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Till Riksantikvarieämbetet 

STOCKHOLM 

Rapport över efterundersökning av björngrav från Sörv1ken, Storuman, 
Stensele sn, Lappland. SHM inv.nr 25465 (deponerad pA Västerbottens 
muse\111). 

Björngraven framkom vid Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökn1ngar 
&r 1955, på lokal nr 690, invid härd nr 10. 
Lokalen var belägen på SV stranden av Storuman i dess sydligaste v1k, 
på västra sidan av Lillån vid dess utlopp ur Storuman. Den sträckte sig 
vidare ca 200 meter västerut till stranden nedanför Georg Stenvalls 
gård (Luspen 15 }. 

Undersökningen redovisas i "Rapport över kulturhistoriska undersökningar 
inom lime älvs källområden, Lappland. 1954-55. Storuman till Juktåns infall 
i Ume älv. Del 1-11. I del Il B finns en översiktsplan över lokal nr 690 
och en detaljplan över härd 10 och björngraven (kopior av dessa bifogas). 
I del I finns foton av björngraven, bild 112-119. Bild 104-106, 108-111 
visar boplatsen samt härd nr 10. Ur texten 1 del I, sid. 17f bifogas i 
avdrag det som gäller björngraven. 

Björngraven publicerades 1960 av Harald Hvarfner i Janson-Hvarfner: Från 
Norrlandsälvar och fjällsjöar. Förutom uppgifterna från rapporten till-
koomer här resultatet av en Cl4-analys på det trä som lagts över 
graven: 11 Resultatet blev 220!60 år från nu, d.v.s. någon gång i tiden 
1680-1800" (Janson-Hvarfner sid. 69). Björngraven infördes i orört skick 
till SHM och deponerades sedan i Umeå, där den sedan dess varit utställd 
på museet. Den har alltså ej tidigare genomgrävts eller undersökts. 
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Med anledning av att en liknande björ,ngrav från Kyrkberg ca 3 mil norr 

om Sörviken år 1970 infördes till Västerbottens museum och 1971 ut

grävdes och undersöktes ur framför allt osteologisk synpunkt, ansågs 

det vara av allra största intresse att även graven från Sörviken behand

lades på samma sätt. (Se rapport över undersökning av björngrav A 

Gällholmen, Kyrkberg, Storuman, Stensele sn, lappland. 1970, med tillägg 

1971.) En osteologisk undersökning skulle få dubbelt värde som jämförelse 

till den tidigare företagna. 

Den 31 januari - 5 februari 1972 grävdes Sörviken-graven ut av Elisabeth 

Iregren från Osteologiska forskningslaborator1et, Solna och undertecknad. 

Det är andra gången en björngrav i Sverige undersöks ur osteologisk syn

punkt, och som väntat blev resultatet mycket givande. 

Syftet med undersökningen var även nu att i första hand få fram osteologisk 

fakta av benmaterialet. Gravens allmänna upp�yggnad och skillnader mot 

och likheter med Gällholmen-graven var också av värde att undersöka. Då 

graven även i fortsättningen skall utställas i museet, lades största 

vikt vid ett noga återställande. 

Graven rutades in på samma sätt som Gällholmen-graven, med ett enkelt rut

nät med början vid huvudänden. Rutorna märkta a - t gjordes lika stora, 

d.v.s. 27,5 cm i fyrkant. Varje ruta delades in i fyra smärre rutor,

märkta med siffrorna 1 - 4 inom var ruta.

I höjdled delades bensamlingen in i något färre skikt denna gång, näm

ligen 3 stycken. Ej heller nu motsvarades dessa skikt av någon verklig 

skiktning, utan var endast utgrävningstekniskt betingade. 



Benen lades efterhand upp pi tvl stora pappskivor, vardera aed ett rut• 

nKt motsvarande gravens. Skikt 1 lades f�r sig och hKr eftersträvades att 

fl benen i ungefärligt läge. Benen 1 de tvi undre skikten lades pi suna 

skiva. och blott in01n sin •rätta• 1/4-delsruta. Gravens ytterkontur 

bibehölls noga. 

Benen var anfr�tta p6 det ijversta lagrets ovansida. Vid en JKmfijrelse med 

GMllholmen-graven tycks de n&got slmre bevarade. Ocks& dessa ben var mycket 

sönderhuggna och mlrgkluvna. Bitarna tycks nlgot mindre In 1 Glllholmen. 

Benen 16g. liksom 1 G»llholmen i mörkbrun till svart torv. Det öve"sta 

lagrets ben var undertill kraftigt mHrkflrgade av denna. 

Av de osteologiska resultaten kan nKmnas att alla benen tycks härröra 

frln en enda individ, ett betydligt yngre djur än i Gällholmen. Inga ben 

frln andre 1ndivider eller andra djurarter har plträffats. 

Nlra huvudet ligger de bida skulderbladen. ungefär p4 sin naturliga plats. 

De förefaller vara symmetriskt lagda. Cm dem har rapporten av Ar 1954·55 

p6 sid. 18 en felaktig uppgift. Dlr talas om "skulderbladen, som voro 

vinda upp och ned. Det högra llg till vänster och tvärt om�. I Janson

Hv1rfner sid. 68 stlr •som var vHnåa ut och 1n•. Denna felaktighet beträffan

de skulderbladens läge har alltsl ej funnits. 

