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Sammanfattning
Näringsfånget för ”kuströsekulturen” är än så länge dåligt känd, en ekonomi som
huvudsakligen varit baserat på havets resurser verkar rimlig. Resultatet från undersökningen
av röset vid Älandsfjärden pekar dock i en annan riktning, nämligen på en landbaserad kost.
Troligen har ekonomin i vissa fall varit inriktad på betesdrift och djurhållning snarare än fiske
och fångst i havet. Närheten till odlingsbara jordar i området kring Älandsfjärden finns i flera
närliggande dalgångar som torrlagts genom landhöjningen.
Graven dateras genom 14C analys till vendeltid. Den osteologiska analysen av benmaterialet i
graven indikerar en manlig yngre vuxen individ, troligtvis yngre än ca 30 år.
Kustgravrösen är främst sammanknippade med bronsåldern men ett stort antal gravrösen
fortsätter att anläggas järnåldern igenom. En platskontinuitet kan anas från bronsålder in i
yngre järnålder och i vissa fall in i medeltid då gravar finns anlagda på nivåer under 10 m.ö.h.
Riktade inventeringar skulle troligen öka antalet rösen på järnåldersnivåer vilket inte minst
resultaten från Ådalsbanan nu har visat.
En förändring av rösenas placering kan märkas bland lämningarna i anslutning till RAÄ 277.
Bronsåldersrösena ligger på bergknallar och har förmodligen varit väl synliga för
omgivningen. Gravarna på järnåldersnivåer i området kring RAÄ 277 är mindre och är
anlagda så att de inte är lika välexponerade i terrängen. RAÄ 277 låg i en svacka och kunde
inte helt enkelt urskiljas på nära håll ens efter avverkning.
Detta markerar möjligen en förändring i gravarnas betydelse, samtidigt som skelettbegravning
i kista ses som ett ålderdomligt drag.
Fynden av en sölja och en kniv bredvid varandra antyder att kniven burits i ett bälte kring
midjan och att den gravlagde legat med uppdragna ben i den korta kistan. Huvudet har då
varit placerat i sydöst där också kraniefragmentet påträffades. Graven har utsatts för plundring
och många föremål är därför troligen förkomna.
Spridningen av kuströsen och stensättningar på järnåldersnivåer överensstämmer bra i
Härnösands kommun. Detsamma gäller även om man tar med de rösen och stensättningar från
högre nivåer och som kan förväntas vara från bronsåldern. Gravhögarna ligger ibland i
anslutning till rösena på ett sätt som gör att de kan antas ha uppförts av samma grupp av
människor. Gravhögarna ligger i allmänhet i anslutning till odlingsbara jordar vilket inte
rösena gör på ett lika påtagligt vis. Rösebyggarna kan ha bott och nyttjat odlingsbar mark på
längre avstånd från sina gravar, de kan ha använt närliggande betesmarker, bedrivit fiske och
havsfångst.
Man kan säga att rösen och högar finns inom samma område och att skillnaden dem emellan
kanske kan bero på en annan inriktning i ekonomin under järnåldern. Rösegrupperna ger med
sin platskontinuitet genom tiden intryck av att vara lämningar efter en bofast befolkning.
”Rösekulturen” försvinner inte utan finns under hela järnåldern parallellt med gårdarna med
gravhögar. Förmodligen har inte boplatserna knutna till rösena vid strandlinjen legat i
anslutning till gravarna på samma sätt som gravhögarna på gårdarna utan kanske i ett mer
indraget läge. Var boplatserna legat är en viktig fråga för framtidens arkeologer att lösa.
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Inledning
Länsmuseet Västernorrland och riksantikvarieämbetet (UV Mitt), har på uppdrag av
Länsstyrelsen i Västernorrlands län undersökt ett gravröse ca 4,5 km nordväst om Härnösand.
Röset, RAÄ 277, låg inom fastigheten Ulvvik 4:9, Säbrå socken, Härnösands kommun,
Ångermanland. Anledningen till undersökningen var att röset låg inom sträckningen för den
planerade Ådalsbanan. Uppdragsgivare var Banverket/Ådalsbanan AB.
”I samband med järnvägsplanearbetet framgick att järnvägen skulle komma att passera över
fornlämningen. Vid överläggningar med Ådalsbanan AB samt under gemensam besiktning på
platsen konstaterades att ingrepp ej kunde undvikas. Länsstyrelsen bedömde att
fornlämningens betydelse inte stod i proportion till den olägenhet det innebar att förändra
järnvägssträckningen.
Skäl för undersökning var att förhistoriska lämningar som gravar utgör ett viktigt källmaterial
för förståelsen av äldre tiders samhällen. Undersökningen kan därför bidra till förståelsen av
fångstsamhällets tillbakagång och den agrara bygdens etablering och expansion i området.
Gravskick utrycker till viss del ett samhälles sociala relationer liksom styrande normer och
värderingar. De maritimt anknutna gravrösena, vilka anlagts under en tidsrymd av närmare
3000 år kan betraktas som ett enhetligt och mycket seglivat gravskick. Det är möjligt att
gravarna återspeglar en för tidsrymden gemensam ideologisk struktur. Den sista fasen i
gravskicket kan därför förväntas bidra till att förklara när och av vilken anledning denna
övergavs” (ur Länsstyrelsens beslut).

Syfte
Syftet med undersökningen var att undersöka och datera röset för att kunna sätta in det i ett
geografiskt socialt, kronologiskt och eventuellt religiöst perspektiv. Kunskapsläget för
”kuströsekulturen” är idag inte särskilt gott. Rösena sträcker sig efter i stort sett hela den
svenska kusten. I Västernorrland finns rösen på nivåer från åtminstone äldre bronsåldern fram
till yngre järnålder. Rösen förekommer även på nivåer som motsvarar den yngre stenålderns
stränder men det är ännu okänt om några rösen anlades så tidigt.
Undersökningen av röset i Ulvvik, som ligger på 15 m.ö.h. är av stort intresse för att öka
kunskapen om kuströsena under järnåldernn
En jämförelse mellan bronsålderns och järnålderns rösen kan belysa förändringar i religion
och ekonomi m.m.
Ett makrofossilprov kan ge svar på eventuella gravgåvor (matoffer) samtidigt som lämpligt
material kan tas ut för 14C dateringar.
En pollenanalys kan ge svar när under året begravningen ägde rum.

