 
Oöm om hans stora förvinln( nä r det var ett björnkranium han fick 

na 
<ro 

e
m 

i händerna. 
Troligen till (öljd av röjningar har Valfridsson tittade närmare i jo -

krru1iet; nos kommit fram ur jorden, brottet hittade han ocksl bl a d 
som i övrigt låg cirka 25 centimeter översta balskotan samt ett bogbl 
tjockt över kraniets bakhuvud. När troligen ligger hela björnskelettet 

Trafikn1ål inför 
södra tinget 

Holmi,und <Vl{l Vid fredagens 
extrating inför Västerbottens söd
ra domsagas häradsrätt stod en 
person åtalad för varusmuggling. 
Han h11de in-köpt sju helbuteJjer 
vodka, snm helilagtagits och som 
riitten nu förklarade förverkade. 
Mannen och c'.e.n som sålt varan 
till honom dömdes bida till :le 
d83�btiter om 10 kronor varde
ra. e-

\S. En pe1-,fon som med spark fä1,tiats 
•� mot rött ljus vid järnväi;skorsning
,f en på vägen mot Fäll fo�Pengfors 
\ dömdes för förseelse mot väg-
e trafikförordningen att böta 150 kr.

I tre fall av vårdslöshet i u·afill 
utrlöindes .L5 d�böter. Rätten be
handlade också ett mål där två pet•
soner åtalats för vårdslöshet i trafik. 
Olyckan inträffade på en rakstl"iicka 
mellan Vännäs och Umeå där et1 

plats i jorden, men först skall 'V -
fridsson undersöka om 
framtänder finns på platsen. I ·· -
rigt var kraniet rätt väl bibehållet °'b 
nedslitningen pä dess tänder vi� 
om ett gammalt oeh stort djur. M,d 
hänsyn till det tjocka lager av mylta 
s,om täcker benresterna uppskattas 
dess liggetid på platsen till minst 1'fl
år. • 

Sedan återstår det intressanta att 
försöka spåra orsaken till djurejs 
död, dl ingen befolkning är beka,pt 
p6 bobnen med stodeken cirka

J gånger 100 meter. 
s.dan å\eratir att !le om � 

n I med det Dr
lett som hitt1ldes i slutet a.J. 1950- -
let på marker tillhöriga hemman -
ägJ!re Georg Stenvall, Storuman. 
fyndet blev föremål för stort f 
skarintresse. 

, större antal bilar färdades i kara-
van. Personbilarna som låg sist kör

,. de om först en bryggeribil och sedan 
o- en långtradare med massaved. När
.;. så bryggeribilen signalerat för att
1- också den skulle köra om langtra-
14 daren. fick denne för sig att han 

Pensionär vill t 
ha billig·are I 
renat brännvin, 

Stockholm (TT) En pensionär � 
Skåne har gjort sia till tolk för) 

sina medbröder - och kallske 
systrar ock.så - och bett finans
ministern att sänka priset på re-j 
nat brännvin för pensionärer tiU 
30 kr för 75:an och 15 kr för bal-1 
van. Det blev avslag trots att be
gäran var måttlig: pi s;vstemet1 

kostar 75:an 32:48 och halvan, 
16:10. 

skulle köra om någon som var fram
�n för honom. De svängde alltså ut till 
\ vänster. Detta hade till följd att 

1e- bryggeribilen som redan päbörjal 
na omkörningen blev trängd åt vänster 
kr och fick en töm i bakdelen. Båda 

stod åtalade. Häradsrätten tar sig en 
y- funderare på domen till den 30 maj.

/ 



Hemmansägare Alfons Valfridsson 

Blaiken 

920 60 STORUMAN. 

145/70. 

Av en tillfäl�het uppmärksammade jag en tidningsnotis från i somras 

om att Ni hade påträffat ett björnkranium på Gällholmen vid .Kyrkberg. 

