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�---------------------l Specialkarta: Fotokarta 72 Gf 212 25 

Särskild benämning på fornlämningen: Fotos: 

Orienteringsuppgifter: Svanholmen 

Terränguppgifter: • V. kanten av moränholme. Tidvis överdämd. 

Beskrivning: Stenåldersboplats, 10x15 m stor i ONO-VSV. 
Skärvsten förekommer sparsamt på boplatsen. 
På holmens mellersta del, 5 m från V kanten är: 
Hus grund? 6x3 m stor i Ö- V. Stenarna är 0, 3-0, 6 m 
stora och 0, 1 - 0, 3 m höga. Vid husgrundens NV hörn 
är en mörkfärgning, sot ? , 1 x 1 m stor. 
Mindre sotfärgningar 0, 1 - 0, 3 m stora ligger inom 
ett 3 x 3 m stort område V om hus grunden. 
6 avslag av grå kvartsit tillvaratogs. 

Tidigare uppteckningar, undersökningar och fynd samt tradition: 

Undersökt 1974. Se rapport Västerbottens museum. 

Västerbottens museum d nr 148/76, F 2/78 
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Samman.fattning. 

__ Stensättningen (1.) var belägen på en kraftigt eroderad holme i 

sjön Var ris. Stensättningen bestod i huvudsak av två stenkedjor 

- en yttre och en inre - som bildade två oregelbundna rektanglar.

Anläggningen var kraftigt påverkad av vattenerosion. 

Vid undersökningen tillvaratgos 74 artefakter, huvuddelen var 

avslag i mörk kvartsit. Notabelt är att en föremålskoncentration 

var belägen i anläggningens östra del. Den innehöll förutom 20 av

slag, även fyra pilspetsar i kvarts och kvartsit, två skrapor, för -

arbete till pilspets, tre delar av spjutspetsar eller dolkblad samt 

tre retuscherade avslag och spån. Koncentrationen var troligen 

en depå. 

Undersökningen gav ej full klarhet i stensättningens art, främst 

beroende på att den skadats av vattenerosion och värdefulla spår 

därigenom gått förlorade. Möjligen kan det röra sig om lämningar 

efter ett hus, kanske använt någon gång under perioden mellan sen

neolitikum och järnålderns början. 

En ytterligare analys av fynden och anläggningen i första hand mot 

bakgrund av Varange rfynden bör kunna leda till en klarare bild av 

anläggningens art och datering. 

(1.) Stensättning har använts som benämning på anläggningen. Det 

bör uppfattas i sin neutrala betydelse och inte i överförd be

märkelse som angivelse på en gravform. 

i.



2. 

Undertecknad får härmed lämna rapport över undersökning av stensätt

ning belägen på Kråkholmen i sjön Varris, Vilhelmina sn, Lappland. 

Stensättningen saknar fornlämningsnummer, då fornminnesinventering 

inte ägt rum vid undersökningstillfället. 

Stensättningen upptäcktes våren 1973 av Bertil Eriksson, Storholmen, 

och Bo Johansson, Vilhelmina. Anläggningen var då påtagligt påverkad 

av vattenerosion. Det kunde förmodas att den genom fortsatt erosion 

skulle vara utplånad inom ett par år. Efter samråd med la i Umeå före

tog undertecknad tillsammans med upptäckarna en undersökning av an

läggningen 4 - 5 maj 1974. 

Läge, topografi. 

Sjön Varris ingår i Angermanälvens vattensystem och är belägen mellan 

Malgomaj och Volgsjön. SO om Varris ligger Maksjön. Området har vid 

tidigare inventeringar och under sökningar visat sig vara mycket rikt på 

lämningar från stenåldern och järnåldern. Se karta 1. 

Stensättningen var belägen på Kråkholmen, ca 1 km S om Var risens norr, 

ände. Holmen ligger NV om Malgomaj s inlopp till Varrisen. Holmens 

största längd vid oreglerat vattenstånd är ca 80 m (N -S) och bredden 

ca 40 m (O-V). Högsta höjd vid oreglerat vattenstånd är ca 1, 5 meter. 

Det gamla erosionshaket som uppkommit före regleringen kan ännu skön

jas och uppgår till ca O, 5 m. Vattenståndet vid undersökningstillfället va1 

340, 33. Dämningsgränsen är 343, 50 och denna uppnås nästan varje år. 

Holmen står helt under vatten vid högvattenstånd och är i sin helhet be

rörd av erosion. På det tidigare vegetationstäckta området är holmen nu 

tämligen plan och torde så ha varit före regleringen. Fläckvis förekom 

ännu vegetation i form av torv. Stubbar fanns spridda över hela holmen. 