Vid en jKmförelse med Gällholmen förefaller även där skulderbladen 

synnetr1skt placerade. Ledytorna pekar dock i Gällholmen snett framlt 

mot mittlinjen, 1 Sörviken rakt lt sidorna. 

Flera av ryggkotorna 1Ag koncentrerade tätt bakom huvudet, dock djupare Xn 

detta, 1 skikt 2. De llg pi gränsen mellan rutorna f-g och j-k (se bild 13). 

En anmlrkningsvMrd koncentration av mellanhands-, mellanfots- och tAben 

(falanger), alltsl ben frln björnens tassar, fanns 1 skikt 2-3, rutorna 

n-o (se bild 4).

I graven hittades dessutom en defekt blykula. Den är nännast halvklot

formig. med en brottyta som f�rafaller snittad. Oiam. är 1,7 cm, 

höjd 0,8 cm, vikt 10 gram. Den llg 1 skikt 2, under större delen av ben-
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samlingen, och i ruta b:3. Den har undersökts på Arm�useum och 

bedömts icke ha varit avskjuten och härrörande från en lodbössa 

av 10 - 11 1T111:s kaiiber. Bösstypen kan dateras till 1600-tal t.o.m. 

1800-tal. 

Bensamlingen var som tjockast 6 - 8 cm. Den har lagts över en 50 x 50 cm 

stor och ca 8 cm hög förhöjning av sand. Benskiktet var tjockast mot 

mitten och tunnare mot kanterna. Skallen hade lagts framför denna "skålla" 

på ett tunt torvlager vilket vilade direkt på den sandiga marken utan upp

byggnad. Inga spår av näver kunde iakttagas. 

Sedan alla ben tagits upp och torven och sanden därunder genomsökts, 

lades graven åter ihop. 

Umeå den 24 april 1972 

I� 
Inger Zachrisson 



Björngravarna från Gällholmen och Sörviken. 
Identifietade fragrr,ent, v·} t 

Oateologiska .Forekningslaboratortet 

vikt och a.nt:-1. 

.lntal individ 

överskalla (oalvarium) 

Underkäke (mandibula) 

Löaa tändt•r (dent�s) 
!ungbenet (oe hyoidia)

XÖT!RIKA D Er.AR 

Kotor (vertebrae) 

Revben ( costae)

Bröetben (sternum) 

Skulderblad (scapula)

ÖVera.rmsb(•n (bumerue) 

Strålben (radiua) 

.!rmb!gsben (ulna) 

Bäckenben (os oo�ae) 

Lårben { ft,mur) 

Sktnben { t! bia) 
Vadben (tibul&)

Hn/Fe 

IÖ!TPATTIGJ. DELAR 

Mtllanhand (metacarpu.s) 
Mellanfot (metatarsus) 

I•Ic/I•!t 

Handlov ( carpua ) 

Inäakl.l (patella)

Sprlngben (aetragalus) 

Bälben ( oaloaneus) 

övr. vristben ( taraalia)

Isa tål(3d (phalaruc I) 

IIra tåled (phalanx II) 

IIItt tåled (phalanx III) 

Seaa.mben ( os sa sesa.moidee.) 
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Måttabeller av ben från björngravar och offerfynd. 

Sid. 1, 2, 3: kranier. 

" 4: Zetterbergs kranium. 
Il 

" 

Il 

5, 6, 7: underkäkar. 

8, 9: tassarna. 

10, 11: övriga ben. 

Individ 6. Nåttinäset. 

2. Sörviken.

3. Nedre Vapstsjön.

4. Ti i rivaara.

l. Gäll holmen.

7. o. gymnasiet.

5. Mjösjö.

8. Zetterberg.
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6 2 3 4 1 7 
J/Gröaste Gawaenbreitea Aa den ii.usseren 

ilTtole.rrändern geme■aen 77,0 81,5 84,0 82,0 75,5 

68,0 74,0 68,5 73,0 
56,5 64,0 55,0 59,0 54,0 

k. llrei te des .Foramen magnua
33,0 27,5 33,0 32,0 

JfLupdurchmeeser dea Foramen m&gnUJD 18,5 20,0 18,5 10,0 

)5SUrabrei te 104 106 96,0 

J,Innere �ugenbreita 73, 5 71,5 85,5 74,0 

J7Gt■icht■breite an den \iangenlöchern 69,5 69,5 75,0 71,0 72,0 60,0 

UJ>entallänge 139 13� 138 137 
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't s Tota1länge: Länge vom Proceaeua cond;rloideu11 -
Intradentale 

f� Länge voa Eiucbnitt 1n.rt.achen d• Proceasu.a 
cond7loid•ua UD:i de■ Proceesua angularie -
Intradental• 

f7Länge vom Proceasus ooodyloideus zum Hinterram 
der Alveol• dee C 

'f f Länge v011 ltnechn 1 t t zWi schen dem Proce aaus 
oomylo1deua und d•• Proceasus a.ngularia zWI 

s:1.n. dert. sin. dert. sin. dext., •in. 6- I 2 3 I 
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t) Länge TOIR � 1 .,:.: Länge der .l veole 
1, I Brei te Tom � 1 

t,,f'Länp vom M 
�' Länge der Alveole 
� 7 Brej te Tom M3 

U Länge der Al veole dea Q 
'1Bre1te der Alveole des � 

?:> Länge des Diastemaai V011 Rinterrand der ÅlTeole 
des C 

.
� Vonlerrand der Alveole des Hi

71 V011 Vo.rderrand der Alveole des C zum vcfirlerrand 
der 4lnol• des P4

7.J Gröaste Dicke des K1eten, 

7i Bre1 te des Processua condyloideus 

. 

