
ARKEOLOGISI< RAPPORT 

över undersölzning av Raä 9 5 3, 
Vojmsjön, Vilhelmina sn och kn 

Västerbottens län, Lappland. 

Jan-Erik 'To1ndund 

Västerbottens rr1uscu 111 

dccc1nber 1975 

l(ulturhistoriska undersökningar • Västerbottens n1useun1 



/ 

1:9 

][ 

/ 

\ 
/ I \ 

: "" 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

, Vojmsjön 
'· 409,6 - 417.6' 

\, 

'· '
\.. 

" 
1:64 
3lI 

---·-· -·-·-

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

·�--�---·-

I 

,'./:39 
,' I 1[ 

, , 
, 

I ( 
\ I ' \ ' ' ' ' 

'' I 

''-\ 

✓" . 
.Yr 

/ . I 

/ 
/ 

\ / 
\ . 

/ 

/ 
/, 

/. 

I / 
/, 

I 
I 

V, 
I, 

I 

I 
I 

I 

/ 

TRESUND 

, -, .. 2,-·-·r· 
/ ]I[ / 

./ �·""' / 
L---- L, ' / / • 1' o Västra Sandvik 

Y. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

··+······· ... D I 
Ostra Srrdvik0_ .. i:·o j$A"fjjj/l-lK-�- r - c:J;:'•-- -,-

1:2 

Sandsjön 

/ 

1 

I 

I 

) 
/ 

/ 

N 

/ 
/ 

Lom/järn� 

/ 

........ ....... 
·--.. \I 

/ 

/ 
/ 

....... " 
·--.. ........ 

Eliasmyran 

-------, " ' ' '

.\} 

\ 
\ 

\ 
\ 

----.,, 

·I

Luspberget 

Bergmyran 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 



R A P P O R T 

Fornlämning f<.o.ö-. 15"3 

VOJMSJÖN, VILHELMINA SOCKEN, VÄSTERBOTTEN 

INLEDNING 
lr 1975 undersöktes fornlämning.c'"-ö. 953vid Vojmsjön, Vilhelmina 
sn, Västerbotten. Det var en nödgrä,vning, anläggningen var 
starkt skadad och låg nedanför den reglerade Vojmsjönn högsta 
strand.linje. 

GRÄVNINGSTID OCH ARRETSSTYRKA 2 Det undersökta området omfattade ca 2 m • Unders,ökningen ut
fördes den 27 aug 1975 och leddes av Jan-Erik Tomtlund, som 
tjänstgjorde som förste man. S0m grovarbetare medverkade 
Sören Bergkvist, Skansholm1 Bertil Kroon, Mark! Svante Svenm,on, 
Skansholm. Undersökni.ngen bekostarles av AMS. 

TEKNISKA UPPGIFTER, DOKIB-lENTA'rION 
En profil i riktning NO - SV drogs genom anläggningen, 0ch denna 
profil användes sedan som baslinje för den plan som upprättades. 
Plan och profil ritades i skala 1 :10. Den använda instrument
höjd.en, + 2,68 m över sjöns vattenyta, är beräknad till ca 
417 ,25 m över havet. 
Fältritningar ooh fotog-raf'iskt material finns förvarade i 
Västerbottens Läns Museum, Umeå. 

TOPOGRAFI 
Anläggningen låg på den reglerade V0jmsjöns svagt sluttande 
och nästan helt vegitationsfria strandplan, nedanfcir den 
högsta strandlinjen 

HISTORISKA UPPGIFTER 
Vid den inventering av Vojmc;jöns stränder som gj0rdes i Vojmsjö
pro j ektets regi, reg_is trerades anläggni.ngen den 26 maj av UU a 
Walukiewioz. Anläggningen fih:k inventarienummer W 53 och beskrevs 
som: "Utra,rnd härd?? 1,4 x 0,85 m NO -SV. H. 0,1? och 0,25 - 0,1] 

m st. rundade stenar utrasad r10t vattnet." 
Vid en ombesiktning snm gjnrdefl den 5 aug av 8amma inv8nterarH 
upptäcktes renben och renhnrn under anläggningenf; stenar, och i 
inven teringsbr:ken n0terade1:.1: "Under stenarna i SO de len syn::, de la r 

av krona (2 st) samt ett rörben. 11 

Cvanstående uppgifte·r härstammar båda från 1975. 

ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 
Före undersökningen syntes anläggningen som en oregelbunden, 
1,4 x 0,85 rn stor stensamlin& S"m var orienterad i HO - S V, 
och uppb,yggd av 11 st. O, 25 - 0,40 m st0ra stenar. N om anlägg
ningen fanns bevarad tnrv, men den större delen av anläggni.nger1
låt; i det veg'itatinnsfria, gru:-5artade fJtrandrnaterialet. 

Anläggningen var starkt eroderad, rned endast ett fåtal stenar 
i Ul'f3prung1igt läge� Mellan och und(-'Jr en del cxv cle�_;sa r:tenar 
syntes renhnrn 0ch ben. 



Vid undersökningen plockades alla de stenar som låg på rent 
grus bort, och därefter ritades anläggningens plan, 

Då anläggningen revs påträffades under och mellan de återstående 
stenarna ett torvaktigt och mycket mörkt lager. Detta lager hade 
en maximal tjocklek av 0,05 m och låg på en gråaktigt färgad 
mjäla, I detta övre, mörka lager påträffades de ben och den 
fragmentariska renkrona som karaktäriserade anläggningens 
arbetsnamn: 11Rengraven 11 • 

Hur stor del av djuret som nedlagts i anläggni.ngen är svil.rt 
att säga, ·men de rester som tillvaratogs tycks komma från 
huvudet och en skuldra (Det förmodade skulderbladet bör dock 
bestämmas av en expert). Benen låg säkert under stenarna, 
och var i ett mycket dåligt skick, Skallen, som tycks ha 
täckts av en enda sten, hade endast tänder och käkrester så 
bevarade att de kund.e tillvaratas. 

Genom anläggningens skadade skick är det svårt att säga, om det var 
en anläggning där ett helt djur blivit begravt el.ler om det endast 
var en del av djuret som nedlades. 

En av de anställda, Bertil Kroon, berättade, att samerna förr i 
tiden var noga med att begrava alla benen från en slaktad ren 
samlade, för om benen spriddes, så skulle även hjorden ski.ngras, 

Upsala den 7 dec 197 5 

Jan-Erik Tomtlund 



Neg. nr 

A 1 29 I 1 0 

A 1 29 I 11 

A 1 29 I 1 2 

A 1 30 I 1 

A 1 30: 2 

A 1 30: 3 

A 1 30 I 4 

Undersökningen avRo..ö.q53negativförteckning, 6x6 cm 

Datum Motiv 

27 /8 R�.;:9fJföre undersökning·en. t'iot ö.

11 Motiv som ovan 

11 �aä.9f3före undersökningen. Mnt N.

27 /8 R,,,,qs3 efter rensnin��- Mot ö

11 Motiv som ovan 

11 R.a,;:q53 efter rensning. Mot 0 40
° 

11 Motiv som ovan. 

Bildtexter. 

1. Före undersökningen. I anläggningens N del, vid bildens övre
vänstra hörn, syns en rest av den ursprungliga markytan med
bevarat vegitationsskikt. Anl.äggningen ligger till största
delen i. det erosionsskadade ·strandplanet, där vegi tations
skiktet och det finare materialet blivit bortsköljt.
Vad som syns på bilden är förmodligen endast en rest av den
ursprungliga anläggningen. Några av de här bevarade stenarna
vilar ej på ursprunglig markyta utan på strandgrus.

2. Bilden är tagen vid samma tillfälle som föregående bild.

3, Pågående undersölming. St,j.npackningen är nu borttagen. 
Under de stenar som låg i ursprungligt läge syns som mörka 
fläckar det torvaktiga lager som stenarna vilade på. 
I mörkfärgningen mellan hornen syns d.en begravda renens 
tänder som små vi ta fläckar, och ovanför det vämstra hornet 
syns det förmodade skulderbladet. 

4. På bilden syns en del av den framrensade profilen till vämster
om anläggningen.
Det verkar sannolikt att djuret el.l.er djurdelarna lades pÄ.
den gräsbevuxna markytan och sedan täcktes av ett lager eten.
Några rester av annat täckningsmaterial finns ej bevarat,

Förteckning över planer och profiler 

Plan och profil över anläggningen finns i skala. 1: 10 



1 • A 1 29: 1 0 27 /8 
Före und. Mr:t ö. 

3. A 130:2 27/8
Pi!i?Ö.ende und. Not Ö.

2. A 1 29 I 1 2 27 /B
FHre und. Not. N.

A 130:4 27/8 
P \::;ående und. 
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