Det är av stort intresse för länsmuseet att få veta om Ni gjort några 

andra iakttagelser på platsen och om grävningar efter övriga delar av 

björnskelettet har gjorts. Det verkar troligt att det kan vara fråga 

om en rituell björngrav, som den vid Sörviken i Storuman. 

Jag vore tacksam om Ni ville skriva och berätta närmare om Ert fynd. 

Umeå den 19 februari 1970. 

Med hälsning 

c� 
Sune Zachrisson 
landsantikvarie 
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BJÖRNSKELETT FÖR FORSKNING 

Landsantikvlll"ie Sune Zachris

son och fil. lie. Inger Zuch.risson 

l färd med ytterst noggrann 

proJilavläsning för att på .rit-

ningen få med de sklltningnr I

subRktproillen som hur betydel-

se tör gTavbeskrh•nlngeu.

Främst ligger björnsknllen. 

HELA LÅ"NET: Väscerbotten leder 1Lu suverant biand 'lånen i vart lana vaå det gal,. 
I.er utgrävda bjömgravar. Den här veckan har den andra björngraven i ordningen 
räddat� åt forskningen och länsmuseet i Umeå. Inget annat län har någon, björngmv 

utgrävd. 

Den uppt.äekies för dr�gt ett år sedan av hem
ruausiigaren Allon ValfTldsson, KyTkberg, Sten
sele. Graven låg pä en holme utunför gården 

j Kyrkberg i sjön Storuman.

'---==-------- Den rituellt, a.v hedniska !lllmer bi>gTBvda bJiirne11 

- eller riittare björnskelettet - hnr pä 1>lat5en
frilagts och med omgivande gravk11nstTuktion om
gärdats med en I.Ada och h•ansporterats i land för

ett hiimt11s till länsmuseet l beflntlil:'1 skick.

�16 

En björngrav 
Vad är det? 

HELA UNET: Vad ö..r en 
björngrav och varföT är den 
miirkvärdJ_g och föremål för ve
tenskapUgt och kulturhistoriskt 
intresse'l' 

Rituell begravning av bJöm 
har länge varit kll,nd i saga och 
sägen. Vetskap om att så skett 
bar le,,t kvar l muntlig tradition 
och I lapsk och även l finsk 
diktning. 

Naturfolk, som helt eller del• 
vis lever på Jakt, bar ofta ett 
mycket starkt markerat viin
skapllgt förhål!.ande till de djur 
man J11gar för födans skull. Jak
ten är som en följd därav omgi
ven av en rad rituella bestäm
melser som kan ta sig uttryck I 
att man såväl ber det dödatle 
djuret om ursäkt som att man 
bortförklarar dödandet som ml
got vilket skett utan att jäga
ren velat det. 

l\lan skyller dödondet på Jakt
vapnet som ut-sätts för allehaDda 
förbannelser. 

Det här flirhållnlngssättet 
finns med I tradltlonsstoffet 
kring samisk björnjakt och sa
misk björnfest. 

Bjömfesten var niimllgen höjd
punkten pä en lyckad bJörnjakt 
och den var också till stor del 
tillägnad de.n fällda björnen. 

Att gä mot en bj!frn och fälla 
honom med bJiirnspJut ford.racle 
sklckllghet och mod. Den av 
Jaktgruppen som med sitt spjut 
fällde björnen val" liksom björ
nen själv kalasets sjiilvskrivnP 
hjälte. 

Till själva Jakten hörde en l'ad 
magiska riter i vilken iiven koll-

tronm1an ingick, som tör�t:irkare 
av magin. 

Det hela utmynnade så smä
ningom I st-0rt kalas på den kok
ta björnen. Den var en test som 
slutade i orgiastisk yra. Hela sa
mebyn levde I ett glädjerus där 
det inte saknades mat oob cl.ryck 
och diir man inte heller var 
friimml\Dde för vad vi i dag kal
hir gruppsexualitet. 

En detalj flcl< man vara syn-

nerligen noga med. Det var att 
tn. vara pä björnens alla ben. De 
f ick Jdyvas - men Icke spltttTas. 