!, AJl:DLU.J h 

• I 2 3 I • I 
l I 7 I 

a:tn. dext., sin. dext. sin. dext. •in. dext. 1 sin • dext. ,sin. dext. js1n. 

I 
22,0 21, 0

' 
23,5 23,s: 23,o 22,s 
22,0 22,S i 22,0 22,0 

15,0 14,o: 16,o 15,0
I 

• I

22,0 

22,S 
; 21,s ! 

22,s (21,0) 22,s: 22,0

1 
10,s 

i I 

18,5 19,0 
18,5 18,5' 17,5 16,0 1s,o 
14,0 14,0 ' I 

I 

15,0

25,0 

. I 36,5 3-i-,S, 51,5 49,s 45,5 
I 

21,s. 38,0 38,S 31,0

16,0 18,5 18,0 18,S 

42,5 47,5 

I 

22,s 

I 

22,0

18,0

13,0

4'6,5 

35,0. 

20,0 

51,0 

I i I l'7 ,o' 18,0 19,S i 
I I ' 

I 

i 25,0 24,S' 23,0 23,0,
I 23, s 24, 0 I 22 J 5 22,S 
I 17,S 15,5 · 14,S 14,0 

' I 
22,0 22,s I 22,0 22,0 

I 21,0 21,s : 21,0 21,0 

I 10,S (ll,O), (9,SJ 10,S 
I 

18,S 20,0 . 
16,5 18,0 ; 18,0 16,0 
14,0 13

, S 
I

I 

i 

16,0 / 
I 

l lI I48,5 48,5 l 47,0 46,S 
'

I 

(35, 5) 38,0 . 35, 0 34,5 
I

22,0 22, s I 20, 5 20,0 
I 

I 
45,0 44,5 I 46,0 46,S 

I 

5 

dn:t 

\"" 



7 
I 

Prerecent material 

Mandibula 

mått individ 8 

nr Zetterberg 

s d 

45 217 216 

46 207 205 

47 H35 182 

48 a 174 173 

48 b 173 170 

49 

50 (35,5) (32,0) 

51 (36,0) (35,0) 

52 116 116 

53 115 115 

54 92,5 94,5 

55 85,0 85,5 

56 72,5 72,5 

57 41,0 ,41 .S 

58 18,5 20,5 

59 26,0 26,0 

60 24,0 24,5 

61 17 ,0 16,5 

62 25,0 25,0 

63 24,0 23,5 

64 12,0 12,0 

65 

66 21,0 21,0 

67 

68 24,0 24,0 

69 16,0 15,0 

70 43,5 42,5 

11 30,0 30,5 

72 19 ,5 19,0 

73 



g 

r;etacarpus J;etatarsus 90 Grösste Liinee 
91 Grösste Breite proxi□al 
92 ·Kleinste Breite uer Diaphyse 
93 Grösste Breite distal (Trochlea) 

6 2 3 1 K T 

sir .• dext. sin. dext.sin, dext sin. dext. sin. dext. ein. dext. 

l·;c 1
90 67,0 ( 68, o) 
91 19, 0 20,0 15,5 br 

18,0 
92 9,0 9,4 9,3 9,0 

0,8 

93 1 �, () 14, 0 15, 5 (13, 5) 
l'ic 2
90 78,0 
91 1 5, 5 
92 10,0 10,5 11, 0 11, 0 
93 ephm 14,0 14,0 14,0 15, 5 
Mc 3 ej i gr. 
90 79,0 79,0 83,0 
91 16,0 15,0 16,0 
92 9,7 1 i ' 5 11 , 0 10,5 10,0 
93 15,0 14,5 15,0 14,0 
Nc 4
90 e2,5 83, 5 84,0 

77,0 
91 14, 5 15,0 16,5 

13-, 5 13,5 
9'2 12,0 12;0 12,0 12,5 

1 1 ' 5 11, 5 
c-:: 16,0 1(,0 17,0 
,, 

16,5 
Hc 5 
90 80,5 81,5 (88,5) 
91 20,0 20,0 23,5 
92 12, 0 11 , 5 13, 0 14,0 

12,0 
93 17,5 17,5 20,5 22 ,.r 20,5 

!-it 1 
90 61,5 62,0 67,0 65,5 

62, 0 
91 18,0 19, 0 19, 0 18,5 

17,0 20,5 
92 1,1 7,7 8,5 8,0 

8,0 8,0 
93 13, 0 n,o 15,0 14,0 

13, 5 
Mt 2 
90 73, 5 70,5 (72,0) 
91 12,5 12,5 10,5 
92 10,5 10,5 Sl,9 
93 14,5 14,5 r 5, o) 
Ht 3 
90 79,5 79,0 75,0 
91 17,0 "17,5 14,0 14,0 17,0 

