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VOJ�f'.SJÖN - VIKEN, VILHEUHKA SOCKEN, VÄSTERBVI'TEN 

INLE:DNING 
År 1975 undersöktes fornlämningR�€g�fvid Vnjmsjön, Viken, i 
Vilhelmina sn. Undersökningen påkallades av fornlämningens 
utsatta läge, den låg något ovanför och i elen starkt reglera
de Vojmsjöns erosionszon. Undersökningen hekostades av MSS. 

GRÄVNINGSTID OCH ARBE'I'SSTYRKA
Det undersökta ornre.det omfattade en yta av ca 25 m 2• Gr0v
arbetstiden uppgick till 170 timmar, inga maskinel]a hjälp-
medel användes. Undersökningen utfördes under tiden 19 aug -
26 aug 1975. I undersökningen delt0g: Sören Bergkvist, Skans-
hnlm; Ruth Flodström, Skansholm; Bertil Kr0on, Mark; Svante 
Svensson, Skansholrn, 0 ch den leddes av Förste !'-'an Jan-Erik 1'nmtl1md. 

TEKNISKA 'UPPGIFTER, DOKUMENT.ATIOJ 
Det koordinatsystem som upprätta.ies utgick från den längd
profil snm drogs genom den t:rop 0ch härd s0m skulle under
sökas. Konrdinatsysternets X-axel blev därig·en0rr. nrienterad 
i NNO - SSV, och koordinatena för längdprofilens V�fV-ände 
sattes till x = 200, y = 400. Höjdvärdena är beräknade efter 
en fiktiv instrumenthöjd av + 20, 00 m. 

En schaktplan i skala 1 :100 upprättac.es över r>mrä.det. Den som 
baslinje använda profilen kom_letterades med tvt vinkelrätt 
gående korsprnfiler som drogs över de berörda anläggningarna. 
I anslutning till und.ersökn ingen öppnades även tv g_ provrutnr, 
2x1 respekti�e 1 x1 m stora. 

Över det undersökta området samt den närbelägn& stenålders
boplatsen upprättades en översiktsplan i skala 1 :200. 
Fältritnin�ar, 40 negativ i s�erlek 6x6 cm samt diabilder 
förvaras i Västerbottens Läns 1·'.useum. 

TCPOGR.AFI 
De två anläge;ningar som undersök',es var belägna pi en liten 
med stranden parallellt gående förhöjning, nnedelbart invid 
V0jmsjöns hög�ta strancUinje. De senare registrerade anlägg
ningarna, Hijrd 3 r>ch Sten�lders½nµlatPan är i( högvatten 
belägna u!1"er sjöm, y ,a. 

HIS"rCRISKA UPPGIFTER 
Vid. den inventerine:; av V"jm,,jör,-'!L"G 0 stränder s 0m gjnrdes 
i Vojmsj5prnjPktets regi, rAfistrerades fn nlämnin;An den 
6 jun 1:/"'5 av u·if '•!estfal. _.!,.:1lii., :;nint_';,'' -.,,•9!',krivnin;en lyder: 

"Grästorvsbevui<en udde ca 15 m i U-V-riktnin6. 30 m fran 
granskog i N. Spetsen täcks av grästorv. �nstaka stubbar 
och stenblock 0,5-1 m diam. sticker upp liksnm några f.tenar 
här och där i mindre format 2-10 cm d.iam. 
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:Sn härd 1 på uddspetsen: Närmast trekantig i fnrm 
höjd 10 cm. (Stenstorlek, kantsten30 cm diam. 
Fyllnin6 2-5 cm diam.) (Delvis täckt av grästorv) 

Kokgrop? (1 m diam, 0,5 m djup) ligger 15 m S om härd 
(Vid stubbe) 

5 m SÖ om den ytterligare en härd 2 av flata stenar (25 cm 
diam) 3 cm hög (vid stubbe) (nästan kvadratisk härd) 

Området ligger där ett smalt sund förbinder vattnet i Viken 
Ö om en mindre vik i N

Enstaka avslag i vit kvarts. " 

BESKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGAR OCH FYND 
Undersökningen av gropen och härd 2 visade att dessa sannolikt 
är recenta. Som ett belägg för denna tolkning påträffades en 
icke helt förkolnad träbit under härden. Gropens ålder och 
funktion var mer svårtolkad, eftersom sjöns växlande vatten
stånd tycks ha förstört gropens ursprungliga funktion fullstän
digt. 