Som testens epilog skulle alltså 
bjiirnskelettet begravas. Det 
skedde under hedersbetygelser 
och björnen fick en grav som 
byggdes av stockar. Benen sam
lades I en viss ordning som i 
hu.vudd.rag gav antydan om 
björnens anatomlska byggnad. 
Huvud ooh skuldel'blad, extremi
tetbenen, rygg.raden och svans
kotorna placerades så att de gav 
antydan om björnens a.natomis
ka konstruktion. Resten 1w be
nen placerades lnom det områ
de som begränsades av ovan en
gi.vna ben. 

Graven täcktes sA, över av br� 
der ocl1 Jord. Den grav som ut
grävdes vid Södervik i Storuman 
bnde också näver som täckte 
skelettet oeh s11m det också vi
lade på. 

Anledningen till att björnske
lettet skulle begTavas och att det 
var noga med alla b�n bevarade 
hänger samman med en Jnktm� 
gisk föreställnlng att björnen 
sku.lle kunnt$ Ateruppet4 till nytt 
liv. 

,•;! .. ... ·::-. I 



VNINGEN i ett tidigt skede. Fll llo Toge_r Zacbrisson gå.r försi.kttgt fram med torvavtäckningen. Landsantu.varieu Sune Zachria
..,, kommit In på bensamUngen som ha!J!!!.ler på att blotl:!!-

• En samisk/ hednisk
sed

:F:ätt mycltet orts bor hade samlats I björngi•e,ven innan den lå
.
stes in i I ta vecka !rak.tas ned till Umeå och 

for att titta på den märkJiga ett garage för att i början på näs- lii.nsmuseet.
-- Hur gammal kan den vara? 

• Brandrester och härd

ploeka upp benen be- under graven
-",lrivarna som en mte så. Underso�nin!en av �gren under 

.. graven Dlotti.de en pardlrnnatru1c-BaLtre vore att lrun- Uon med en kraftig llllhopniog av 
gl'&Ven Ull länsJlluseet kolnat trä och !lkörbrända stenar. 
glngen och att man ae- D:;t är ett fynd so.� inte __ har med

Jlllllde uuöra den mel' bjorngra.ve.n att go1•a. Hardrester-
. na är betydligt äldre. De låg i höjd 

011b detaljerade under- med de under11ta vegetationssklk
ten eller kanske direkt pä det 

a4ea att g.momfö1'8, den som en gang var den sandiga 
graven med 11mkring- stra.J1den. 8jörngraven hade sin 

muitruktioll1!det(l.)jer fri- plats drygt 10 centimeter högre 
80 centimeter ned i upp. 
kan säga, genom be- Lådan med björngraven skulle 

et ned till den sand- sedan bon; från ön. Det fick ske 
Jonlell, En bedömning av med bål Lådan är tung och stra,n

av 1,'fflven so.m borde den stenig och dessutom blåste det 
ed bl�v gjord och en loraftigt. Med Alfan Valfridssons 

\ande graven säga.- hjälp gick aet bra. och lådan kom 
ng den spikades en i land. 
111' återstod det svå-

1tt få en skiva under 
el.en. 

timmars jobb hade 
11$18,ijllll lösts ocb hela 

1111d8n frh platsen. 

Det är svårt att �äga, men C-14 
undersolming av trä.rester kan ge 
ett vtsst besked I den vägen. 

Vad man kan utgå ifrån är att 
en rituellt begravd björn tillhörde 
en tid dA samerna ännu hade kvar 
sin gamla schamanl'el.igion. EfteT 
kristnandet skedde Inga. bjönibe
gtavning_ar. Benen l den bär gra
ven var mycket förmultnade lik
som. de b:ästammar som omgav 
bensamlingen. Det tyder pil. rela• 
tivt bög ålder. 

DEN HOLME pli vilken Alfon Vali'.rld!lliOD fann graven, De&11 platll 
var vid den gt,m som iJtåJ: längs t v på lwlmen. 