92 1 1, 0 11, 0 10,0 9,5 
93 14,0 14,5 
Nt 4

90 OG,5 87,0 8\,5 81,0 (85,5) 
91 17,0 13,0 17,5 17,0 (17,5) 
92 11, 0 12,0 11,5 1 1, 0 10,5 
q"3 eullm 16,0 15,5 (16,0) 



9· 
I 

Nt 5 
90 85,5 87,0 85,5 
91 2),5 
92 10,j 10,5 
93 17,5 



Atl.as 

74 Bre1 te der eran:! al.en Gel.enkfiäche Gröeste 
75 Bre1te der capdalen Gelenk.fläche Gröeste 
76 Grösste Länge von der cranialen zur caudalen 

Gele�läche 
Axf e Gröss te 
77 Länge in Bereich des lörpers (median) efnechliess-

11 ch des Dens 
78 Grösste Brejte der cranialen Gelenkfläche 
79 Kleinate Bre1te des Wirbeis 
Patella I-(..,;;: J ktl

80 Grösste Länge 
81 Grösste Brei te 
Fibula 10..:l bt.""' 

82 Grösste Länge 

Astragalus .lf""..:,.._.5 be-,.-. 
83 Grösste Länge 
84 Brei te iiber d:1 e Rollkämme 
Scapula Jk.....ld..c.,· bt .. J

85 Dorsoventrale Länge Längs der Spina, 
86 Klefnete Länge am Hals 
87 Grösste Länge des Proooaaua artfcularis 
38 Länge der Gelenkfläche 
89 Brei te der Gelenkfläche 

F, 2 3 

64,5 63,5 
56,S 58,5 

57,5 

50,5 LI 7, 5 

ephm ephm 
( 61, 0) (52,0) 

53,5 49,0 
37,5 .38, 0 

42,5 
32,5 29,0 

( (231)) 
ephm 

40,5 41,5 39,5 35, 0

36,5 35,5 34,0

(195) 
(61,0) (59,0) ( 59,5) 

31,0 
51,0 (45,5)(51,0) 
33,5 28,5 34,5 

4 1 

69,S 
53,0 
4-il,O 

50,0 so,o
36,5 37,!I 

270 260

43,0 
38, 0

(230) 
( 68, 0) 
( 63, 0) 

{49,o){so,o) 
(lii, 0)(34,0) 

7 5 

-

� 



11 

Prerecent 

3 

mått HUMERUS överarmsben Nedre Vapstsjön 

sin dext dext 

94 Grösste Breite distal 91,5 78,5 

95 Breite der Trochlea Grösste (58,5) 55,0 

\ 
RAD0US strålben 

96 Gelenkflächenbreite distal 35,0 

ULNA armbågsben 

97 Grösste Breite der Gelenkfläche 45,0 

FEMUR lårben 

98 Grösste Breite proximal 89,5 

99 Gt·öså? 0urchmesser des Caputs (39,0) 41,5 35,5 

1 eph 
100 Grösste Breite distal 72,0 
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FftOFIL UKCS lGTTLlNJEN AV 

BJ0FiliGRAV Flli,I: SGRVIKEN, 

STB�SELE SN, LAFPLANL. 

UNDERSCKT I FEBRUARI 1972. 

JNGER ZACERISSON 

SKALA 1:5 



Bild l. Neg.nr K 14960 

Graven i sin monter vid undersökningens början. Skikt 1. 
Rutnätet uppsatt. Detta och följande foton: Göte Böhlin, februari 1972. 



Bild 2. Neg. nr K 14964 

Graven sedan skikt 1 upptagits. Huvudets plats till vänster 
på bilden. Observera den rika förekomsten av torv. 

Bild 3. Neg.nr K 14969 

Skikt 2 - 3 upptagna ur graven. Huvudets plats till höger 
på bilden. 



Bild 4. Neg. nr K l 5040 

Koncentration av ben från fram- och baktassarna i gravens 
bakre del. 

• 

IL, 

Bild 5. Neg .nr K 14979 

Samma benkoncentration upptagen, men benen 
lagda i läge. 



Bild 6. Neg. nr K 15086

Skallen sedd från sidan. 

Sil d 7. Neg.nr K 15059

Underkäkshalvorna sedda från sidan. 
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Bild 8. Neg.nr K 15093 l 
Skall en sedd framifrån. ' 
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Bild 9. Neg.nr K 15091 I 

Skallen sedd bak i från. 



Bild 10. Neg. nr K 1 5068 

Skallen sedd uppifrån. 

Bi 1 d 11 . Neg. nr K 1 5112 

Skallen sedd underifrån. 
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Bild 12. Neg.nr K 15021

Skulderbladen (i mitten jämförande recent material). 

J 

Bild 13. Neg.nr K 14976 

Ryggkotorna strax bakom tu.Jvudet (vars läge streckats). 

' 

I 
i 

l



Bild 14. Neg. nr K 15012 

Vadben, som saknar epifyser. 

Bild 15. 

Knäs,kå 1. 

Neg. nr K 15009 i 
E 
� 

1 

!



Bild 16. 

Språngben. 

Bild 17. 

Häl ben. 

Neg.nr K 15007 

Neg.nr K 14999
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Kopia ur rapporten 
1954-1955 

1 
del I I B

Voffenhnie den �·5♦ 
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Kopia ur rapporten 
. . 