Metod och redogörelsen av arbetet
Röset och omgivande block mättes in med totalstation. Stenpackningen plockades bort
skiktvis. Förnyad dokumentation genomfördes då konstruktioner i röset börjar urskiljas. En
profil genom röset ritades. Kamera användes för att dokumentera undersökningen vid sidan av
totalstation. Den sparsamt förekommande jorden från röset sållades. Platsen för begravningen
var svårutgrävd då där fanns många små stenar. Jord från gravnivån tillvaratogs för eventuell
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makrofossilanalys, men materialet innehöll inte mycket mer än rötter och grusig sand. Jorden
från gravnivån sållades därför inne på museet och då påträffades en knivspets.
Röset och den närmaste omgivningen torvades av för hand och ytan rensades därefter med
skärslev och fyllhammare totalt ca 31 m2 . Metalldetektor användes för att genomsöka ytor
och stenansamlingar runt graven, inga fynd påträffades dock.
En osteologisk analys genomfördes på det benmaterial som framkom med syfte att få kunskap
om den begravda personens ålder, kön m.m.(se bilaga 3). Benmaterialet var obränt och
doktorand Anna Linderholm, vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet
fick därför i uppdrag att göra analyser på benet. I benet fanns tillräckliga mängder kollagen
för att dels göra 14C-datering och ett försök till DNA.analys (bilaga 3). 14C-analysen
uppfördes av Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. I samband med detta utfördes även
en analys av stabila isotoper och med hjälp av de resultaten kan man se vilken typ av kost den
gravlagde har levt på.
Något lämpligt material för makrofossilprov kunde inte hittas och det bedömdes även att
material för en pollenanalys var olämpligt att ta på grund av rösets öppna karaktär utan säkra
slutna nivåer.

Natur- och kulturmiljö
Gravröset RAÄ 277 låg på den norra sidan av Älandfjärden i Säbrå socken, idag ca 12 km
från det öppna havet.
I området finns flera registrerade gravar, de flesta utgörs av rösen men även stensättningar och
högar finns representerade (se fig 1).
Det närmast liggande gravgrupperna med högar ligger i byn Kragom ca 2,8 km nordväst om
RAÄ 277.
Omkring 100 m västnordväst om RAÄ 277 på 15 meters nivå över havet ligger RAÄ 278 och
279 som utgörs av låga stensättningar ca 5 meter i diameter.
175 m västerut ligger RAÄ 280 på 15 meters nivå över havet. Fornlämningen består av ett
röse 6 meter i diameter och 0,5-0,8 m högt.
375 m nordväst om RAÄ 277 ligger RAÄ 35 på 30 meters nivå över havet. Fornlämningen
utgörs av ett röse, 9 meter i diameter och 1,4 meter högt, samt en stensättning, 4x4 m och 0,4
m hög.
Omkring 520 meter nordväst om RAÄ 277 ligger RAÄ 36 på 30 meters nivå över havet.
Fornlämningen består av tre rösen 7-11 meter i diameter och 0,4-1,3 meter höga. Båda RAÄ
35 och 36 är omnämnda av Sidenbladh 1867 och Olsson 1911.
I indraget läge vid Ulvviken östnordöst om RAÄ 277 finns följande gravar:
RAÄ 27 är ett gravröse som ligger ca 1300 m från den undersökta graven. Röset är 5 m i
diameter och intill 0,4 högt och beläget på 15 nivå över havet.
RAÄ 28 är en gravgrupp som ligger ca 1230 m från RAÄ 277. Gravgruppen är belägen 10 m
över havet och bestående av en gravhög och en stensättning. Gravhögen är 7 m i diameter och
1 m hög. Stensättningen är något för regionen så ovanligt som en treudd med 8 m sida och 0,4
m hög. Graven har i det närmaste ett mittblock och kantkedja samt resta hörnstenar.
Öster om Ullviken och byn Ulvvik finns följande gravar:
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På ett avstånd av 1630 m från RAÄ 277 ligger gravgruppen RAÄ 26 på 25 nivå över havet.
Fornlämningen består av tre rösen 4-10 m stora och 0,6-1,4 m höga.
På ett avstånd av 1680 n från RAÄ 277 ligger RAÄ 183 en stensättning 25 m över havet, 5 m
i diameter och 0,9 m hög.
På ett avstånd av 1820 m från RAÄ 277 ligger RAÄ 25 en gravgrupp belägen 22 meter över
havet bestående av tre rösen 7-8 m i diameter och 0,7-1,3 meter höga. På ett avstånd av 1750
m ligger ett nyupptäckt röse omkring 5 m i diameter och ca 0,5 m högt.
Nordväst om RAÄ 277 ligger på ett avstånd av ca 2300 m följande gravar:
RAÄ 79 på 20 m nivå över havet. Graven utgörs av en stensättning? 7 m i diameter och 0,3 m
hög.
RAÄ 32 en gravgrupp belägen 20 m över havet bestående av två högar 8-9 m i diameter och
0,5 m höga.
RAÄ 240 röseliknande stensättning belägen 45 m över havet. Graven är 7 m i diameter och
0,3 m hög.
Sydväst om Älandsfjärden ligger RAÄ 62 som är en stensättning? På 10 meters nivå över
havet. Lämningen är 7 meter i diameter och 0,3 meter hög.
På flera fornlämningslokaler finns lämningar som inom ett begränsat område innehåller flera
tidsperioder. Det mest sannolika är att det funnits någon form av mer eller mindre
sammanhängande platskontinuitet. Bronsåldersrösena som ligger placerade på bergen har
senare fått efterföljare i form av rösen, stensättningar och i något fall högar på
järnåldersnivåer.
Mönstret går igen på flera ställen exempelvis den närliggande Vägnön.
Enligt Lars Högberg (upptäckaren av RAÄ 277, 278, 279 och 280) som ägnat många år av sin
fritid till inventeringar i Ångermanland så är det vanligt att finna gravar på lägre höjder i
anslutning till bronsåldersrösen.
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Figur 1. Fornlämningar vid Älandsfjärden. På norra sidan av Älandsfjärden finns flera grupper av
gravar från brons-järnålder. De blåa linjerna anger 15 m- nivån över havet motsvarande ca 500-talet
e Kr, gula prickar är rösen, turkosa är stensättningar och röda gravhögar.
Den röda pilen visar det undersökta röset RAÄ 77. Gravröset var beläget längst ut på udden vid
tiden för begravningen.
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Figur 2 Gravlokaler från järnåldern. Gula prickar
markerar rösen, turkosa markerar stensättningar,
röda markerar gravhögar, bruna prickar markerar
övertorvade stensättningar. Höggravfälten är ej
medtagna i bilden. Den röda pilen markerar platsen
för det undersökta röset.
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Figur 3. Gravlokaler med rösen och stensättningar från alla nivåer.
Gula prickar markerar rösen, turkosa markerar stensättningar.
Den röda pilen markerar platsen för det undersökta röset.

