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Till RiksantikVariellmbetet 

Lappl ' nd 

Vilhelmina socken 

llärmed :f'är jag anmäla, att den arkeologioka reko~-

no oeringen av sjön Rane ren i Vilhelmina aooken, Lapp-

land, utf6rta under tiden den 27 september - 6 oktober 

1953. 
Undersökningen har ägt rum efter träffad överens-

kommelse mod ungl. Vattenfalleetyrelaen och ftlranletts 

av planerad reglering av Ransaren. Fliltarbetet och sam-

manställningen av rapporten har utförto av fil.110.la-

rald Hvarfner. Som medhjälpare under ftllt rbetet ar 

denne ha'ft :f'il.stud.Dirgit Klein. Katalogiseringen av 

fynden är utförd av antikvarien Sverker Janaon. Till-

sammans med H.Uvarf'ner har jae genomgått arbetet pd 

platsen. 

Under år 1954 bHr ett fångetgropayetom, som delvis 

redan kadats genom byggnadsarbetena vid reglerings-

dammen och i samband dlirmed e1v1t fynd, undors5kas. Vi-

dare återstår en rekognoeoering av etränö rna omedelbart 

nedanför r gleringsdammen. Genomgången av aj~n bör även 

kompletteras med en kulturhistorisk undersö ning av de 

fjtlllägenheter, som komma att slittae under vatten. Vidn-, 

re btlr det fotografiska materialet k:ompletter e, dll dåli-

ga v·td rleksförhlllanden rådde vid rekognoscoringstill-

fället. 



UndersBkningen har hittills dragit en kostnad 

av kronor 2. 043:18 . Stockholm den 24 februari 1954 . 

Vördsamt 

Sverker Janeon 



Rensaren. 

Hanaaren är en typisk fjällejö 1 det inre av Vil-

helminas tjälltr kter ca 12 km NV om F tmomnkke lapp-

kapell 1 ultsjöne nordligaste v1k. Sjön , som är orien-

terad 1 NV-SÖ, är 1, km lång och ligger 582,7 m Bver ha-

vet. Den utgör c ntrum 1 ett vidatrtlokt område, oom sedan 

gammalt kallas Ransaromr~det eller Ransartrakten , till 

vilket omkringliggande fjällmaesiv räknao. CmrAdet inne-

hades länge uteslutande av fj llappar. 

Endast 1 utkanterna av omrddet utefter stranden av 

Kultaj6n ooh vid Fatmomakkeviken hade nybyggare slagit 

sig ner under ftlrra hälften av 1800-tulet. Först på 1880-

talet slog en avenek m n vid namn Elias Olof Hansson sig 

ned som fiskare på en udde vid Ranearen (kertbl d 24). Ef-

ter oa 4 är flyttade han till V.Ranearluspen . Tidigare ha-

de en lapp Olof Sjuleon företskt upprätta nybygge på 1840-

t let men mieelyckato. Sedan 1880-talet har det tillkommit 

ett flertal fjällägenheter: {)vre Selet, V ooh ö .Ranaar-

luspen, Brattås, tvre och Nedre Btijnt!e, Ljueliden och 

fianaarudden . runtliga ligger ovan odlinBsgrflneen. I de 

allrn flesta tall kvarstår do f6rat uppförda byggnaderna, 

vilka UP!lVisar f6r ain tid typisk åro.g ooh genom ein allt-

jämt bestående ursprunglighet är så kulturhistoriskt in-

tressanta, att de böra bli ftsre~l ftlr en noggrann genom-

gdng i an band med undersökningen 1954. 
Pörekomaten av fornltifl)ninsaF inom ftanst1romrOc!et är 

känd 1 företa hand genom lärnron O. P. Pattereaons anteck-

ningar , eom publicerats: "Gamla byar i Vilhelmina II, 

Fjälltrakterna och Vojmoj~traktentt, Sthlm 1944, samt genom 



amat6rarkeologen K"nut Tinnbergs rekognosceringar. Petters-

son bar antecknat ataloringar, f&ngatgropar, lapska kult-

platser m.m. inom hela RansaromrMet, Tinnberg två sten-

ålder boplatser vid Rensaren: T 64 och T 247. Don e1at-

nllmnda har utm nstrats. Dessutom uppger han ett at5rre 

antal vid Gikaejtln. 