Markbeskaffenheten på de vegetationslösa områdena var sand med in

blandning av grus. Skärvsten förekom talrikt på holmen, ofta samman

förd till mindre koncentrationer. Delar av holmen var ännu snötäckt vid 

undersökningstillfället, men inte i så hög grad att det kan ha haft be

tydelse för bedömningen av dess topografi. 
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Stensättningen. 

Anläggningen bestod av tvc1 stenkedjor - en yttre och en inre - som bildad, 

tvc1 oregelbundna rektanglar. Anläggningen var pc1ve rkad av vattenerosion 

och flera konstruktions stenar hade därför sannolikt sekundärt läge, sär

skilt i dess västra del. Anläggningen var orienterad med längdriktningen 

i OSO-VNV. Längde n pc1 den yttre rektangeln var ca 5, 2 meter och bred

den 2,2 meter. Den inre stensättningen mätte 2,5 x 2 meter. Den begrän

sades i väster av bl a tre kantställda hällar (ca 0,4 x 0,4 x 0, 1 m). 

I öster dominerades anläggningen av en stor sten (0, 6 x 0, 5 x 0, 3 m). 

Genomsnitts storleken pc1 de i anläggningen ingc1ende stenarna var ca 0, 3 :x 

0, 3 x 0, 2 m. Den yttre stenkedjans västra del var mindre väl samman

hc1llen jämfört med anläggningen i övrigt. Det var sannolikt en följd av 

erosionens inverkan. Vegetationslager saknades bc1de i omedelbar anslut

ning till anläggningen sc1väl inom den. Genom erosion hade sand pc1förts 

i ett lager pc1 nc1gra centimeter. 

I anläggningens södra kant, nära mitten, lc1g en koncentration av skärv

sten, ca 1 x 1 m stor. Skärvstenen förekom talrikast i storleken 0, 03 -

0, 1 m. Dessutom lc1g skärvsten spritt i anslutning till stensättningen och 

även inom den. 

Markpartiet där stensättningen var belägen uppvisade tämligen smc1 höjd

variationer. Inom det omrc1de som planen upptar, d v s 21 kvm var varia 

tionen max 13 cm. Dock nc1dde flera av stenarna i anläggningen högre 

höjd, max 37 cm. 

Undersökningen. 

Ett ca 30 kvm stort område utgrävdes. Koordinatsystem lades i N-S. An

läggningen undersöktes intill 0, 6 m djup. Ytlagret intill 0, 1 meters djup 

intensivundersöktes. Undersökning utfördes under konstruktions stenarna 

sedan dessa välts undan.Noggrarn okulär besiktning gjordes av anlägg

ningens näromrc1de. 



Profil anlades nära mitten av anläggningen, se plan. Ytlagret ut

gjordes av sand med inblandning av grus intill en tjocklek av i medel

tal ca 5 centimeter. Lagret var omrört och delvis påfört. Därunder 

vidtog orört moränlager. Profilens lagerföljd var representativ för 

större delen av anläggningen. 

4.
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Fynden. 

Anläggningen och dess närmaste omgivning var rik på fynd. I anlägg

.ningens centrala del framkom spridda stenföremål, medan på ett par 

kvadratdecimeter i anläggningens östra del framkom ett 30-tal artefakter 

däribland fyra välbearbetade pilspetsar av kvartsit. Koncentrationen gav 

intryck av en depå. Koncentrationen var belägen mellan den yttre och 

inre stensättningen, intill en större sten. Fynden framkom ett par centi

meter under marknivån och påträffades vidare intill ca 15 centimeters 

djup. 

Följande artefakter tillvaratogs från anläggningen och dess närmaste 

omgivning: 

F 1.

F 2. 

F 3. 

F 4. 

F 5. 

F 6. 

F 7. 

Pilspets, mörk kvarts it, 6, 8x1, 8x0, 7 cm 

Benbit, 12,4x3, 1x0,4 (sentida ?) 

Förarbete till spets i röd skiffer med gul bandning, 
12, Ox3, 3x1, 2 cm 

Asbestkeramikbitar, 2 st, 2,5x2, OxO, 1; 2, 1x1, 8x0, 6 cm 

Skrapa, mörk kvartsit, 2, 2x1, 8x0, 7 cm 

Förarbete till pilspets, mörk kvarts it, 5, Ox2, 6x0, 7 cm 

Skrapa, mörk kvartsit, 4, 3x2, 5x0, 6 cm 

Artefakter från fyndkoncentrationen. 