Rösen längs kusten
Utmed Norrlands kust är omkring 2 300 rösen eller röseliknande stensättningar kända och
bevarade (Baudou 1968). Senare inventeringar har visat att det finns betydligt flera rösen och
röseliknande stensättningar.
Utanför Norrland är rösena talrika både i Svealand och Götaland. Ibland koncentrerar de sig
utmed den forntida kusten, t.ex. på Gotland, i norra Halland och Bohuslän men kan även vara
vanliga i inlandet, såsom i mälarlandskapen och Småland. Likaså är rösena vanliga utmed den
finska kusten med Åland och längs den Norska kusten upp till södra Troms fylke (Baudou
1977:11).
Under äldre bronsålder anlades manslånga sten och hällkistor i rösena, för att under senare
perioder bli mindre och innehålla brända ben. Baudou menar att förändringarna i gravskicket
svarar mot förändringarna i Sydskandinavien från äldre till yngre bronsålder. Gravarna
förändrades därmed sannolikt från att vara skelettgravar till ett gravskick där man kremerade
den döde (Baudou 1977:111 ff).
Örjan Hermodsson har i en artikel sammanställt olika konstruktions- och formelement över
kuströsen i Hälsingland. I Hälsingland uppgår antalet rösen på järnåldersnivåer till 45 % av
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det totala antalet rösen och i Medelpad 30% (Hermodsson 1987:118). Motsvarande siffror för
Västerbotten och Norrbotten är endast 9,5%. Av Baudos genomgång av 513 nivåbestämda
gravar av rösekaraktär hänförs endast 8% till järnåldersnivåer (Hermodsson 1987:119). I
nuvarande källäge är flera av rösena i Ångermanland belägna på järnåldersnivåer. Bilderna
med rösen, stensättningar och högar (se ovan) ger en uppfattning om den tidsmässiga
fördelningen av rösena i Härnösands kommun. Värdena hamnar då på ca 40% för
järnåldersrösena.
På järnåldersnivåerna uppvisar norra Ångermanland nästan uteslutande runda rösen och
stensättningar vilket i stort drag överensstämmer med Hälsingland (Hermodsson 1987:119).
På högre höjder dominerar de runda rösena i Hälsingland. Ett annat drag är att det finns fler
gravar per fornlämningslokal på de lägre nivåerna i Hälsingland (Hermodsson 1987:117).
Gravar med mittblock är dominerande på järnåldersnivåer i Hälsingland (Hermodsson
1987:113).
Leif Grundberg har undersökt ett röse (RAÄ 30 i Grundsunda sn, Ångermanland) som
daterats till vendeltid (Grundberg & Hårding 2002). Flera rösen är också undersökta inom
Risöfjärdsprojektet, de är ännu inte avrapporterade men finns redovisade i artiklar (Grundberg
1992a och b).
Undersökningen av det skadade röset RAÄ 30 i Grundsunda sn visade att graven anlades i det
yttersta kustbandet i strandnära läge under vendeltid. Gravskicket kunde närmast betecknas
som urnegrav där den döde har bränts och de ihopsamlade benen lagts i en bergsskreva.
Varken fynd, benmaterial eller fröer avslöjade något om näringsfång eller kulturell bakgrund.
Gravens ursprungliga yttre form kunde inte avgöras med säkerhet (Grundberg & Hårding
2002:2). De metallföremål som påträffades kan möjligen ha utgjort söljor som tillhört den
dödes klädedräkt samt en kniv eller pilspets.
Inom Risöfjärdprojektet har tre av åtta järnåldersgravar på Burholmen (RAÄ 125,
Grundsunda sn, Ångermanland) undersökts. De gravarna låg kronologiskt skiktade mellan 13
och 22 m.ö.h. och har daterats till äldre romersk järnålder (100-talet e. Kr. med en
sekundärbegravning under 1200-talet), folkvandringstid (400-500-talet e.Kr.) respektive
vendeltid eller tidig vikingatid (700-800-tal) (Grundberg 1992a;132 ff. 1992b, 1995:15).
Järnåldersgravarna på RAÄ 30 och 125 var av typen brandgravar av urnegravtyp. I den
folkvandringstida graven (RAÄ 125) påträffades förutom ben av den gravlagde, en hund, ben
av svin samt får/get. Grundberg tolkar detta som att befolkningen som anlagt de kustnära
gravarna sannolikt varit jordbrukande och bofasta och således inte enbart försörjt sig genom
fångst och fiske (Grundberg 1992a:134).
Järnåldersrösen i tydligt strandnära lägen förekommer bl.a. på Åland. Här finns sådana rösen
på olika platser runt om i landskapet, bl.a. i Saltviks, Sunds och Finströms socknar
(Fornminnesinventering 1979, Edgren 1983). Endast enstaka gravar har dock undersökts, t.ex.
ett bronsåldersröse i Grelsby, Finström, som verkar ha återanvänts i järnåldern bl.a. i
folkvandringstid, samt ett långröse, i Persby, Sund, vilket har daterats till romersk järnålder
och folkvandringstid (Edgren 1983:89, Fornminnesinventering Finström 1979,
Fornminnesinventering Sund 1979). I norra Saltvik finns järnåldersrösen dels som enstaka
gravar ute på öarna Boxö och Flatö, dels samlade i gravfält, nära detta i Toböle på Fasta
Åland. En del av dessa gravfält kan ha anlagts först i yngre järnålder (Edgren 1983:93.) På
åtminstone ett av dessa gravfält är gravarna uppbyggda kring ett eller flera stora block, så som
fallet är i Ulvvik.
I de hittills ganska fåtaliga analyser som har gjorts av Ålands järnåldersrösen betraktas de
rösen som ligger längst ut mot havet som indikationer på befolkningsgrupper med sin
näringsbas i fiske och sälfångst, medan gravrösen i mer skyddade lägen och i inlandet antas
ha haft en blandekonomi respektive en mer agrart inriktad näringsbas (Edgren 1981:96).
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Exempel på rösen och stensättningar från järnåldern i kustmiljö finns även i bl.a. Småland,
t.ex. i Simpevarp och Ävrö i Misterhults socken (Norman 1993:112-113). Här har flera
anläggningar undersökts, både med brända och obrända ben. Två av gravarna kan dateras till
sen yngre järnålder – tidig medeltid och tolkats snarare höra ihop med segelleden, ”Det
Danska Itinerariet”, i närheten, än den bofasta befolkningen i området (a.a. sid. 97, 113).