Lokal T 6~ (kartblad l - 2) är belägen p~ V stranden 

av Rane ren nedanför lägenheten V. Ransarluape n frdn går-

dens båtlilnning till en udde 100 m norrut. Få strandflaten 

insamlade 1953 ett fåtal fBremdl, vilk alla var starkt 

evalladez 

l stor ekrapa med htlg egg av avart kvartsit, avallad, 

89 X 50 X '.51 mm 
2 velag av svart kvarteit, det attSrre svallat, 5 - 7 cm. 

De v T1nnberg insamlade fynden förvarao 1 Umed Mu-

seum (Jfr Diar .nr 2905/45). 
Av Pettereeon antecknade uppgifter tyder emellertia 

på att här funnits en at~rre boplats än vac de f&taliga 

fynden ger vid handen. Petterseon skriver (II ,aid.228 f.): 

"är El iae Olof' Henaoon f~r llingre t1 aedan började upp-

arbeta det ställe, som nu är fjilllligenheten Vtlstra Pans ar-

luopen, utoåg han till gO.rdaetälle en sltlt backe helt nlira 

Ransa rsjtino strand. ntl r pd den släta backen lade han märke 

till en cirkelrund mullbank av ett par decimeters höjd och 

vid paes n och en halv meter tväre över. Han kom då att 

ttlnka, att kanhHnda någon lappsk tt av silver ldB ~6md 

nere i mullen inom ringen. Uan gav sig diireftJre till att 

ekovla bort all mullon inom rin en linde till jordvallene 

ant. nr han arbetat eig ned vid paoa en halv meter, sa 



ettitte spaden mot etenar. Sedan den lösa ullen var bort-

tagen, visade det oig, att där var lagd en botten av ganoka 

vida, men helt tunna stenhällar. När man lyftade upp dessa, 

eå låg under dem ett lager av triikol. Det ta kolleger hade 

en tjocklek av mer än en decimeter. ~liae Olof blev glad. 

då han anträffade kollagret, och nu hoppades han med sä-

kerhet, att han skulle finn nägot vtl.rdefullt under kolen. 

Han ekovlade undan kolen med stor ftsrs1kt1ghet och genom-

letade oäväl kolen som mullen, men varken något elaga red-

skap eller något av silver kunde han antrliffa. Emellortid 

fortsatte han att arbeta sig ned 1 marken, men ned nftlr 

kollagret var jorden 1 gropen alldeles likadan aom den 

man anträffar i andra backar. Elias Olof fick ingen er-

sättning för sitt besvär. Han fyllde gropen till on del 

ooh llingre fram timrade han upp sin lilla bagarstuga över 

gropen. an torde väl knappast behtsva draga 1 tvivelsmål, 

att icke :11aa Olot httr hade öppnat en st lokdtatomt . 

När Elias Olof Hansson h de timrat upp ein atuga, 

oeh det gällde att mura skorsten 1 denna gick han efter 

Ranearstrsnden och atlkte efter ltlmpliga etonhtlllar att 

mura av. Han lade da märke till en 11:ten htig nv otona.r 

och torvor i ajöstr nden ett litet styoke vlinster om ein 

gård , omkring 70 m frAn den grop han hade grävt upp på 

gården. Uti högens linde mot vnttnet atucko n grs tunna 

etenhtlllar fram, och deooa ville han taga till cursten r. 

Dä han bröt upp dessa htlllar, antr ffade han mellan dem 

n liten lunn yxa med akatthdl. Få yxans ena sid stack 

ut en liten pigg . Denna knackade Eli e Olof nv för att 

få se, vad yxan kunde vara av f6r eleg ämne och piggen 

:r~ll et>nder i grus, oom alldeles liknade vanligt mt;:r•kt 



stengrue. Elias Olof före6kte då slipa yxan på slip-

stenen, men denna bet icke alls på yxan, ej heller blev 

det någon blank fläok pä den. Det var alldeles oom att 

slipa en hård svart sten. Elias Olof lllmnade denna yxa 

till handlanden Axel Aron Johansson i Saxnäe, vilken lo-

vade att instlnda yxan till nägot museum för att dtlr få 

den inl8et. Men sedan dess har Rliae Olof aldrig htlrt · 

något om sin yxa och vet icke varthän den tagit vtlgen. 