Ånnu en hjörngr'iiV�I Västerhotten1

�tgrävd och räddad åt forskningen 
)lELA LÄNET: Den andra björngraven i Västerbot
ten och f ö hela vårt land har räddats åt vetenskaplig 
forskning och kulturhistoriskt vetande och åt läns
museet i Umeå. Det skedde under två hektiska utgräv
ningsdagar på fyndplatsen, en av Gällholmarna 
utanför hemmanet Kyrkberg, Blaiken i Stensele. 
Sjön där holmen ligger är Storuman. Björngraven 
upptäcktes för drygt ett år sedan av hemmansägaren 
Alfon Valfridsson. Det var vårvinter och i en har. 
Däck stack skelettet av en skalle upp. Han tog den 
i tron att det var en grisska11e - men började snart 
misstänka annat. Vid nästa besök på platsen såg 
Valfridsson att det låg ben under skallen och anmälde 
då fyndet som misstänkt b�ngrav.

Att Valfridseon misstänkte björn-1 • Kraftiga stockar
grav berodde på att han hört ta-
las om den grav som blev hittad inramade graven 
och utgrävd vid Södervik, Intill Land.santlkvarien fick klart från 
Storum�a samhälle och som visa-, Rik88.Iltlkval'leämbetet att rädda
de sig vara en l�ning ef!eT en

, graven och en utgr-iivnlngsgrupp
rituellt begravd bjom. Det ar den· organiserades under lednJng av 
första vetenskaJ>ligt undersökta landsantlkvai·ien, bestående av ar
björngraven I landet. 

I 
keologerna fil lie Inger Zachrisson. 

Valfrldsson anmälde sitt fynd till och journalist Stig Anesäter 
landsanlikva.rle Sune Zachrlsson,, Arbetet förbereddes und� tlsda,. EF'J'.�B ATT GRAVE� helt frilagts Nplkades deu tu I en lida och lyftes från den unprunrUp J)latMn. 
som vid besiktning tldlgare i år I gen och utfördes under hektiska Det ar vad IODI •kett bär. 
dels kunde bekräfta fyndet av en! två dagar, onsdag och torsdag för Den hade byggts med på sidorna 
ny björngrav, dels att det var hråt.- att avslutas med etterarbo!ten un- avskärmande, kraftiga stockar. 
tom med alt rädda den. En höj- der tredagen. Mellan dem hade björnens ben 
nlng av vattenståndet I Storuman Efter det att graven ytterst oog& lagts samman I en prydlig oval hög
akulle be1,yda en yttel·ligare ero- mätta och fotograferat, Inleddes med •kallen och sknlderbladen orl
derlng av 11trandbrinken och gra- torvavtäckningen och frlläggnJng- enterade mot söder och avansko
ven skulle då löpa risk att falla en I ytplanet. Det gav klarhet om torna följdriktigt som av11lutning
sönder och rasa utför slänten. I gravens utsträckning och kon• mot norr. Benaamlingen visade alg 

struktion. ha en utsträckning - Iakttagbar 
f.rån ytskltet - av l runt tal l50 
ggr 70 centimeter ovalt format. 



l 
8 

RitueJ,I, björngrav li 
ark�Ot8g�kt fynd i:

1.-leta adta ll)önlpay liar 
...- • llllxtutlca rldata lt 
ton1m1nsea. Den hittad• ror •

tid Ndan pl en holme I IJöa se.
rama, dra StenNle I Viltarbot
ten. 
Bjöm,raven lAc l omedelbar nlr

het av vattenbrynet och en höjn.q 
av vatt.nnivln kunde helt ha tp01le
rat dat unika funclet. Under tvl bet
tillra dyp arbetade man med att 

rädda ,raven. 
Bjömsraven lr mycket sammal. 

Ull5ke frln UOO-talet. och anladee 
trollaen av samer. Det handlar om 
en rituellt aniacd bjömcrav. 