Beskrivning av röset
Vid undersökningstillfället var den kringliggande skogen nyligen avverkad. Röset visade sig
efter avtorvning vara större och högre än vad som tidigare förmodats, ca 6 m i diameter och 1
m högt. Stenpackningen låg upplagd mot ett stort stenblock (2,25 x 1,5 m) norra, västra och
södra sida. På östra sidan fanns bara några block lagda i ett lager.
Röset var högst i söder ner mot vattnet där det var kring en meter högt. Det högsta delarna av
graven var exponerade mot syd-sydväst.
I konstruktionen fanns några större jordfasta block, i övrigt var stenstorleken 0,1-0,5 m.
Röset bar spår av plundring då stenmaterial var utslängt från platsen för själva begravningen.
Mellan det nämnda blocket och ett mindre västerut liggande jordfast block fanns spår efter en
kistkonstruktion där den döde lagts ner. ”Kistan” var inte större än ca 1,3 x 0,5 m och
orienteringen var nordväst-sydöstlig. Ett skallfragment påträffades under en flat sten i sydöst
medan en kniv och en sölja låg tillsammans i kistans nordvästra den. I botten av ”kistan”
fanns en mörkfärgning. Fyndens läge indikerar att den döde mannen begravts i kistan med
benen uppdragna. Antagandet bygger på att kniven och söljan låg bredvid varandra,
förmodligen i ursprungligt läge och kistans längd som ju omöjliggör en begravning med
kroppen utsträckt.
I rösets nordvästra del fanns delar av kallmurning delvis bevarad. Även på flera håll fanns
kallmur bevarad främst i sydöst och nordöst. Mindre stenar hade använts för att palla upp
blocken i kallmuren. Mellan de stora markfasta blocken i väster fanns mindre block nerkilade.
Flera block i kanten av röset var ställda på högkant. Mot botten av röset fanns mindre
stenpackning bestående av ca 0,1 m stora stenar. Jordarten i området bestod av småstenig
morän med inslag av stora block.
Rösets läge i terrängen var inte framträdande och hade det placerats några meter högre upp
hade det synts betydligt bättre (se figur 8).
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Figur 4. Rösets norra del. Foto från norr.

Figur 5 Rösets östra del. Foto från söder.
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Figur 6. Rösets södra del efter rensning. Foto från söder.

Figur 7. Rösets västra del. Foto från väster.
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Figur 8. Rösets läge i bildens mitt visar på det skymda läget i terrängen. Foto från nordväst.

Figur 9. ”Kistan” med nedrasade stenblock fotad uppifrån det stora stenblocket i öster. Foto och
montage Peter Persson.
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Figur 10. ”Kistan” belägen i sänkan till höger om det stora blocket. Foto från norr.