På en backe ungeftlr 150 meter i väster frän rBset 

i sjöstranden hade man rivit av marken torvor för tak-

täckning. I mullen under torvorna hittade en sondotter 

till Eliao Olof en pilepets, troligen av kvarts. Denna 

säges vara inlämnad till Riksmuseet 1 Stockholm. Äro 
-ovan relaterade historier verkligen sanna, ad vill det 

se ut eåaom om backarna omkring gArden 1 Vllatra Ranear-

luspen vore fyndort ftlr etenredekap tran urgammal tid." 

Kommentar. Intet av de av o •• Pettersson omtalade före-

målen finns 1 Statens historiska muoewn • 

.Fdngstgropar. 
Frän övre Seleta tsetra ände till fjälliigenheten 

östra Hansarluapen sträcker eig ett syste av fdngot- . 

gropar. De som bertlrta av byggnadsarbetena vid Runear-

lusr,en har markerats pd kartbladet nr 1. En av groparna 

har bortachaktnte och därvid akall ett spjut ha pdträffato. 

!1r 1 (frän NÖ räknat) Ft\ngatgrop: innermAtt 1,8 x 0,6m, 

yttermätt 3 x 4 m, djup 1 m. 

2 m NÖ om nr l 

'r 1 a "Fängatgrop?, innermått l,O x 0,75, djup 0,5 m. 
11 m s 20° V om nr 1 lir 
Nr 2 Fångstgrop, innermatt 1,8 x 0,7 m, djup 0,3 m. 



25 m S 20° V om nr lär 

Nr 3 Fångatgrop, innermdtt 1,8 x 0,6 m, yttermdtt 5 x 4 m, 

djup l m. l Sö delen av gropen etår de ursprungliga väg-

garna kvar till en höjd av ca 0,4 m. 

Nr 4, FAngstgrop, borteohaktad. 

45 m S 45° V om nr 3 är 
Nr 5 Fängatgrop, 1nnerin4tt 1,7 x 5,5, yttermått '3,5 x 3 m, 
djup 1,2 m. 

7 m Som nr 5 lir 
Nr 6 Fångatgrop, innermdtt l,2 x 0,6, yttermAtt 2,; x 1,5, 
djup 0,5 m. 

40 m Som nr 5 är 

Nr 7 Fångatgrop, innermått 1,8 x 0,35, yttermått 3,5 x 3,5 

m, djup 0,9 m. 
6 m s ;o0 V om nr 7 lir 
Br 8 Fångstgrop, innerm.~tt 1,6 x 0,7 m, yttermttt 2,5 x 2, 
djup 0,8 m. 

20 m V 25° ?lom nr 8 är 
Nr 9 FA.ngetgrop, ir1nermått 1,8 x 0,6, yttermått 3,5 x 3m, 

djup 1 m. 

30 m V ;o0 Som nr 9 är 
Mr 10 .Fångutgrop, innermätt 1,4 x 0,8, yttermått 2,5 x 2,5 

m, djup 0,4 m. 

15 m 3 2s0 V om nr 10 är 
Nr ll fångetgrop, innermätt l,8 x 0,6, yttel'tnått 2,4 x 2 m, 

djup l m. 
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1. Utoi ~ aver Ranoaron ot V frtln Stox-uddon l)tl C otro.ndon mellan 
ouh1rb 1·oko.n och Aunob!!C ·en . I bol·"{;rund n Ljuofj i1llot (1,247 n} . 

fod ~ fU:r fj''llot l g er eä · on 1,3usli en och l ppl;¼Wct G:rundvik . 
Gl'•.rdorna till v·L~atar · b_, don -::löjnr· .o. o o al :varfnor, 
oo t . l 53. 
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