1

Värns-Fanön-Slåttdalsberget [Y 34]
Detta är en värdebeskrivning som ska förklara och förtydliga värdena
inom riksintresset.

Id: Y 34
Namn: Värns-Fanön-Slåttdalsberget
Kommun: Kramfors
Socken: Vibyggerå
Huvudsaklig karaktärstyp: Fornlämningsmiljö
Andra karaktärstyper: -

Riksintressebeskrivning beslutad av RAÄ 2018:
Motivering
Fornlämningsmiljö. Representativ och mycket åskådlig kuströsemiljö i karaktäristiskt
bronsåldersläge med några av Ångermanlands förnämsta gravmonument i öppen och opåverkad
kustmiljö. Spåren av mänsklig aktivitet åskådliggör landhöjningsprocessen vilken tydligt kan utläsas i
landskapet.
Uttryck för riksintresset
På de mot havet vända hällmarkerna finns en koncentration av ursprungligen strandbundna gravar i
form av stenrösen och stensättningar från bronsåldern, samlade i grupper eller större gravfält.
Gravarna ligger på mellan 25-50 meter över havet och uppvisar en stor formvariation, ofta med
konstruktionsdetaljer som stenkistor och kallmurade kanter.
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Utbredning och landskap: Starkt kuperat och dramatiskt kustområde med skogsklädda berg. Den
östra sidan mot havet består till stor del av branta stränder, kala klippor och högt belägna
klapperstensfält som dominerar landskapsbilden. Riksintresset sträcker sig från Värnshalvöns
yttersta spets över till Fanön, Gårdberget, Förberget och området norr om Slåttdalsberget.

Utdrag från RAÄ ordlista med landskaps– och miljötyper:
Fornlämningsmiljö: Miljö vars kulturhistoriska betydelse främst konstitueras av fasta
fornlämningar, deras relation sinsemellan och till naturmiljön.
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Riksintressets värden:
•

En representativ och åskådlig norrländsk kuströsemiljö med stråk av bronsåldersrösen med
stor formvariation.

•

En miljö där spåren av mänsklig aktivitet följer landhöjningsprocessen och tydligt kan utläsas i
landskapet.

•

Några av Ångermanlands mest förnämliga gravmonument.

Riksintresset är en del av ett större område inom världsarvet Höga Kusten och ingår i det band av
kuströsen och stensättningar som finns utmed hela Norrlandskusten.

Fornlämningarna inom riksintresset består till största delen av rösen och stensättningar, varav några
kan räknas till länets mest spektakulära gravmonument. Gravarna är olika till både form och storlek.
De flesta är runda, men det finns också ovala, rektangulära och skeppsformiga gravar. På flera av
gravarna syns konstruktionsdetaljer, såsom stenkistor och kallmurade sidor. Majoriteten av gravarna
dateras till bronsåldern och de ligger i traditionella lägen 30–35 meter över havet, längs den forntida
strandlinjen. De många gravarna berättar om en långlivad begravningstradition bland de människor
som levde här.
Gravarna har fortfarande strandkontakt i och med den branta kusten. Så trots landhöjningen
kvarstår den viktiga närheten till havet.