Fyndmaterialet
En bit slagen kvarts påträffades i stenpackningens östra del, fyndet utgör dock inget verktyg
enligt Christina Lindgren vid UV-Mitt.
Bearbetad eller sönderdelad kvarts har påträffats på fler ställen i Västernorrland. I en grav
(RAÄ 275) i Ängom, Njurunda socken påträffades slagen kvarts (Forsberg & George 1998:5).
Vid undersökningen av ett vendeltida gravröse vid Burholmen (Grundsunda socken,
Ångermanland) påträffades bland gravgodset en sten av vit kvarts (Grundberg 1992:134).
Slagen kvarts har påträffats i järnåldersgravar i Mälardalen, bl.a. vid undersökningar vid Lilla
Sylta, RAÄ 87, Fresta socken, Uppland (Svensson & Andersson 2005). Slagen kvarts
förekom i så gott som alla gravar på gravfältet (totalt 74 stycken), vilka huvudsakligen kan
dateras till folkvandringstid, men även romersk järnålder och vendeltid (a.a. sid. 10,28).
Kvartsen förekom i varierande mängd, från enstaka gram och upp till 0,2-0,3
kg samt i två gravar 60-65 kg vardera, och har medvetet sönderdelats, troligen i samband med
anläggandet av gravarna (a.a. sid. 21).
Rituell deponering ser ut att vara en rimlig förklaring på förekomsten av stenmaterial i
järnåldersgravar. Det bearbetade kvartsstycket kan ingå i ett sådant sammanhang.
”Quarts has been interpretad as a symbol of fertility and death and associated with special
powers. The color white as s symbol in burial rituals could have been intended to protect or
purify the grave and/or the buried. Was it a transformative medium to get in touch with the
other side? By dressing the grave and the area around the chamber with white stones the
power of the deceased could be seen as eternal reaching from beyond the other side and
empowering his kinsmen” (Riksantikvarieämbetet informationsaffisch)
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Fynden av järnkniven, söljan, tornen? ev. bricka påträffades under stenpackningen i ”kistan”
ner mot den naturliga moränen i ett mörkare lager.
Söljan (fnr 3) av järn har måtten 28 x 21x 4-7,5 mm. Söljan har rundade hörn. Den ena
långsidan är betydligt kraftigare än den andra. På mitten av den smalare lånsidan finns en
förtjockning som möjligen kan utgöra resterna av tornen. Hålet är 16,5 x 7,5 mm med rundad
form i kortsidorna. Söljan liknar till formen mest söljan 1050, Taf 118 i Birger Nermans
arbete Die vendelzeit Gotlands från 1969. Den dateras till perioden VII:2 motsvarande 600650 e. Kr.
Den eventuella tornen (fnr 5) har en längd av 23,5 mm vilket skulle stämma bra överens med
söljans bredd.
Kniven motsvarar ganska väl vendeltida knivar från perioden VII:1 ( Taf.45) (Nerman 1969).
Dateringen av perioden ligger mellan 550 och 600 e. Kr. Kniven från Ulvvik har ett kraftigt
tilltaget blad och har mot spetsen en svagt sluttande rygg.
Den bevarade delen av tången är 48 mm lång, 20 mm bred och 6,5 mm tjock intill bladet.

Figur 11. Kniven och söljan efter konserveringen.

Fyndnr Fynd

X

Y

Z

Mått i mm

1
2
3
4
5
6
7

6952 511,4
6952 512,1
6952 512,08
6952511,94
6952511,94
-

1606 583,8
1606 583,3
1606 583,38
1606583,353
1606583,33
-

15,38
15,29
15,23
15,31
15,31
-

100 x 75 x 9
175x29x8,5
28x21x7,5
83,5 x 31x 30
23,5x8x8
15x15x4
30x19x6,5

Skallfragment
Kniv
Sölja
Slagen kvarts
Torne?
Järnbricka
Skallfragment

Vikt
i gr
48
75,9
7,2
102,5
2,3
1,5
1,6

Osteologisk analys
Den osteologiska analysen utfördes av Petra Molnar vid osteorkesologiska
forskningslaboratoriet, Stockholms universitet (se bilaga 3). Skellettfyndet visar att materialet
utgör en del av ett nackben (occipitale) av människa. Suturen ej sammanväxt, vilket tyder på
en yngre vuxen individ (troligen yngre än ca 30 år). Formen på nack-knölen (protuberantia
occipitalis externa) indikerar en manlig individ.
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Figur 12. Skallfragmentet (verklig storlek ca 100 x 75 mm) Foto Peter Persson.

DNA-analys
Det är ovanligt att obränt ben påträffas i järnåldersgravar i länet. På det oftast förekommande
brända benen kan inte DNA-analyser utföras. Det var därför intressant att försöka genomföra
en DNA-analys av benmaterialet. Frågor om släktskap och grupptillhörighet m.m. skulle
kunna belysas genom en analys.
Försök till DNA-analyser gjordes också på skallbenet (se bilaga 3). Då kollagenextraktionen
gav bra resultat ansågs benmaterialet ha en tillräcklig bevarandegrad för att försöka extrahera
DNA. Kollagenet anses skydda DNA:t från nedbrytning och närvaron av kollagen innebär att
det rent teoretiskt borde kunna finnas DNA bevarat.
Ingen av extraktionerna fungerade och man får anse att materialet inte innehöll tillräckligt
med DNA för att möjliggöra en analys. DNA bryts ner snabbt efter individens död och
nedbrytningen fortgår sedan tills inget DNA finns kvar. Denna process drivs på av olika yttre
förhållanden som till exempel om provet har utsatts för kraftiga temperaturskillnader i marken
eller om vattennivåerna varierat etc.
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C analys

14

C gjordes på kollagenet från skallbenet och analysen visar att den gravlagde med 94 %
sannolikhet dog mellan år 530 och 660 e Kr och med 68,2 % sannolikhet mellan det något
snävare tidsspannet 560 och 640 e Kr (se bilaga 4). Dateringen av begravningen är därmed i
huvudsak vendeltida. Gravens nivå på 15 meter över havet visar att graven varit
strandbunden.

Radiocarbon determination

Atmospheric data from Stuiver et al. (1998); OxCal v3.9 Bronk Ramsey (2003); cub r:4 sd:12 prob usp[chron]

Ua-32296 : 1470±40BP

1700BP

68.2% probability
560AD (68.2%) 640AD
95.4% probability
460AD ( 1.4%) 490AD
530AD (94.0%) 660AD

1600BP
1500BP
1400BP
1300BP
1200BP

200CalAD

400CalAD

600CalAD

800CalAD

Calibrated date

Figur 13. Kalibrerad datering.