. 
. •• 1954-1955 de 1 · lI B 

'.f!AWPIAN-:7�.Tlt.L RIKSANTIKVARIEAMBETETS . . .
�RTA ÖVER LOKAL 690, SÖRVI KEN, LUSPEN 1�. 
·;oRUMÅN, ST_ENSELE SN, LAPPLAND
· R. "'·---"0· ,=·--BJ· ö�•·"-N�-KEl.r,.,.�r��- t-i-.- ·. }��}- _: · ···:·.- •. •·· /,.,- ·-': -·

.. :.U1 l_ f"' . ..n- .;;) . · ,a:;.: I· · t:,.,l. ·, ... �:-.-_._ · · · ; · .·· . ··: · .
,� � ,- . . 

��kr,t·.i ..juli 1955 av B.Allard och 0. Benner 
: .. . 

1
. Skalg 1: 20 

E:::l:::�:E::!:=��::::l::::::::��========:i M . 

210 
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Kopia ur rapporten i · 1954-1955, del I, s. 17-18 f

'"' 7 •. l''ri r•r"-v 
�,, .., •l· u 

( 
I
�

Co G, 5 1:1 s?� 1.)1,1 :1:irc1 1:.. : :3.tr·.:.:f'ndes CH'l ·.:..,j t..Lrncrav. I r.10z,lcytan 1� 

to:!."V • � 
ij. 

lacts tre stockar ·�·,lL - 0,15 t.]o-::��n :� ri::tn"..:nc; .. - V. �Jnder �

· 1 ,, h ·· t .. �
clos3a sex lib1onde i r•i:..::tnln;_; - '• 1.;:1'.-0i:' uO:J!Ja oc numao uver i

skelettdelarna li'i.i.; ett lo0e1" n:.1-,er ( se !.1ariccrinc pli detaljplan 7). li
h 

Und.or :::ikelott,JelaPne hade t1,,01 ··�. ;en tv�t stocknr i Su delen ev smnr.1n

storlel, lc,:at. 

l:o. 

l:'i ....
-:...: � 

ett otor!,t i'arnml tnet trlistyc- � 

� St,oc�.arua -.;-oro nu 1..1ycket ::·.:.;r�.1:.iltnou.e. 1'�1 vissa s ttillen kun .. 

�rov pil träet 1 
r 

otockarna l.d.:·o��es. -,mellan c..lo ol ;..ka la__:r·en ev stocka1� i'a11ns n}cot ·

litet sand. 
13 

Ett vinr2filllt t:i:•Ud ., sor.! :=m vnr �:1,,:cket f'�r:·.iu.ltnet, täckte i 

ytan �:ravcn� �ö del. 

:..r, :; - v,4 1: unde1" !:tar:-:yt.m:i ::..·-...., akelottdelarna. (:";e avvä6-

nin�.:1v::.n:on :::�. detoljplon 7.) · ,:me!1 lct� senladc i ett; lacer, son 

ver :. c.et 11Ur:-1astci Pc:.:tan[_:uL:.rt, i ,..,_ : tc?t� evru11<lode h-�1rn. Lun�;si

dorna ve:: orientoroc'.G 1 :! 10 ° ,· - -� 1c O ·l. --, 'I 
i rcr�för och rr om benen 11

l&;: kreniet. lj 

i all,lr.i:nhct 0, v:; - ,.1
120 r� l, :-.:en r.i.ven små splitter tj 

hedo tef,';its till va1•e. :�oru reccl v0ro de 1duvns och sönderhackade. 
11 

i'.föl'l.nast kran:!.et luf' skulderbla•lon, L101:1 voro v�tncle upp och ne<l. Det j1 
hör-l"" l ·'\ r 1- �,, ":;nc,<· i:,,.r oct-. tv·•.,,i,. . '-... a ---�. �-··•-� vu. -.,v- !.L :.::ll t.• 0::! e kraniet �ynten på hjässan 

Den hör;re 1::1nc1bc:..cen vor avbruten. 

Pynu.: 

.:'.'1; ;a ,f' ' 0.. .. ">.r> ' :, '• 1 t . .. yna F�vra:.1oaes .L a:18 u.·n1.nc, till 1_,1 .. aven • 

·��-::elettot ocn ci.cn jor-d, �;0,1 c'd; vlled.o !>,, ;··i:JStH.los in i
011 l:1cls. 

,, r
,1 

j, i: 
.,
,I, 



FOTO: .JAN OLOFSSON 

Osteolog EUsabeth lregren, Stockholm och /il lie In.ger Zachrisson, UinsmrtSeet. 
Umeå har ett benigt arbete med en ca 200-årig bjb'rns kvarlevor. 

l}jörnkranier e/Jerly_ses I 

Länsmuseet letar pusselbit 
Försvann 1910 i Lapp land 

Länsmuseet i Umeå efterlyser fem bjömskaUar! De har varit försvunna nu i drygt 60 
år! Om det är någon, som har en säck med dessa björnkranier på någon vind eller så: var 
vänlig hör av er! 

i 
De fem försvunna skallarna, som 1910 hittades på en holme vid Strömsund i norra de-

l len av Storuman och enligt alltjämt levande trovärdigt vittne stoppades ned i eu säck av
en jägmästare, skulle, om de återfanns, bringa ytterligare ljus över de björngravsfynd, 
vilka gjorts i Storuman-trakten. Kanske har det funnits en björnkyrkogård i vår lapp-
mark. Det är givetvis av största betydelse att hitta så många pusselbitar som möjligt för 
att kartlägga och klarlägga den samiska kulturen. 

