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Fig. 1. Översiktskarta. Läget för Viggeön markerat med en röd cirkel. Skala 1:175 000.
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Inledning 
Vid Jamtlis revideringsinventering av fornlämningar år 2013 upptäcktes det att lämningen 

Myssjö 29:1 (registrerad stensättning), belägen på Viggeön i Storsjön (figurer 1–3), hade 

skador som indikerade plundring. Övriga lämningar som skulle finnas i närheten, Myssjö 29:2 

(stensättning) samt en skärvstensförekomst i strandbrinken, kunde vid samma tillfälle inte 

lokaliseras. 

Våren 2018 ansökte Jamtli (dnr 66-2018) om bidrag från Länsstyrelsen i Jämtlands län för att 

undersöka den skadade stensättningen. I undersökningsplanen i ansökan ingick även att om 

möjligt lokalisera och undersöka de övriga två lämningarna. 

Länsstyrelsen beviljade denna ansökan, i enlighet med beslut 2018-07-04 (dnr 435-4922-2018). 

Jamtli genomförde därmed en arkeologisk efterundersökning och skadedokumentation av 

nämnda objekt under augusti månad 2018. Arbetet genomfördes av antikvarier/arkeologer 

Kristina Jonsson och Annabell Rahm, med inledande deltagande av 1:e 

antikvarie/chefsarkeolog Anders Hansson. 

 

 
Fig. 2. Läget för Myssjö 29:1 och Myssjö 29:2 på Viggeöns södra ände, markerat med en röd cirkel. 
Skala 1: 20 000. 
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Bakgrund och objektsbeskrivningar 
 

Myssjö 29:1 

Viggeön inventerades första gången år 1970 av Klas-Göran Selinge på Riksantikvarieämbetet. 

I samband med detta registrerades stensättningarna Myssjö 29:1 och 29:2. Myssjö 29:1 

beskrevs (enligt FMIS) vara 6–7 meter i diameter och 0,2–0,4 meter hög med en till stora delar 

övermossad fyllning av i huvudsak 0,2–0,4 meter stora stenar, vissa upp till 0,8 meter stora. 

Ytan beskrevs som ojämn, och konstruktionens avgränsning var otydlig i sydväst. I dess mitt 

fanns en 3×2 meter stor (NÖ–SV) och 0,3 meter djup grop. På utdraget från 

inventeringsboken finns en sekundärt tillförd anteckning, gjord av signatur ”JS” i samband 

med byråinventering för topografiska kartan 2001, som anger Myssjö 29:1 som ”bästa i södra 

Storsjön”. Vad som menades med detta är oklart, men möjligen har någon ansett denna vara 

den mest representativa graven i området. 

Vid inventeringen år 2013 upptäcktes det som ovan nämnts att Myssjö 29:1 hade en skada i 

form av en relativt nygrävd grop i dess nordvästra del (se figurer 3 och 4).  Gropen beskrevs i 

samband med detta som ca 1,5 ×1 meter stor (Ö-V) och intill 0,5 meter djup. Vid ett senare 

tillfälle har man även använt gropen som grillplats, vilket startade en brand som har orsakat att 

gropens insida samt den kringliggande markytan och skogen på udden har brandskadats.  

 

Fig. 3. Gropen som noterades i Myssjö 29:1 vid inventeringen 2013 (bild tagen vid tillfället). Foto: Anna Engman. 
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Myssjö 29:2 
Myssjö 29:2 beskrevs i förstagångsinventeringen 1970 som en närmast rund övertorvad 

stensättning, 4×4 meter stor och 0,2 meter hög med en fyllning av 0,1–0,3 meter stora stenar. 

Även i denna ska det ha funnits en grop i mitten, 2 meter i diameter och 0,1 meter djup. 

Graven beskrevs som erosionsskadad i den södra delen mot strandkanten. 

I anslutning till erosionskanten, och även i ytan i anläggningen västra del, noterades tämligen 

rikligt med skärvig skörbränd sten vid inventeringen. Ytterligare skärvsten observerades i 

strandhaket i sydöst och vidare ned mot stranden. Förekomsten tolkades som rester från en 

boplats. Ytterligare ett par stenkoncentrationer noterades på öns södra del, vilka tolkades som 

möjliga ytterligare fornlämningar (Uppgifter från FMIS). 