Analyser av stabila isotoper
Analyser av stabila kolisotoper och en kväveisotop gjordes på kollagenet från benet (se bilaga
3). Värdena tyder inte på att någon marin föda har intagits, utan att mannen helt har levt på en
terrestrisk föda.
Resultatet av (kolisotopvärdet δ 13C) och kväveisotopvärdet var fullkomligt oväntat för alla
inblandade arkeologer. Förväntningarna var att en person som gravlagts i ett röse vid
stranden under mellersta järnålder skulle ha ingått i en ekonomi som baserades på havets
resurser, istället visar analysen att ekonomin eller den gravlagdes kost varit det totalt motsatta.
Frågan är om resultatet är representativt för ”kuströsekulturen”? Analysen utgör inte något
statistiskt underlag men måste ändå förklaras. Om resultatet är representativt måste synen på
”kuströsekulturen” ändras.
Liknande resultat är inte helt ovanliga i maritima miljöer och analyser av matskorpor från
keramikskärvor på gropkeramiska boplatser har visat på terrestisk karaktär (Strinnholm
2001:84-85, 90, 108-109).

Tolkning och diskussion
I nuläget är inte kunskapsläget om gravrösen stort. Av de undersökta rösena ligger de allra
flesta på bronsåldersnivåer. Boplatser och näringsfång som de gravlagda från rösemiljöerna
har nyttjat är inte kända ännu, en ekonomi som huvudsakligen varit baserad på havets resurser
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verkar rimlig. Resultatet från denna undersökning pekar dock i en annan riktning, nämligen på
en landbaserad kost. Troligen har ekonomin i vissa fall varit inriktad på betesdrift och
djurhållning snarare än fiske och fångst i havet. Närheten till odlingsbara jordar i området
kring Älandsfjärden finns i flera närliggande dalgångar som torrlagts genom landhöjningen.
Höggravar som indikerar gårdslägen och odling från järnåldern finns på två lokaler i den
närliggande byn Kragom.
Graven dateras genom 14C analys av skelettmaterialet med 94 % sannolikhet till perioden
mellan år 530 och 660 e Kr. Fyndmaterialet i form av kniven och söljan kan sannolikt också
dateras till 550- 650 e Kr.
Den osteologiska analysen av nackbenet (occipitale) visar att den gravlagde var en yngre
vuxen individ (troligen yngre än ca 30 år). Formen på nackknölen (protuberantia occipitalis
externa) indikerar en manlig individ.
På flera fornlämningslokaler har gravrösen fortsatt att anläggas efter bronsåldern. En
platskontinuitet kan anas från bronsålder in i yngre järnålder och i vissa fall in i medeltid då
gravar finns anlagda på nivåer under 10 m.ö.h. På Vägnön finns en gravgrupp (RAÄ 174
Säbrå sn) på 8 m.ö.h. enligt fornminnesinventeringen och vid undersökningarna inom
Risöfjärdsprojektet påträffades en sekundärbegravning från medeltiden i en järnåldersgrav.
Riktade inventeringar skulle troligen öka antalet rösen på järnåldersnivåer vilket inte minst
resultaten från undersökningarna i samband med Ådalsbanan nu har visat.
En förändring av rösenas placering kan märkas bland lämningarna i anslutning till RAÄ 277.
Bronsåldersrösena ligger på bergknallar och har förmodligen varit väl synliga för
omgivningen. Gravarna på järnåldersnivåer i området kring RAÄ 277 är mindre och är
anlagda så att de inte är lika välexponerade i terrängen. RAÄ 277 låg i en svacka och kunde
inte helt enkelt urskiljas på nära håll ens efter avverkning.
Detta markerar möjligen en förändring i gravarnas betydelse, samtidigt som flera företeelser
tyder på kontinuitet. Ett ålderdomligare drag är skelettbegravningen i ”kista”.
Fynden från graven av en sölja och en kniv antyder att kniven burits i ett bälte kring midjan
och att den gravlagde legat med uppdragna ben i den korta kistan. Huvudet har då varit
placerat i sydöst där också kraniefragmentet påträffades. Stenpackningen ovanför själva
begravningen var omplockad och stenmaterialet därifrån var utslängt åt väster och söder.
Graven har alltså utsatts för plundring och många föremål kan därför vara försvunna.
Utbredningen av kuströsen och stensättningar på både järn- och bronsåldersnivåer
sammanfaller bra i Härnösands kommun. Gravhögarna från järnåldern ligger ibland i
anslutning till rösena på ett sätt som gör att de kan antas ha uppförts av samma grupp av
människor. Gravhögarna ligger i allmänhet i anslutning till odlingsbara jordar vilket inte
rösena gör på ett lika påtagligt vis. Rösebyggarna kan ha bott och nyttjat odlingsbar mark på
längre avstånd från sina gravar. De kan ha nyttjat närliggande betesmarker till sina djur
samtidigt som fiske och havsfångst kan ha bedrivits. Det finns dock odlingsbar mark i
anslutning till Älandsfjärden som redan under järnåldern blivit tillgänglig på grund av
landhöjningen (se figur 1). Man kan säga att rösen och högar finns inom samma område och
att skillnaden kanske kan bero på en annan inriktning i ekonomin under järnåldern.
Rösegrupperna ger med sin platskontinuitet intryck av att vara lämningar efter en bofast
befolkning. ”Rösekulturen” finns under hela järnåldern parallellt med gårdarna med
gravhögar. Förmodligen har inte boplatserna knutna till rösena legat i anslutning till gravarna
på samma sätt som på gårdarna med gravhögar, utan kanske i ett mer indraget läge än vid
kustlinjen. Var boplatserna legat är en viktig fråga för framtiden att lösa.
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Bilaga 1. Karta

Västernorrlands län med undersökningsplatsen markerad med den blå punkten.