ORGIASTISK YRA 
Rituell begravnin1 av björn har 

Uin,e varit känd i umilk och finak 
AP och säcen och överhuvudtas-t 11• 
den arktiska jaktkulturen. Naturfol
ken ägnade sia lt dylika fester innan 
de blev kristnL De levde dl kvar l 
lin pmla schamanrelllion. 

Björnen fälldes med speciella 
björnspjut. Efter jakten blev det ett 
stort kalas dl björnen kokades och I , 

I 
lts. Hela samebyn levde l lliidjerua 
där varken mat eller dryck sakna

·• det. 
Festen alutade l orslutlsk yra. Det 

lir Inte heller otrollst att mm 11· 
nade lie lt7ilaot ·icsm nu benlmns 
lrUPIIM'L 

HEDr.BSBETYGELSD 
Efter festen becravdes bjllrno:elet

tet under hö,tldlip hederabetyceber I c 
och dl mlste man vara ll)eCl8llt · 
nop rned att ta vara pl alla be!!. 

Skelettet lades l ordnlnt IOffl I hu
vuddrac pv antydan om bjlirnem 
anatomiska byccnad. Graven tiicktel I, 
över med näver, stockar och jord. 

Skälet till att bjömakelettet be
,ravdes var att björnen skulle kunna 
uppstl till nytt liv. 

flllSTA U:SAN I EKA 
Den . nu aktuella bj6m,raven 

transporterades i ett stycke i an 
llda, 30 cm djup och en kvadratme- I 1 

I 

tei· stor. F'ården till länsmuseet I 
Umel var inte helt ria1tfri dl trana
porten skulle p över sjön i en r■nl• 
ll1eka. 

- Biömcravar lr lnpt speciellt 
för Sverice, alter antikvarie P-U. ( 
Airen vid länsmuseet i Umel. De J 
finns spridda över hela norra Eu-

1
. 

ropa, norra Sibirien och sravar har 
även hittata pl de nordlitute ja-
panaka öarna. 

- Hur akall dl ll'aven vL1u pi 
mu.eet? 

- Det har vi ännu inte �lit aWJ. 
ninl till Det kan tinkaa att vi viaar 
den i det akick den hittadaa ut. I 
skogen, slutar Asren. 

Det första fyndet av björnfrav I 
Sverige cjordes och.I vid sjön Sto
ruman, ett stycke eydost om den nu 
tillvaratallll8. 



Till Riksantikvarieämbetet 

Box 5405 

114 84 Stockholm 

145/70 

Tillägg till rapport över undersökning av björngrav å Gällholmen, Kyrk

berg, Stensele socken, Lappland. 

Med anledning av att björngraven i juni 1971 utgrävts och osteologiskt 

undersökts åär i museet av Elisabeth lregren-Björkqviet och undertecknad, 

överlämnas härmed ett tillägg till rapporten av den 29 september 1970. 

Negativ till svart-vita foton förvaras i Västerbottens musewn, neg. nr. 

K 13627-32, K 13100-13230. 

Ume.t den 18 januari 1972 

Enligt uppdrag 

/ht.-

Inger Zachrisson 



Tillägg till rapport över undersökning av björngrava Gällholmen, 

Kyrkberg, Storuman, Stensele socken, Lappland: 

Röntgenfotografering av björngraven skedde den 1 april 1971 på Umeå 

lasaretts röntgenavdelning under ledning av professor Georg Fredrik 

Saltzman. Graven rutades därvid in med för röntgenapparaturen lämpliga 

mått, enligt följande schema: 

En skarv uppstod mellan de 2 bildraderna 13-16 och 17-20 varför en extra 

bildserie togs här, med numren 21-24. 

Den främsta avsikten med fotograferingen var att utröna huruvida några 

metallröremål låg nedlagda i graven. hur pass kraftigt benlagret var och dess 

koncentration. Undersökningen gav vid handen att inga metallföremål fanns ned

lagda. Benen låg väl samlade och var mera välbevarade än man kunnat vänta. 