F 8a. Pilspets, mörk kvartsit, 6, 5x1, 5x0, 6 cm 

F 8b. 

F 8c. 

F 8d. 

F 8e. 

F 8f. 

Il 

Il 

Il 

Skrapa, 

Il 

Il Il 

kvarts 

Il 

ljus kvartsit, 

Il Il 

5, 8x1, 5x0, 6 cm(avbruten eller 

6, 1 X 1 , 8x O, 7 cm 

5,0x1,7x0,6 cm 

5,4x4,0x0,8 cm 

5, 1x4, 1x1, 0 cm 

ej färdig 

F 8g. Förarbete till pilspets, mörk kvartsit, ensidigt retuscherat spån, 
8 , 4x3 , Ox O , 7 cm 

F 8h. Del av dolk(spjut)blad, mörk kvarts it, 7, 9x3, 9x0, 7 cm 

F 8i. 

F 8j. 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 11 

11 Il 

Il 

11 

11 

11 

6, 1x5, 2x0, 8 cm 

4, 9x4, OxO, 5 cm 

F 8k. Retuscherat avslag, (del av mindre spets?). Mörk kvartsit, 
2, Ox1, 4x0, 3 cm 

F 81. Retuscherat avslag, mörk kvartsit, 4, 7x3, 2x0, 8 

F 8m. 11 spån,ljus kvartsit,10,0x5,1x1,4 cm , 

möjligen nyttjats som kniv. 

F 8n. 20 avslag i mörk kvartsit, utan sekundär bearbetning, enhetligt 
material bestående av mörk kvartsit. Max 7, 5x5, 1x1, 5 cm . 

.., r\__ .... __ .. " ..... � ........ 
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Artefakter endast registrerade per koordinatruta. 

Ruta. Antal art. Material. 

X1 O; Y13 3 avslag 2 mörk kvt, 1 kv. 

X 1 O; Y14 4 Il 3 m kvt, 1 bränd kvartsit 

X10; Y15 1 11 m kvt 

X 11; Y10 1 11 11 11 

X 11; Y12 1 11 11 11 

X11; Y13 1 11 11 11 

X 11; Y15 3 11 2 m kvt, 1 kv 

X 11; Y16 3 11 m kvt 

X11; Y18 3 11 2 mkvt, 1 kv 

X12; Y12 1 11 kv 

X12; Y14 4 11 3 m kvt, 1 kv 

X13; Y12 2 11 m kvt 

X13; Y13 7 11 6 m kvt, 1 kv 

Summa antal avslag: 34 st. 

Totala antalet tillvaratagna artefakter: 40 + 34 = 74. 
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Datering. 

Dateringen av anläggen försvåras genom att den kraftigt varit påverkad 

av vattenerosion. Lagerföljder saknas och många anträffade föremål hade 

troligen sekundära lägen. Fyndkoncentrationen hade av allt att döma klara 

sig tämligen bra undan erosionen och föremålen som framkom på den be

gränsade ytan bör ha legat i sina ursprungliga lägen. Däremot är det tänk 

bart att erosionen berört koncentrationen på så sätt att de överst liggande 

föremålen kan ha spolats undan. I den ursprungliga gömman kan därför 

flera föremål ingått än vad som nu anträffades. Möjligt är t ex att pil

s:13etsen (F 1) vars utformning uppvisar släktskap med de fyra andra 

spetsarna i gömman, kan ha legat i koncentrationen från början. 

Bland fynden i koncentrationen är det framför allt spetsarna och keramike 

som kan ge vägledning för en datering. Basens utformning på spetsarna 

anses väsentlig som grund för en datering av dessa. Bl a Carpelan 1) har 

framfört att spetsar med rak bas kan hänföras till senare delen av andra 

och förra delen av första årtusendet f Kr. Om de aktuella spetsarna kan 

anses ha rak bas - flera kan uppfattas som lätt konkava - torde fyndkon

centrationen kunna dateras till denna tid. Det skulle isåfall tidsmässigt 

falla inom ramen för den period som Linder 2) anser att asbestkeramiken 

varit i användning. 

Här görs inget närmare försök till datering av stensättningen med utgångs 

punkt från dess utseende och konstruktion, Det är dock möjligt att en 

närmare jämförelse med fynden från Varangerområdet kan ge underlag 

för en tidsbestämning. Se vidare "Synpunkter på tolkningen". 

1. Carpelan, C. , 1962. Nellim löytö. Suomen Museo LXIX.

2. Linder, A., 1966. C 14-datering av norrländsk asbestkeramik.
Fornvännen. 
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Kommentar till fyndkoncentrationen. 