Det finns två personer. 119m skul
le bil särskilL bdillga över au fA 

på Gällholmen i Storuman. Den mema. och man trodde, att om d♦ 
björngraven är färdigunder-sökt. • �-�' • den _stora .bJö"d,estl!ll • !�4•



FOTO: JAN Ol.,OFSSON 
Oste<>log Elisabeth lregren, Stockholm och fil lie Inger Zachrisson, län$m.useet. 

Umeå har ett be11igt arbete med en ca 200-årig björns kvarlevor. 

JJ1■"örnkranier e/Jerly_ses I 

Länsmuseet letar pusselbit

Försvann 1910 i Lappland
Länsmuseet i Umeå efterlyser fem björnskallar! De har varit försvunna nu i drygt 69 

år! Om det är nligon, som har en säck med dessa björnkranier på någon vind eller så: var 
vänlig hör av er! 

De fem försvunna skallarna, som 1910 hittades på en holme vid Strömsund i norra de-
t len av Storuman och enligt alltjämt levande trovärdigt vittne stoppades ned i en säck av

en jägmästa.re, skulle, om de återfanns, bringa ytterligare ljus över de bjömgravsfynd, 
vilka gjorts i Storuman-trakten. Kanske har det funnits en björnkyrkogård i vår lapp. 
mark. Dt!t är givetvis av största betydelse att hitta så många pusselbitar som möjligt för 
att kartlägga och klarlägga den samiska kulturen. 

Det finns tvil personer, som skul
le bli särsk.llt. lyckll1a över att fA 
tal på de borttappade bJölllllkal
larna. NämUren osteolo,: E 11 s a
b e t h l r eJJ'e n vid Osteolocfska 
fol'!lknlnl[SlalJoratorlet l Stockholm 
och fil lie lnl{e r Za c b  rlsson, 
Länsmuseet. Umd. De bAcla ex
pedema är nu $)'Sllelsatta med att 
fullständiga undetsölmlngen av en, 
vid Sörviken, Storumans sydända 
rituellt bep-avd björn, - påträf
fades på 1951-talet. 

Det finns I iausealt fÖJ'VBJ' i Umeå 
två bjömp-avar. De enda övt!t'hu
vudt.aiet, sl vitt man klinner WI. 
,om är bevarad ocb ut,rä\•cla. Det 
andra märidlp fyndet rJotds 1978 

,. .t. • 

på Giillbolmen i Storuman. Den merna, och man trodde, att om de 
bjömgraven är flu-lUgundersökt. efter den stora björnfesten lade 

Eluabet.b lre,ren specialist på tillbaka vanencla ben oth p,• bJör-
ben av vilda djur, och Inger Zach- nen en ärofull begravnlnl{. så skul• 
ris5'>n. arkeolor, har nu tagtt itu le den uppst4 l,ien ot'h .\ter lata 
med att gil Igenom hela beusam- sig dödas. Den här björnen bar 
llngen av fyndet vid Sörvlken. man dock aJIWI Inte begra,-t helt 

- VI väntar oss inte att röra erter de hedni8ka riterna. Dl akuU. 
föremAlsfynd. säger expedema tJU benen Inte varit splittrade och 
VK, men vi kan Inte utesluta möj- kluvna. 
ligbeten. Det iir ett ''benig'" jobb som e,c. 

De konnner att kontrollera om pertlseo ägnar st1 it. An si liiqe 
det endast är han från en hJiirn, är man Inte riktigt på det klara 
göra köns• och lldersbestämmelse, 
fÖJ'IIÖka ange b)ömem storlek 06V. -med den bär björnens ålder men 

Benen är splittrade och kluvna. lrollrtvls iir den ej senare än 17.._ 
Enliit samla skrlfter var björnen tal Alltsa 200 år. 
l foma tider ett hellct djur för sa• Forts. at.tt4 sidan spalt 1 

___________ ..__ ___

Björnkranier ... 
f'oru (rå'll sid. J 

Det lålamodspröva11de arhetet 
kommer att tn sin tid. Det vore 
gh·eh1s oerhört lnlteSsanl om ef• 
terb sningen av bJömskallama led• 
de till p0sltJvl resultat. 

Nu 15-årlge Henning Johllllsson 
I Strömsw1d. som v11.r ton,rtng nir 
han såg med egna ögon jäpnäs
tam läiga ned bjömhenen (!ljäh• 
höll n' Henning I siickl'n) skulle 
nog t�'cka det ,,ore en spännande 
(lnal på en barndonwupplevebel 

LUA PCl"l'RRSO 



- l:biabeth I� med en b,Jörmkalle. Fem sAdana bär 
bjöl'Jlllkallar har kommit bort. LilnsmOllt!et vill ha all· 

mänheb!U bjälp att apAra dem. 

Björngravarnas gåta 
löses på länsm useet 

UMEA: De samiska ri�ma om

krln&' bjömen 90D1 ett beUct 

storviH är belacda dela pnom 

en muntlig och delvis uppteck

nad tradition omkrlnc bjöm

festema vilka formadea tilJ 

stora högtider i reat orctuf;iak 

yra och atlevelle, dela pnom 

bjömpavama ,om �-

de llimnlngar efter d- bjöm-

feeter. 