Den 21-25 juni 1971 grävdes björngraven ut av Elisabeth Iregren-Björkqvist 

från Osteologiska forskningslaboratoriet, Stockholm och undertecknad. Det 

är första gången en björngrav i Sverige undersökts ur osteologisk synpunkt 

och resultaten av denna var synnerligen givande. 

Syftet med undersökningen var i första hand att få fram osteologiska fakta 

a� benmaterialet. Vidare var det av intresse att se om det fanns några spår 

av näver el.dyl. som bensamlingen legat på, eller några andra konstruktiva 

detaljer av intresse. Då graven avses att ställas ut i museets permanenta 

samlingar var största noggrannhet av värde för en så exakt rekonstruktion 

som möjligt. 

Graven, fortfarande i sin trälåda, rutades in med ett enkelt rutnät i 4x4 

rutor. För att på foton o.dyl. kunna särskilja de olika sidorna numrerades 

dessa I-IV (klockvis, med utgångspunkt från huvudet). I höjdled delades ben

högen in i 4 skikt - dessa skikt motsvarades naturligtvis ej av någon verklig 

indelning, utan var endast utgrävningstekniskt betingade. 



Benen lades sedan efterhand upp på fyra stora masonitskivor, vardera med 
�t.t rutnät motsvarande gravens. Vad gäller det översta skiktet eftersträvades 
att få Lenen i detta i exakt läge, medan benen i de tre undre skikten inom 
var ruta lades i ungefärlig ordning, dock med ett noggrant bibehållande av 
gravens rätta ytterkontur. 

Benen var något anfrätta på översta lagrets ovansida. I benhögens mitt var 
de välbevarade. Det understa lagrets ben var mycket anfrätta. Benen var 
mycket sönderhuggna och märgkluvna och mycket splitter och små fragment fanns. 
Detta stä11111er dåligt med alla äldre källuppgifter om att inga ben fick krossas. 

Ett antal välbevarade ben från högens mitt insändes till Riksantikvarie
ämbetet för C-14-analys. Resultatet från laboratoriet för radioaktiv datering 
närslutes rapporten. Det är dock ej entydigt. Eventuellt fordras vidare prov
tagning. 

Tidigare har endast en björngrav C-14-analyserats, nämligen den från Sörviken, 
Stensele socken. Då kunde analyser endast utföras på trä. Resuletet blev 
220! 60 år från nu (a 1960), dvs. någon gång i tiden 1680-1800. [k.c,-ere,J 
iµ- J&v.M /./yu y ""-u-1 ir� N <r ru-J_� �'v • . .

Av de osteologiska resultaten kan nämnas att benen härrör från en medelstor 
björnhanne. Så gott som alla ben från detta djur finns med - även penisbenet. 
Inga ben från andra björnar eller andra djur tycks ha lagts med. Bortsett 
från huvudets och skulderbladets placering samt benhögens ytterkontur tycks 
inga försök ha gjorts att lägga benen "på rätt ställe", alltså anatomiskt 
riktigt. Uppgifter i äldre tid talar om att man ibland trädde alla ryggkotor 
på ett spö och lade dem längs en tänkt ryggrad etc. Möjligen kan en eller 
flera tassar ha lagts ner hela. 

Inga spår av näver eller annat ditlagt material kunde upptäckas under ben
samlingen. Som en jämförelse kan nämnas att man vid undersökningen av Sör
vikengraven ansåg sig kunna konstatera ett dylikt. Hur mycket som fanns kvar 
av detta har dock ej gått att ·få fram säkra uppgifter om. 

Sedan alla ben tagits upp och torven därunder undersökts, lades benen åter 
t11 l baka. 

l)neå den 18 januari 1972 

,� 
Inger Zachri sson 

" 



UNDERSöKNINGEN AV BJöRNGRAVEN 

Bild 33. Neg.nr K
T

13102 
Skikt 1 framrensat. Skulderbladen 
avlägsnade. 
Detta och följande foton: Göte Böhlin, juni 1971. 

Bild 34 Neg.nr K 13100 
Dito. 