Vid revideringsinventeringen 2013 kunde varken Myssjö 29:2, skärvstensförekomsterna eller 

stenkoncentrationerna lokaliseras. 

 

 

 
Fig. 4. Lägena för Myssjö 29:1 och 29:2 på Viggeöns södra udde efter kartering i samband med 
undersökningen 2018. På planen ses även deras respektive lägen i FMIS (Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister). Skala 1:300. 
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Undersökningens syfte och frågeställningar 
 

Syfte 

Syftet med undersökningen var att: 

- I möjligaste mån rädda den information som kunde finnas kvar i den plundrade 

stensättningen (Myssjö 29:1), och att efter underökningen rekonstruera den. 

- Lokalisera, och om den återfinns, undersöka stensättningen Myssjö 29:2. 

- Utreda huruvida det finns en stenåldersboplats (skärvsten) på udden samt undersöka 

eventuella anläggningar i stensättningarnas omedelbara närhet. 

 

Frågeställningar 
De frågeställningar som sattes upp var: 

- Vilka dateringar har gravarna och den förmodade boplatsen? 

- Vad finns kvar av yttre och inre gravskick av stensättningarna och finns det några 

anläggningar på den förmodade boplatsen? 

- Vilka tolkningar kan utifrån den nya informationen göras av platsen? 

- Hur förhåller sig stensättningarna till den förmodade boplatsen? Finns det bara ett 

rumsligt samband eller finns där även ett kronologiskt? 

 

Metod och dokumentation 
Metodupplägget var enligt undersökningsplanen att stensättningen/stensättningarna skulle 

plangrävas med korsprofil och därefter återställas. För att få en uppfattning om den eventuella 

boplatsen och eventuella anläggningar av stenålderskaraktär skulle ytor omkring och mellan de 

båda stensättningarna avtorvas och undersökas. Några korsprofiler anlades dock aldrig, på 

grund av objektens karaktär (mer om detta nedan). Objekten avsöktes med metalldetektor. 

Undersökningen dokumenterades genom planritning, inmätning med GPS och fotografering. 

 

Genomförande och resultat/tolkning 
 

Myssjö 29:1 

Arbetet inleddes med rensning av plundringsgropen, samt avtorvning av ytor i anslutning till 

denna (figur 5). Redan före undersökningen påbörjades uppfattades det som osäkert om 

anläggningen verkligen var en grav, och även efter avtorvning av hela det centrala partiet 

kvarstod tveksamheten. Stenmaterialet var ojämnt i storlek och fördelning, och gav inte på 

något vis intryck av att vara medvetet placerat i någon form. Ett antal större stenar fanns inom 

den förmodade gravens utbredning, utan inbördes struktur. Vid vidare nedgrävning, dels inom 

den centrala ytan och dels ut i två smala schakt mot öster respektive sydväst (se plan i figur 7 

nedan), framkom endast mer eller mindre koncentrerade ytor med skärvig småsten 

uppblandad med sand samt därunder grusig sand som utgjorde den naturliga undergrunden. I 

anslutning till plundringsgropen fanns en stenkoncentration som sannolikt utgjorde delar av 

det uppslängda materialet från grävningen av gropen (se figurer 5 och 7). Även den skärviga 

stenen tolkades som naturlig morän – den förekommer rikligt över hela området. 
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Fig. 5. Myssjö 29:1 efter avtorvning och nedgrävning. Nedtill i bild syns plundringsgropen, och till höger utanför 

den stensamlingen som sannolikt är de uppkastade massorna. Foto mot söder av Kristina Jonsson. 

 

Hela den yta som utgjorde Myssjö 29:1 avsöktes med metalldetektor, men inga utslag gavs. 

Efter avslutad undersökning återfylldes schakten och de avtorvade ytorna – dock återfylldes 

inte plundringsgropen då det hade krävt att material togs från annan plats. Slutsatsen blev att 

Myssjö 29:1 inte är en stensättning, utan endast en naturformation. Liknande förhöjningar 

finns över hela udden; sannolikt utgör de rotvältor. Ön är vindutsatt, och ett flertal vindfällen 

kunde iakttas (jfr figur 6). När träd faller drar de med sig stenar upp med rotsystemet, vilket 

bildar stenkoncentrationer som de som kunde ses vid undersökningen. Efter att en rotvälta 

har torvats över får den ofta en form liknande Myssjö 29:1 – en förhöjning med en 

svacka/grop i kanten eller mitten.  