Vad man känner till finna 

dM endut tvi bevarade och 

vetenakapllgt atpilvda och 

tillvaratagna bJömrravar I 

världen och de finns 1 Väster-

bottens läns mu-m. 

En av dem "flncräva" den 

här veckan ytterst noggrant av 

oateoloe Elisabeth hegren trAn 

oefeologlska forskning11labora.-

toriet l Stocldlotm. Osteoloser 

med Iregrena IIPf)Cllalltet kallu 

ibland för benarkeologer. Med

hJIUpare är arkeologen, f°al. De. 

Inger Zaehrlllllon vid Länsma-

seet. 

Avwikten ir tränga djupare 

in l och klarlägga bjömgravar

naa gåta och därmed en bit av 

samekulturen. SIDAN 2 

--



Björngraven från Sörviken gJ

i Umeå-fem björnskallar ef1 
UME.l: Som buke det enda mu- pav pA GiWholmeu i sjön Stor- 11A den bär gången en efterunder-

1
Zachrlason undersöka den graven d 

aeet l världen - I varje tall ldln- uman utanför byn K)Tkberret. SÖlmiDg av en björngrnv. Den gra- för att fasurtälla dels I hur hög � 
ner man lnt.e Ull nlcot annat - Den graven "packades" I en IAda ven kommer ookså frAn •Jön Stor- grad björnen tlllvarataglt1 för be- ft 
bar Vlaterbottena lllm m1111eOm och fraktades till museet l UmeA DIJUUlll 11tränder men från 8Ödr1I gravniug, del8 tör att göra en jäm- 81 
ni kompletta bJömpavar bland där den hösten 19'71 blev efterut-

l 
delen av •Jön, vid byn Sörvl.ken. förelee med den hösten 1m nn- v 

lanlltlll'lema. VI bar l f"ånkt min- grävd av 011t.eolor Elisabeth lre- Den upptäckte• l samband med granskade graven frln Gällholmen. v 
ne c1eD appmlirksammade utcräv- sren. (Oateolog = bempeclalist I en vetenska_pHg undersökning av 11, ' en stenlldersboplatR i anledning ••FÖR KA.NNEDOM OM ö 
nmsea IIOmmareu 1970 dA en al'- hennes fall pA vilda djur). av sjöns förestAende reglerln.,r. SAMEKULTUREN 11 
a...rrupp frAn Länsmuseet tor Elisabeth Iregren arbetar dE-nna Elisabeth Iregren håller nu på Varför nu allt detta ståhej kring
hand om en nyupptäckt björn- vecka I UmeA och det giller 1)Ck- att tillsammar,s med fil lie Inger nägnt som mar,ga människor en- d 

OSTEOWG Ellaabet.b Iregren, l!ltockholm, specialist pA ben av vilda djur, är l UmeA för att undersök:• den bjömgrav lrln Sörvlken I 
Stensele som finns otetlilld l museet. Den björnskalle hon h4Uer I handen lir frän den graven. Till höger om henne hAller fil lie Inger 
Z.Chrluon upp en björnöalle frln en annan bJömgrav - den fr4n Gällholmen. Det lir fem aidana här skallar Jämte björnben för
'llmlde len säck som mm6et efterlyser. 
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ut 

erlyses 
dasl uppfattar som en bet,hög u
tan större intresse? Där den upp
fattningen finns, är det ett utslag 
av en beklaglig feleyn. BjÖrngra
varna bar ett stort vetenskapligt 
värde, fra.tnförallt som ett led I 
kännedomen om samerr.as religi
ösa. kultur - alltså förkristna, re
ligiösa. kultur. 

Björnfesten bar som en "!.jusär
deles fest atarkt levt kvar l folk
minnet fram till våra dagar och 
Ull björnfesten hörde en rad ri
tuella sedvänjor och till dem a.tl 
björnens ben noga skulle tas lill• 
lS.ra och begravas. 

Beuen skulle \ g1-aven ges en 

Mm som pam\nde om en li.ggan
le björn. F6reställningen bakom 
den här rituellt utförda begrav-
11lngen var att. björnen åter skul
le uppstll. och låta sig jagru. och 
töds.;i p! nytL ELISABETH JREGREN med det översta bensldktet frän Söl'Viken• Björnen va.1· _fö1• -�amerna., som graven rmmtör sig. N'årmast ligger björnskallen. På den stora bil• :lk at:,dra nordhga Jagarfolk, stor- den hiir intill utgön förgnmden av björngravens övriga bensamllng. viltet framför andra och inte b&· 
rs. det - bjö�nen var ett heligt Genom de undersökningar som de11 hade börjat luckras upp. Vad d_jur, som a�lttd m!ste ��?-ndJa.s drivs vid vä.sterbottensmuseet hop• vi skulle behöva upptäcka är äld�l� ett monster av . rellg1os sed- pas man komma en god bit på re bjömgre.var än de hä.r två. vl\•anJa varav begravningen av d� väg mot för11tåeb1e och kur.skap r.u räddat. 
kvarvarande benen var en del I om samernas föreställningar kring en lång: kedja. Hela bJör��esten björnbegravnfngar. • FEM BJöBNSKALLAR
följde ett 110ga angivet monster. .. . EFTEBLYSES 