'Fyndkoncentrationen innehöll tre olika typer av föremål. Färdiga redskaJ 

halvfabrikat och obearbetade avslag. Det är intressant att närmare stu

dera de obearbetade avslagen. Man kan reflektera över varför just de 

aktuella avslagen ansågs vara värda att gömma undan. 

Troligtvis var tanken bakom gömman att föremålen senare skulle tas 

till vara, men så har aldrig blivit fallet. Föremålen har lagts ner för 

att sparas för framtida bruk. Avslagen i koncentrationen bör således 

ha en särskild egenskap som gjorde dem värda att spara. Granskar man 

avslagen med en redskapstillverkares synsätt framträder denna särskilde 

egenskap ganska tydligt. Det rör sig sannolikt i flera fall om avslag som 

är lämpliga till råämnen för vidare bearbetning till skrapor, knivar och 

pilspetsar. Utgrävarens praktiska prov med redskaps tillverkning har 

särskilt påvisat svårigheten att erhålla bra råämnen för spetsar. Här

vidlag får man räkna med en stor andel spill innan huggningen resulterar 

i ett avslag som är bra råämne. Bland avslagen i koncentrationen finns 

nio avslag som jag åtminstone skulle anse värda att prova att göra spetsa 

av. Kännemärket på dessa avslag är att deras längshuvudaxel är någor

lunda rak i motsats till den böjning som avslag vanligen får. De nio av

slagen har heller inte så kraftiga variationer i tjockleken. Det är inte 

möjligt att exakt karaktärisera vilka avslag som duger till råämnen till 

spetsar och vilka avslag som inte duger - de förhistoriska redskapstill

verkarna visste heller knappast detta till 100% - men det kan nämnas att 

vid mina prov så visade sig att jämntjocka avslag med vinkelräta kanter 

var de bästa råämnen, glasbitar är t ex idealiska för spetstillverkning. 
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· I fyndkoncentrationen fanns också tre delar av spjutspetsar eller dolk

blad. Delarna härör från föremål som brustit vid tillverkning eller an

vändning. Likaväl som när det gäller avslagen i depån måste det ha

funnits ett särskilt skäl att lägga ner trasiga eller halvfärdiga föremål.

Enligt min uppfattning är förklaringen att de kan tjäna som råämnen för

vidare bearbetning. Genom den tidigare bearbetningen kände man mate

rialets egenskaper och kunde bedöma vilken kvalitet det hade och där

med också bättre bedöma möjligheterna att förfärdiga något annat före

mål. De aktuella delarna är extremt tunna och endast en mycket skick

lig redskapstillverkare med tillgång till ett bra råmaterial har kunnat

förfärdiga sådana arbeten. I sin nuvarande utformning, utgör de tre

delarna nästan idealiska råämnen för vidare bearbetning till spetsar.

Eftersom föremålsgömman speglar en viss speciell avsikt hos ned

läggaren bör den framförallt studeras mot bakgrund av denna avsikt. 

Det är därför enligt min mening viktigare att söka klargöra detta än 

att gå in på någon av de nu så populära teoretiska, statistiska sys te -

matiseringarna av stenåldersmaterial. Händelseförloppet bakom göm

mans tillkomst är så speciellt att den statistiska metoden inte ger ett 

meningsfullt resultat. Vid gömmans tillkomst har det ägt rum ett ur

val av vissa speciella artefakter med vis sa avsikter från nedläggarens 

sida. 
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Synpunkter på tolkningen. 

Tolkningen av anläggningens art försvåras givetvis av att den undergått 

,kraftig erosion. Det går t ex inte med säkerhet fastställa konstruktions-

stenarnas ursprungliga lägen. Anläggningen kan sålunda ha haft en annor -

lunda form från början. Jordlagren i anläggningen har påverkats av 

erosionen, och ger därför inte några klara indicier på stensättningens 

art. 

På holmen fanns talrika spår av stenåldersboplatser och det står klart 

att den använts som uppehållsplats för människor i en stenålderskultur. 

Relationen mellan anläggningen och boplatserna är emellertid oklar. 

Inom anläggningen anträffades skärvs ten, men de kan lika väl ha dit

eroderats som i ursprungligt läge. De spridda fynden kan också fått 

sitt läge till följd av vattenerosionen. Däremot är det otänkbart att 

föremålen i fyndkoncentrationen låg i sekundärt läge. På rent strati

grafiska grunder är det inte möjligt att klarlägga anläggningens tids -

mässiga relation till stenålde rsboplatse rna. 