Bilaga 2 Fotolistor
Bilder tagna med digitalkamera. Fotografer Ola George och Ann Vinberg.
Foto
Motiv
nr
1
Röset efter avverkning
2
Röset efter avtorvning
3
Röset efter avtorvning
4
Röset efter avtorvning
5
Röset efter avtorvning
6
Röset efter avtorvning
7
Röset efter avtorvning
8
Röset efter avtorvning, centrala och östra delen
9
Röset efter avtorvning, centrala och västra delen
10
Röset efter avtorvning
11
Röset efter avtorvning
12
Röset efter avtorvning, detalj av sydöstra delen
13
Röset efter avtorvning, detalj av östra delen
14
Röset efter avtorvning
15
Röset efter avtorvning
16
Rösets västra del, detalj av kallmur
17
Rösets norra begränsning med delar av kallmur bevarad, samt
centrala delen med fördjupning vid ”kistan”
18
Rösets norra begränsning med delar av kallmur bevarad, samt
Centrala delen med fördjupning vid ”kistan”

Fotograferat från
Öster
Öster
Sydöst
Sydöst
Sydöst
Sydöst
Sydsydöst
Sydsydöst
Sydsydöst
Öster
Öster
Öster
Söder
Sydväst
Väster
Väster
Norr
Norr
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Inrasade block över ”kistan”
Områdesöversikt med graven i centrum
Delar av stenpackningen i södra delen av röset, intill det stora
blocket
Delar av stenpackningen i södra delen av röset, intill det stora
blocket
Delar av stenpackningen i södra delen av röset, intill det stora
blocket
Delar av stenpackningen i södra delen av röset, intill det stora
blocket
Delar av stenpackningen i centrala delen av röset, intill det
stora blocket
Delar av stenpackningen i norra delen av röset, intill det stora
blocket
Delar av stenpackningen i nordvästra delen av röset
Delar av stenpackningen i västra delen av röset
Delar av stenpackningen i sydvästra delen av röset
Delar av stenpackningen i sydvästra delen av röset
Områdesöversikt med röset i centrum
Stenpackningen i södra delen av röset efter bortrensning av
ytlig stenpackning
Stenpackningen i södra delen av röset efter bortrensning av
ytlig stenpackning
Stenpackningen i västra delen av röset med kallmur synlig
efter bortrensning av ytlig stenpackning
Stenpackningen i västra delen av röset med kallmur synlig
efter bortrensning av ytlig stenpackning
”Kistan” delvis urplockad samt praktikant
”Kistan” delvis urplockad
Nordvästra delen av röset med synlig kallmur efter att ytlig
stenpackning plockats bort
Stenpackning i södra delen av röset efter att ytlig stenpackning
plockats bort
Delar av kranium upplagt på soppskyffel
Arbetsbild, Ann Vinberg ritar profil
Jordbundna stenblock i rösets sydvästra del efter att
stenpackningen tagits bort
Röset efter att stenpackning plockats bort. Intill det stora
blocket begravningen
Röset efter att all stenpackning plockats bort. Intill det stora
blocket begravningen
Röset efter att all stenpackning plockats bort. Intill det stora
blocket begravningen
Röset efter att all stenpackning plockats bort. Intill det stora
blocket begravningen
Områdesöversikt med endast stora block kvarlämnade i röset
Gravfynd i form av större kniv
Gravfynd i form av större kniv
Gravfynd i form av större kniv, sölja och kraniefragment

Norr
Sydväst
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster ovanifrån
Öster
Söder
Söder
Väster
Väster
Norr
Norr
Nordväst
Väster
Väster
Öster
Söder
Söder
Söder
Söder
Söder
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Bilder tagna med analog systemkamera. Fotografer Ola Georg och Ann Vinberg
Foto
Motiv
Fotograferat från
1
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Nordöst
2
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Söder
3
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Väster
4
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Norr
5
Områdesöversikt efter avverkning med graven centrum och
Norr
Älandsviken i bakgrunden
6
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Nordöst
7
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Nordväst
8
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Väster
9
Områdesöversikt efter avverkning med graven i centrum
Sydväst
10
Röset avtorvat
Öster
11
Röset avtorvat
Väster
12
Röset avtorvat
Väster
13
Röset avtorvat
Norr
14
Röset avtorvat. Med den igenfyllda ”kistan” synlig intill det
Norr
stora blocket till vänster
15
Stenpackning i västra delen av graven
Öster uppifrån
16
Stenpackning i västra delen av graven
Öster uppifrån
17
Stenpackning i centrala delen av graven intill det stora blocket Öster uppifrån
18
Stenpackning i centrala delen av graven med ”kistan” intill det Öster uppifrån
stora blocket
19
Stenpackning i norra delen av graven
Öster uppifrån
20
Stenpackning i norra delen av graven
Öster uppifrån
21
Stenpackning i norra delen av graven
Öster uppifrån
Bilder tagna av Peter Persson med digitalkamera
Foto nr Motiv
1
Vy mot SV över området där graven ligger, efter avverkning
2
Vy mot V över området där graven ligger, efter avverkning
3
Gravens Ö sida efter avtorvning
4
Graven från SSÖ efter avtorvning
5
Närbild på stenpackningen, från S
6
Närbild på plundringsgropen, från S
7
Vy från graven över Älandsfjärden, mot SÖ
8
Vy från graven över Älandsfjärden, mot S
9
Vy från graven över Älandsfjärden, mot SV
10
Ola George guidar Ådalsbanan, Banverket & Härnösands kommun
11
Ola George guidar Ådalsbanan, Banverket & Härnösands kommun
12
Graven från VSV
13
Graven från V
14
Graven från V
15
Lodbild från N mot plundringsgropen i gravens mitt
16
Lodbild från N mot gravens Ö sida
17
Lobbild från N mot gravens S sida
18
Lodbild från N mot gravens S sida
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Lobbild från N mot gravens V sida
Lodbild från N mot plundringsgropen i gravens mitt
Lodbild från N mot plundringsgropen i gravens mitt
Vy från S mot graven
Närbild på arbetet vid graven
Bild på arbetet vid graven
Vy från S mot graven innan avtorvning
Närbild på stenpackningen, från S
Graven från V innan avtorvningen
Vy från N mot Älandsfjärden
Närbild på stenpackningen, från SÖ
Närbild på stenpackningen, från SÖ
Närbild på stenpackningen
Ihopsatt lodfoto av graven. Från N
Sammansatt foto över Älandsfjärden, Från N.
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Bilaga 3
Analyser gjorda på benmaterial från Gravröse, RAÄ 277, Säbrå sn, Ångermanland

Osteologisk analys
Benmaterialet visar sig vara en del av nackbenet från en yngre man. Benet är dokumenterat
före och efter provtagningen för de benkemiska analyserna.
Nackbenet rengjordes med avjoniserat vatten och borrades med hjälp av en tandläkarborr till
benpulver för vidare analyser, jag har tagit ca 100 mg till kollagenanalysen och ca 300 mg till
DNA analyserna (se nedan).