Björngraval'Da, de som vi har Graven :från Gallholmen visade - Det finna fler björngravar upp-
bevarat ocb de som kan komma sig g�nom kol-l4-analysen vara täckta, sade Inger Zachrisson, och 
att upptäckas är som vittnesmäl omkr:_ng 25?. år gammal och vad hänvisade till en uppgift om att.
om aamernea -äldre kultur vikti- det gäller Sorvlkengraven kan d_�n P.E.K Johansson I Strömsund, 
ga delar av denna kultur; en ltul- vara I st0rt s��t like. ge.nuna\. Bjor- Stenaele på en holme i Slrömsu nt1s
tur som vi vet alldeles för litet om. ner, frfn

b 
Giillh�l

j�
en v� 8

.!� avan fann en jondhög med rkc-gamm�. imne. 0.�nen n .. or lett. Ur skeletthögen plockade han • GALLBOLMSGBA.VEN 2611 AB ylken ar �ngre, Konet har annu upp lr.te mindre än fem björnskit!• 
samerna själva har inte ve.rit vi- inte faatstallts. !ar. Det här ger besked om "tt
dare meddelsamma och det kan • VI V1LL HITTA. .lNNO holmen använts som gravholme ::ör 

1 man förstå dit. det "storsamhä\le", IU.DRE GBA.VA.B där fanns mlnst!em hjlirnar grav-
som råkade i kontakt och kon- - En hel del för de båda grav- lagda.
fllkt med, i k1·isten.. nlt gjorde allt läggningarna gemensamme. drag, 
tör att slå. sönder ocl\ förstöra de• har vi kunnat iaktta, trots att vi En jägmästare, H\lmer Zetter
ras egen äldre kultur. Det vi vet bara tagit av det översta lagret berg, hörde talas om fynd . t och 

j.
. 

b samlade in benen och de J'em om björnfester och b orr, egrav- ber, ännu. an.förde Elisabeth Ire- bj" kall B 1 d • 
rungar finna i spridda anteckning- gren och fortsatte: ori::.• k �na. 

h 
en;.r_i sam �t 

88 1
ar som gjort,s av präster; anteck- - De här gravarna har rätt sen 

en aac . . en ar orsvunn . 
ningar som för det mesta tlllkom•

1
daterlng, mot slutet av samernas Det kan tänka,i att den här säc

mlt i kritik av lapska sedvänjor. hedniska tid, och det kan vi ocksA ken med ben finns kvar .. någon-
� • se på förekomsten av kluvna ben. stans l bygderna runt Stromsund

• 

De äldsta föreställningarna om eller på ar.nat hlll I Stensele soc
rltuella djurbegravningarna häng- ken. 
er samman med att baner. Inte ,!lek _ VI är mycket angelägna att. gpdas. I en kultur som blivit an- få. kontakt med folk som vetfri.tt" av nya 1deer uppluckrat. det något 01b den här bensäck�, unpietetsfulla .. och blir mindre ple- deratrök Inger Zacbrlsson. Det ärtetafullt. Här har 1Ull,n tagit till• aA. e.ngeläget att vt t o m  1kall bevara märgen i benen I stQr ut- löna den aom ger up111Jnlnlngar sttll.cknlng Uman m&n llegra,,t som kan spåra. de försvunna b'jörr.den. Man kan 11e det aom 11A., att benen alutade hon.

f 
sedvånja,n fauns kvar, men den 
tro som förbjöd att benen föl'l!tör- STIG ANESÅTER 



Björni 
i Ume, 
lJMEA: Som kanske det endi 
Net i världen - I varje fall 
ner maa inte Ull nlcot anr 
har Viiaterbottena läns m1 
ffA kompletta bJömgra.var 
hnentarlema. VI bar I f"årski 

ne den uppmll.rkllammade u1 
nlnsen tommaren 1970 då , 

.,_fnlPP frAn Länsmuseet 
band om en nyupptäckt I 

OSTEOLOG Elisabeth Iregi 
Stensele som fll1D8 utetälld I 
Zachrls!IOn upp en björll8kal 
varade l en säck eom mwieet 

-�.-.
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Industridirektör på S� 

Det satsas för 
sysselsättning� 
................................................

Elalabetill Irerren med en bji>msk&lle. �m sådana bär 
bjömskaUAJ" har kOIDID.lt bon.. Liuulmo-i vill ha 1111· 
mänbeC-. hJIUp att ..,Ara deDt. 

SKELLEFTEÅ: - Det ■atau 
för mycket på syaaelsättnillgepo
lltlkeu. Den salvan avlollllade di
rektör Bo Silen, ludu11trlförbun
det vid den 11tora lndu11trldag 
110m hölls I SkellefteA på tisda
gen. Direktör Silen kritiserade 
också regeringen tör de811& nä
rlnp.. och lokaJJseringspollUk. 

- Stödet är nu enbarl en fan
tasilös penningdistribution Ull 

omöjliga projekt. 

Högskolan 
Den komma.nde tekniska hög

skoleutbildningen kom helt att 
dominera dlekuBllionen. Blaod de 
130 deltagarna fanns en rad rep

resentanter för Noth-kommltten, 
d.v.s. den kommltte som plane
rar den tekniska högskoleutblld

Samt• 
re resentanter för kom-