Relationen mellan fyndkoncentrationen och anläggningen går heller 

inte fastställa med säkerhet. De kan knappast ha tillkommit helt obe

roende av varandra. Om föremålsdepån tillkommit före anläggningen, 

skulle gömman ha upptäckts när anläggnings stenarna placerades i sira 

lägen. Artefakterna i depån är så iögonfallande att de skulle ha noterats 

och troligen skulle detta ha lett till att depån undersökts och föremålen 

skingrats. En möjlighet - om än mindre sannolik - är att depån till

kommit efter anläggningen. Det är oklart om anläggningen varit synlig 

ovan jord när vegetations skiktet fortfarande fanns kvar. Om så varit 

fallet bör anläggningen uppmärksammats av de som gömde undan före -

målen i jorden. Det är då måhända mindre sannolikt att de valt denna 

plats för gömman. 

De tänkbara tidsrelationerna mellan depån och anläggningen är att de 

antingen är samtida eller att gömman är yngre än anläggningen. 

Med ledning av de fakta som framkommit genom undersökningen, torde 

man inte med säkerhet kunna fastställa anläggningens art. Kanske rör 

det sig om en grav, men det bör framhållas att anläggningen liknar eld

städer i husgrunder som undersökts 'i Varangerområdet. 
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I hus 8 i Gropbakkeengen finns i en hus grund en eldstad (3), vars pro

portioner och storlek stort överensstämmer med anläggningen på 

Kråkholmen. Om det nu verkligen rör sig om en husgrund skulle 

man kanske ha väntat sig mera säkra indikationer på detta. Ingen 

vall runt eldstaden, som rrarke rar husets väggar, kunde konstateras 

i likhet med vad som var fallet i Va ranger. Inte heller fanns det trä

kol i eller i anslutning till eldstaden. Konstruktions stenarna var dock 

inte påtagligt påverkade av eld, vilket innebär att om anläggningen 

tjänat som eldstad så har det bara varit under kort tid. En lång tids 

eldning skulle ha medfört att stenarna sprucki t och ändrat färg, 

men så var icke fallet. Förklaringen till att få säkra indikationer 

kom fram, kan vara en följd av erosionen och att huset bara använts 

kort tid. 

En rimlig tolkning av anläggningen är enligt min mening att den ut

gjorde eldstad i en numera söndereroderad husgrund. I Maksjö-Varris

området finns talrikt med indikationer på att området nyttjats av 

människor under stenåldern. Spår av husgrunder och andra boende

anläggningar har emellertid helt saknats. Samtidigt står det klart 

att sådana anläggningar måste finnas i området med hänsyn till den 

stora fyndmängden i området. Den aktuella stensättningen kan vara 

en del av den första kända hus grunden från stenålderna inom detta 

område, 

3. Simonssen,P., 1961. Varanger-Funnene II. Tromsö Museums

Skrifter Vol. VII.H.II.
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Anläggningen före undersökning. Mot ND. 
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Anläggningen före utgrävning. Mot OSO. 
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Detalj av fyndkoncentrationen. Mot väster. F8 
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Ank. 

D.nr

Landsantikvarie Per-Uno Ågren 

Västerbottens museum 

UMEÅ 

Efter ett dröjsmål på nära� år sänder jag rapport över utgrävningen 

i Varris. Den består av en textdel, en ritningsdel ( 2 ritningar), en 

fotodel och 2 lådor fynd. Texten är icke renskriven och måste därför 

göras detJ ritningarna förekommer i ett ex. vardera och kan lätt 

kopieras, fotografierna har framställts och mcflterats i 2 ex. För att 

få en koplett rapport i 2 ex fordras alltså att texten renskrives 

och ritningarna kopieras, varefter det hela är klart. Jag har av

stått att göra det,eftersom det är tic!ödande att renskriva för mig 

och d en verkliga kostnaden blir omotiverat hög 0 Jag bifogar en 

räkning i något hyfsat xxKk skicl. 

I övrigt går arbetet här sin gilla gång. Under den senastetiden 

har jag försökt lägga ner arbete på att få pengar till avhandlings

arbete om praktiska prov. Det är ju livlig konkurens pm pengarna, 

men försäkan har i alla fall utfallit i 1000 kronor som skall an

vändas för en resa till Bordeaux. I övrigt står mitt främs��hopp till 

tipstjänst, eftersom ämnet är så udda. 

Hälsa alla 

Östersund den 10 februari 1976 

Hälsningar 

PS. Vore tacksam om det kunde framställas ett extra exemplar av 