Så här syns riksintressets värden i landskapet:
Riksintresseområdet ligger i den yttersta och östra delen av kuststräckan mellan Norrfjärden och
Näskefjärden. Området ingår i världsarvet Höga Kusten och områdets norra delar ingår också i
Skuleskogens nationalpark. På grund av de utpekade naturskyddsområdena och den starkt kuperade
kusten har gravmiljöerna skonats från exploatering och förståelsen för deras ursprungliga miljö är
därför tydlig.
Fornlämningarna i landskapet och kopplingen till vattnet
Riksintresseområdet med alla fornlämningslokaler ligger i ett relativt oexploaterat landskap.
Kuströsena har en stark koppling till vattnet och är uppförda i välexponerade lägen, ursprungligen
väl synliga från de omgivande vattenvägarna. Här är detta väldigt tydligt tack vare den öppna orörda
kustmiljön, det dramatiska landskapet med höga berg, branta sluttningar och kalspolade klippor. Det
går lätt att få en uppfattning om hur landskapet såg ut under bronsåldern, eftersom den branta
kusten gör att rösena har kvar den nära kontakten med strandlinjen nedanför. Bronsålderns gravar i
form av rösen och stensättningar är tydligt avläsbara både som enskilda lämningar och i förhållande
till varandra. Gravarna visar ett begravningsskick som var utbrett i området och längs kusterna i
Sverige, Finland och Norge.
Vad berättar gravarna?
Gravarna varierar i form och storlek. Här finns alltifrån över 20 meter i diameter stora monumentala
rösen och stensättningar och upp till 20 meter långa så kallade långrösen till mindre skeppsformade,
runda, rektangulära och ovala varianter. Gravarna ligger ofta på berg och hällmarker, ibland
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ensamma i grupper eller i större sammanhängande gravfält. De är byggda av hopsamlade stenar. I
mitten kan ofta finnas en stenkista av flata hällar och ibland syns kallmurade kanter eller brätten av
sten. Eftersom många gravar har plundrats genom årtusenden, har konstruktionsdetaljer försvunnit
och många är utrivna eller har plundringsgropar i mitten där stenkistorna ibland är blottlagda. Med
årstidernas växlingar har vatten trängt ner och påskyndat nedbrytningen av ben och metallföremål,
varför man sällan hittar några fynd. Flera gravar i området undersöktes både under tidigt 1900-tal
och på 1960-talet. De daterades till äldre bronsålder, det vill säga tidsperioden mellan 1700 och 1100
f.Kr., mest utifrån gravskick och läge.
Rösena och stensättningarna är mycket likartade inom ett stort område, vilket tyder på att
människorna hade en gemensam trosuppfattning. Under äldre bronsålder begravdes de döda
tillsammans med personliga ägodelar och gravgåvor, i kistor av sten eller trä som täcktes med
likformade stenar till rösen. Under yngre bronsålder förändrades gravskicket och man började
kremera de döda. Ibland anlades graven direkt på kremeringsplatsen eller så samlade man ihop
resterna från gravbålet i en behållare av trä, näver, keramik, skinn eller tyg, som sedan täcktes över
av sten till en tydlig grav. Ibland kan det finnas fler än en begravning i samma röse/stensättning.
Tydligast syns det i långrösena där man kan se flera stenkistor liggande på rad i samma grav. Det är
inte ovanligt att redan befintliga gravar användes för nya begravningar, så kallade
sekundärbegravningar.
Värns
Vid Värns och på Värnsudden ligger 24 kända gravar. Majoriteteten ligger samlade i tre gravfält
längs uddens södra sida, vända mot havet. Mitt i byn ligger tre rösen samlade i grupp på en höjd. I
byns åkermark finns en förhistorisk boplats, förmodligen äldre än gravrösena. Här hittades fyra
stenyxor vid mitten av 1970-talet. Även en skörbränd sten återfanns, det är en sten som har blivit
kraftigt upphettad och spruckit och som ofta förekommer i stora mängder på förhistoriska boplatser.
Boplatsen är inte undersökt och således inte daterad, men stenyxorna indikerar att människor har
bott länge i området.
Harphagsfältet och Dansbanan
På norra sidan om dalgången mellan Fanön och Gårdberget finns en koncentration av gravar, det så
kallade Harphagsfältet med tillsammans över 20 gravar. Riksintressets största sammanhängande
gravfält med 14 anläggningar finns på Fanöns norrsida som är vänd mot Norrfjärden.
På södra sidan av dalgången finns en uppseendeväckande grav som i folkmun har döpts till
Dansbanan. Det är en 22 meter i diameter stor rund och platt stensättning med kallmurad kant. I
mitten finns en stenkista bestående av sex hällar. Graven är undersökt men inga fynd har gjorts.
Kanske är detta en kenotaf, en skengrav uppförd till minne av någon vars kropp har förlorats eller
begravts på annan plats. Denna märkliga gravtyp är mycket ovanlig. Liknande finns i
Sammallahdenmäki i västra Finland (mellan Pori/Björneborg och Turku/Åbo) som också är ett
världsarv. i Finland förknippas dessa gravar med soldyrkan och jordbrukets etablering samt att de
markerar en äganderätt av landområdet.
Intill Dansbanan finns ett rektangulärt röse. Denna undersöktes samtidigt och där påträffades ett sju
och ett halvt cm långt bronsblad.
Även i detta område finns några boplatser registrerade. Boplatserna är inte undersökta och daterade,
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men ligger inte långt från gravarna så kanske finns ett samband.
Från Gårdberget till Slåttdalsberget
Längs med kuststräckan Gårdberget-Trångsudden-Förberget-Slåttdalsberget ligger ett stort antal
bronsåldersgravar. De ligger både som enstaka gravar eller samlade i grupper och alla är vända mot
havet. I riksintressets nordligaste del mellan Kälaviken och Salsviken finns ett av de tätaste partierna
med rösegravar inom Örnsköldsviks kommun.
Flera av rösemiljöerna, särskilt i norra delen, ligger i mer skogsbeväxta områden. Här är det inte lika
lätt att uppfatta närheten till vattnet.
Gamla gropar i klapperstensfälten
En annan mer svårtolkad lämning är de så kallade boplatsgroparna i klapper som återfinns högt
uppe på bergens klapperstenfält i hela området, från Värnsudden i söder till Slåttdalsberget i norr. Få
är undersökta, men troligen har de använts som förvaringsgropar. I Ulvvik undersöktes två sådana
gropar, men inga fynd hittades. Undersökningen visade att boplatsgroparna är välbyggda och
troligen ombyggda en eller ett par gånger samt att de sannolikt kan dateras till bronsålder eftersom
de låg på 30 meters höjd över havet
Att besöka riksintresset
Att riksintresset ligger inom världsarvet Höga Kusten och delvis inom Skuleskogens nationalpark
betyder att flera av gravmiljöerna är vårdade och lätta att nå till fots via de vandringsleder som går
genom området. Många gravmiljöer har informationsskyltar som bland annat berättar om
fornlämningarna.
Inom nationalparken finns även tillgänglighetsanpassade entréer, information och vissa
servicefunktioner. Kopplat till världsarvet finns Naturrum Höga Kusten vid Skulebergets fot.
Däremot är många av vägarna i riksintresset inte alltid öppna för biltrafik. Det innebär det kan bli
rätt långa vandringar för dem som vill besöka gravmiljöerna.
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