1 I det avtorvade området påträffades mellan gropen nch härd 2 
en kvartsitspets, och invid gärd 3 hittades ett flintavslag 

'} på marken. Invid detta fynd öppnades en 2x1 m stor provruta, 
och i ett lägre beläget område V om und.ersökningsnmrådet öppna
des en andra 1x1 m stor provruta. Dessa gav dock varken fynd 
eller konstrukti_oner. 

Vid besiktningen av den funna stenåldersboplatsen hopsamlades 
bl. a. ett bergskristallfragment, ett fragment av en skiffer
spets samt talrika kvartsitavslag. 

Upsala den 4 dec 1975 

/�- 6-A 1 ,.,.,u.J 
Jan-Erik Tomtlund 
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ANLÄG0NINGSBESKRIVNINGAR 

GROPEN 

Vid · invernteringen registrerades denna anläggning snm en 
1 kokgrop ? 1 

• 

Före undersökningen syntes an]äggningen som en vid, gräsbe
vuxen grop, ca 1 m i diameter och 0,5 m djup. Den var belägen 
alldeles invid det erosionsskadade och helt vegitatinnsfria 
strandplanet, 4 m NNV om Härd 2 0ch 15 m S 30° V om Härd 3. 

Efter avtorvningen konstaterades, att det runt anläggningen 
fanns ett sntlager av ojämn spridning och mäktighet. Dess 
största tjocklek och utbredning låg i området N om gropen. 
Sotlagret var belägen under torven nch ovanf9r urlaknings
skiktet, och dess utbredning kunde tydligt knnstateras i 
profilerna. 

För att kunna fastställa anläggningens begränsning, så ned
rensades denna till en jämn nivå varifrån planen ritades. 
De vinkelrätt korsande/delade anläggningen i fyra kvadranter, 
och dessa bortgrävdes en efter en för att gropens knnstruk
tion skulle framträda i de ståen�e profilerna. 

Undersökningen visade, att anläggningen bestod av en tratt
formad nedgrävning. Dess m;ynningsdiameter var ca 0,7 m, dess 
bottendiameter 0, 2-0, 3 m, bottenytan låg omkring 0, 7 m under 
�en omgivande markytan. Anläggningens fyllning täcktes delvis 
av ett upp til 0, 1 m tjockt vegitationsskikt, snm låg på en 
vitgrå, mjälaliknade fyllning. Under, detta fanns olika lager 
hopblandat ':.\·ul t anriknin ·sskikt och grått sterilt grus, som 
skildes gennm (\lika uppblandning med. nrganiskt material. Bnt
tenskiktet var starkt uppblandat med organiskt material. 

Anläggningens funktion är ytterst svårtolkad. Dess ursprung
liga struktur har blivit fullständigt förstörd genom att gro
pen Jigger helt 0skyddad invid den högsta strandlinjen, och 
vattnet har ömsom fyllt och ömsom tömt anläggningen på innehåll. 
Det kol- nch askskikt som 0mger anläggningen kan dock stöda 
tnlkningen s0m knkgTop, då lagret förm0,iligen härrör från en 
eller flera tömnin5ar av gropen. 

Då undersökn i.n1:sområdet avtorvades nch rensades, framkom 
o,'3 rr: :-:se r;-,- '2T"pens rarld. ett kvartsitavsla.r (F: 1). 

FY1fD 
F' : 1 X 1 S1') y Ll.03 I urlakningsskiktet under tnrven. 

Kvartsitavslag, L. 31 mm, Tj. 5 mm 
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HÄRD 2 

Före undersökningen syntes härden som en närmast rundad 
konstruktion, 0,7 - 0,3 m i diameter, och uppbyggd av i 
allmänhet 0,2 - 0,4 m stora, flata stenar. Anläggningen 
låg alldeles invid en stubbe nch var bevuxen med gräs. 
Den var belägen invid det erosionsskadade strandplanet, 
4 m SSO 0m gropen samt 15 m S· om Härd 3. 