 

Fig. 6. En rotvälta i närheten av Myssjö 29:1. Foto av Kristina Jonsson 
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Fig. 7. Planritning över de schakt som grävdes i Myssjö 29:1. Skala 1:50. Siffrorna motsvarar följande: 

1) Yta med sten och grus, sannolikt uppgrävt från plundringsgrop. 

2) Plundringsgrop. 

3) Gråbrun sand (undergrund). 

4) Ytor med småsten. 

5) Område med rötter och förmultnad stubbe. 

6) Yta med små- och mellanstor sten 

7) Yta med mellanstor sten. 
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Myssjö 29:2 och övriga eventuella lämningar 
Den förhöjning som torde vara den som tolkats som stensättning Myssjö 29:2 lokaliserades ca 

8,5 meter sydväst om Myssjö 29:1 (jfr figur 4). Den motsvarade i grova drag beskrivningen 

från 1970, även om den var otydlig och svårbedömd. Även på denna låg ett antal större lösa 

stenar, och en koncentration mindre stenar i anslutning till en tall i den centrala delen (figur 8). 

 

Fig. 8. Myssjö 29:2 före undersökning. I ytan syns skärvig sten i olika storlekar. Foto mot väster av Kristina 

Jonsson. 

 

Ytan avsöktes med metalldetektor, som gav utslag på ett par ställen. Två schakt grävdes 

genom den förmodade graven, med utgångspunkt i metalldetektorutslagen. Schakt A (jfr 

planritning i figur 9) förlades från/genom stenpackningen vid tallen och ned genom hela den 

förhöjda ytan mot söder. Schakt B grävdes från det centrala partiet mot öster. Trädrötter 

förhindrade att schakten kunde grävas helt till den förhöjda ytans centrum.  

I schakten framkom – liksom i Myssjö 29:1 – skärvig småsten, grus och sand (naturlig 

undergrund). I den södra änden av Schakt A samt i stora delar av Schakt B fanns ett kraftigt 

recent kol- och sotlager som tillkommit i samband med eldning/grillning intill stranden. I 

lagret påträffades två kapsyler som torde vara från omkring 1970-talet. 

De grävda schakten lades igen efter undersökning. Även Myssjö 29:2 avfärdades som 

fornlämning. Den skärviga stenen utgör det naturliga materialet på ön; samma stenpackning 

som påträffades i schakt A och B och som kan ses i ytan på fotot i figur 8 fortsatte oavbrutet 

ned i strandbrinken. Sålunda kan även den vid fornminnesinventeringen noterade 

skärvstensförekomsten tolkad som boplatsmaterial avfärdas som fornlämning, och av denna 

anledning grävdes inga ytterligare intilliggande ytor.  
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Fig. 9. Planritning över de schakt som grävdes i Myssjö 29:2. Skala 1:50. Siffrorna motsvarar följande: 

1) Stenpackning. 

2) Område med rötter. 

 
Sammanfattning och utvärdering 
Myssjö 29:1 och Myssjö 29:2, samt eventuella boplatslämningar i anslutning, har efter 

undersökning avfärdats som fornlämningar. Resultaten visar på svårigheterna med 

fornminnesinventering: även den mest rutinerade experten – som Klas-Göran Selinge i detta 

fall – kan ibland ta miste. Viggeön utgör en plats som skulle kunna hysa 

insjögravar/fångstmarksgravar, och kanske ville Selinge här hellre fria än fälla trots att de 

förmodade lämningarna var otydliga. Att man sedan vid en revideringsinventering inte 

avfärdar samtliga lämningar (jfr ovan om att vissa inte kunde återfinnas, vilket kan ses som ett 

avfärdande) är också förståeligt – har en fornlämning en gång blivit registrerad är det vanskligt 

att på säker grund avfärda detta utan att göra faktiska markingrepp. Myssjö 29:1 hade ju också 

märkligt nog av någon klassats som ”bäst” i södra storsjöområdet. Det mest troliga, med facit 

i hand, är dock att samtliga (oregistrerade) förhöjningar som kan ses på Viggeön (jfr 

rapportens omslagsbild) är vindfällda övervuxna rotvältor. Det som tolkats som 

människopåverkad skärvsten är natursprängd morän, och den är naturligt förekommande över 

hela ön. 
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