Bi 1 d 35 Neg.nr K /363/ 
Skikt 1 (med skulderbladen på platsJ. 
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Bild 37. Neg.nr 13113

Skikt l har nu avlägsnats och skikt 2 rensats 
fram. OBS! Stiften i lådans kanter markerande 
rutindelningen! 

Bild 38. Neg.nr. 13106 Detalj av bild 37. 

T 

I 



Bild 39. Neg.nr 13119. Vänster om snöret syns det 
framrensade skikt 3, som redan avlägsnats i bildens 
högra del. Där syns skikt 4 med penisbenet. 

Bild 40. Neg.nr 13120. Detalj av bild 39. 



Bild 41. Torvskiktet närmast under bensamlingen 
Neg.nr 13131 

Bild 42 Neg.nr 13148 Längre ner i torvskiktet kunde 
dessa rötter penslas fram. De visade sig dock sA upplösta 
att bilden därigenom blir missvisande. 



• 

Bild 43 Neg.nr l3195-97 Benen i skikt 1 lagda 
på en pbtta - försök till rekonstruktion. 

-

Bild 44. Neg.nr 13192-94 Benen i skikt 2 -
här har endast en ungefärlig ordning eftersträvats. 



Bild 45. Neg.nr 13189-91 
Benen i skikt 3. 

-t: 

Bild 46. Neg.nr 13183-88. 
Benen i skikt 4. 



-◄--------:---------------------�111-

Bild 47. Skallen sedd från sidan. 

Neg.nr K 13202-13204 



Bild 48. Skallen sedd framifrån. 

Neg.nr K 13210-13212. 

-

Bild 49. Skallen sedd bakifrån. 

Neg.nr K 13205-13206. 



• 

Bild �o. Skallen sedd uppifrån. 

Neg.nr K 13160-13162. 

Bild 51. Skallen sedd underifrån. 

Neg.nr K 13213-13215. 



Bild 52. Käkhalvarna sedda från sidan. 

Neg.nr K 13179. 

···-

Sild 53. Käkhalvorna sedda uppifrån. 

Neg.nr K 13180. 
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0110 :Yr. SK□laerolaaen. (I mitten j�åmförande material -l 

Neg.nr K 13173. 

Bild 55 Pen,sbenet. 

Neg.nr K 13125-13126. 



LABORATORIET FOR RADIOAKTIV DATERING. 

Postadress: 104 05 Stockholm 50, Tel. 08/15 09 50 ankn. 149. 

Uppdragsgivare: ...... AP.t, .. Zfl..q}).,:-.i.1;1�.cg1., .. Vli:f!t�rbotten;s. museum 
• • • • • • • • • • • • • • •  ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Kvot: KVHAA 
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C14 analysrapport prov St 3770 

Analysnummer St 3770 I I I I I 
Beteckning Gällholmen I l I I I 
Material I ben från _björjngrav I I I 
Fyndplats I Gällholmen, iqyrkberg, Stens+le sn., Lapplalnd I 
Län I Västerbotten 

Latitud 65° 15'40" N 

Longitud 
(Greenwich el. 

16°46 1 4011 E 

Ålder BP I < 250 I 
Ålder (BC el. AD) I 

+ 0,7 '1, C14 i förhållande
till standard (1950),

Anmärkning d,v.s. benen ä tr från modern · 

Uppdragsgivarens beskrivning av problemställningen: 

I I 
I 

I 

id. 

I I 
I 

I I 
I 

För provmaterlalets kvalitet (t. ex. frihet från ovidkommande material såsom 
konserveringsmedel, rottrådar etc.) ansvaras icke. Vid beräkning av åldern har 
en halveringstid av 5568 ± 30 år använts. Osäkerheten angiven som standard
deviationen �. Ålder BP anger år före 1950. 

Vid publicering av analysdata skall referens göras till Laboratoriet för radio
aktiv datering, analysnumret enligt ovan samt till eventuell tidigare publicering 
I Radlocarbon. 

Stockholm den 22. 12 1 971 
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