Kollagenanalys
Kollagen extraherades efter Brown et al. (1988) och utbytet var 4,79 % och mängden kollagen
(3,64 mg) var tillräckligt för att skicka 2,2 mg till 14C datering till Ångströmlaboratoriet i
Uppsala, och för att göra stabila isotopanalyser på resterande kollagen här vid Stockholms
Universitet.

Analys av stabila isotoper
Kollagenet som fanns kvar skickades till geokemiska laboratoriet vid Institutionen för geologi
och geokemi vid Stockholms Universitet, följande data kom fram:
Prov
Säbrå

Invägt (mg) δ13C vs PDB (‰)
0,461
-20,81

% C δ15N vs air (‰) % N
45,97
10,38
15,88

C/N
3,38

Dessa resultat visar på att individen i gravröset levde på en terrestrisk diet. Kolisotopvärdet
(δ13C) på -20,81 anger vad huvudkällan av protein kommer från i dieten och minus 20 är helt
terrestriskt till skillnad från t.ex. minus 13 som anger ett huvudsakligt marint inslag.
Kväveisotopvärdet (δ15N) anger var i näringskedjan man befinner sig och även detta
värde10,38 pekar på en terrestrisk förda.

DNA-analys
Försök till DNA-analyser gjordes också på skallbenet. Genom att kollagenextraktionen gav
bra resultat ansågs benmaterialet ha en tillräcklig bevarandegrad för att försöka extrahera
DNA, Kolagenet anses skydda DNA:t från nedbrytning och närvaro av kollagen innebär att
det rent teoretiskt borde kunna finnas DNA bevarat.
Genom att extrahera det borrade benpulvret med en metod som kallas fiskning (Anderung et
al. 2005) försökte jag identifiera DNA-markörer som skulle säga något om individens
härkomst. Jag använder mig av modern populationsgenetik för att kunna analysera individens
DNA och tittar både på kärn-DNA och på mitokondrie-DNA. Jag använde mig av markörerna
Haplogrup V och H för mitokondrie analysen och för Y kromosom analysen tittade jag på
Tat, SRY 10831 och 92R7.
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Ingen av extraktionerna fungerade och man får anse att materialet inte innehöll tillräckligt
med DNA för att möjliggöra en liknande analys. DNA bryts ner snabbt efter individens död
och denna nedbrytning fortgår sedan tills inget DNA finns kvar. Denna process drivs på av
olika yttre förhållanden som till exempel om provet har utsatts för kraftiga
temperaturskillnader i marken om det har förekommit olika vattennivåer etc.
Referens
Anderung, C. et al. 2005. Prehistoric contacts over the Straits of Gibraltar indicated by genetic
analysis of Iberian Bronze Age cattle. PNAS 102, 8431-8435.
Brown, T. A., D. E. Nelson, J. S. Vogel, and J. R. Southon. 1988. Improved collagen
extraction by modified Longin method. Radiocarbon 30:171-177.
Härmed återsänds resterande benmaterial med rapporten över resultaten och med en
redovisning av vilka analyser som genomförts.

Arkeologiska Forskningslaboratoriet
Doktorand Anna Linderholm
Wallenberglaboratoriet
Stockholms Universitet
106 19 Stockholm
Stockholm den 27 mars 2006
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Bilaga 4
Resultat av

14

C datering av kollagen från Ångermanland

Den fraktion som 14C-bestäms, förbränns till CO2-gas som
I sin tur Fe-katalytiskt grafiteras före acceleratorbestämningen.
RESULTAT
δ13C ‰ PDB

Labnummer

Prov

Ua-32296

Säbrå 1 -22,0

Med vänlig hälsning
Göran Possnert/Maud Söderman

14

C ålder BP

1 470 ± 40
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Bilaga 5 Plan och profilritningar

Dolksymbolen visar platsen för fyndet av kniven och söljan. Dödskallen visar platsen för
kraniefragmentet. Den blåstreckade ytan visar ”kistan”.
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Bilaga 6 Museets webbpublicering
Aktuellt
Gravfynd från 500-talet i Ulvvik
2005.07.04
Ola George 0611-886 79 ola.george@ylm.se

Länsmuseet har i samarbete med Riksantikvarieämbetet undersökt ett gravröse i
Ulvvikstrakten med anledning av Ådalsbanans dragning. Vid undersökningen
påträffades delar av ett skallben. Benet var obränt vilket är ganska ovanligt för
gravar i Västernorrland under perioden 500-1000 e.Kr. Den gravlagde hade fått
med sig en kniv med kraftigt blad i graven. Kniven har förmodligen hängt i ett
bälte/skärp då en sölja hittades intill. Förmodligen har många fler gravgåvor funnits
med den döde men graven var plundrad.
Kuströsen från bronsåldern finns längs med alla Sveriges kuster. I
Västernorrland levde gravformen kvar ända in i vikingatid, medan den försvann på
många andra ställen i landet. Kuströsena hör förmodligen till en befolkning som
livnärt sig på havets resurser. Samtidigt (under järnåldern) finns gravhögar nära
bondgårdarna. Förmodligen har det varit samma befolkning, men som haft olika
sätt att försörja sig på. Kuströsekulturens boplatser är inte lika kända och därför är
kunskapen ännu liten om denna kultur.
Foto: Ola George