Vid undersökningen konstaterades att härden var uppbyggd 
av omkring 0,06 m tjocka stenflisor. Under dessa stenar 
iakttogs ovanför urlakningsskiktet ett tunt, mörkfärgat 
lager. Stanarna tycks ha lagts direkt på den ursprungliga 
markytan. 

Under en av härdens flisor framkom i detta mörkfärgade lager 
en träbit, som endast delvis var förkolnad. Detta bör betyda 
att härden är recent. 

N om härden fanns ett område där vegitationsskiktet innehål
ler ett askskikt. 

1 m NNV om anläggningen framkom vid rensningen er,i fragmenta
riskt kvartsitspets (F: 2) 

FYND 
F: 2 X 199 y 405 

HÄRD 3 

+18,67 I urlakningsskiktet under t0rven. 
Kvartsitspets: L. 41 mm, Br. 14 -
16 mm, Tj. 6 mm. Spetsen har 
konvext tvärsnitt med en ände 
ret·uscherad och d.en and.ra avbru
ten. 

I ett lägre beläget område, som låg under vatten då inventeringen 
gjordes, påträffades en härd som fick anläggningsnurnmer 3-

Anläggningen var rund, 0,8 m i diameter och höjde sig 0,05 m
över markytan. Två av kantstenarna var upp till 0,3 m st:•ra 
medan det övriga stenmaterialet hade an htcrlek av C,1 m. 
Den var ö·vervu..xen med mossa, nch enst.alca skärvstenar nch 
skörbrända stenar var synliga i ytan. Invid härden fanns 
en stubbe. 

Härden var belägen 25 m OSO om härd 1 cich 15 m N 0m �Iärd 2. 

0,6 m N 40
° 

V om härden hittades på den eroderade ytan ett 
flintavslag (F: 3); och tack vare detta fynd öppnades en 
2x1 m stor provruta V om härden. Frnvrutan begränsades av 
linjerna x = 214, x = 216 samt y = 402, y = 403. Inga fyn 
eller konstruktioner kunde d0ck iakttas i den öppnade 
provrutan. 

FYND 

F:3 x 215 y 403 Pa den tnI·vfri.:1 1r.:�rky L' n. 
Flintavslav, L. 22 �m. 
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STEN'P.LDERS'BOP LAT'SEN 

På en udde, ca 25 m SO nm undersökningsnmrådet med gropen 
och härd 2, päträffades en stenäldersboplats. Bnplatsen låg 
längst strandlinjen, som var orienterad i O 35

° 

S - V 35
° 

N, 
och var belägen under den högsta strandlinjen. I områdets V 
del fanns ett större omride som saknade vegitationsskikt, 
och från dessa oskyddade ytor kunde talrika avslag plnckas . 
Invid detta område påträffades en Härd I. 

Hä.rd I. Anläggningen, som hade rundad form, var O, 7 5 - 0, 90 
m stnr och orienterad i N 60

° 

0 - S 60
° 

V. Anläggningen var 
täckt av torv, och i denna kunde enstaka stenar skönjas. 
Den begränsadas av 0,10· - 0,20 m stora stenar. 

5 m O om Härd I näträ.ffades Härd II . 
Härd II hade en rund.ad form, som bildades av några O, 2 m 
stora och ett antal mindre stenar. Den var 0,65 - 0,75 m 
stor och orienterad i N 10

° 
0 - S 10

° 
V. 

{) 

8 m O 40 S om Härd II påträffades Härd III. 
Härd III var belägen 1-mder en stubbe, som hade över 100 års
ringar. Anläggningen var uppbyggd av större, flata stenar. 
Den tycks begränsas av 0,2 m stora stenar, i den SÖ delen 
ligger dock en 0,6 m stor sten. I härden· finns skärvsten, 
formen förefaller rund och den uppskattade diametern är 
o,3 m. 

2 m S om Härd III ligger en 1 ,6 x 1,0 m stor och 0,6 m hög 
sten, snm är nrienterad i OS O - V N V. Denna sten utgör 
en begränsning för en skärvstensvall som är 4 m Br. och 
har en mätbar längd av 3 m, vallen fortsätter ut i vattnet. 
Vallen är orienterad i SSV - NNO. I dess Ö del finns en 
2 x 1 m stor, N - S orienterad grop, som är täckt av torv. 
Från vallen tillvaratogs enstaka avslag, och under nägra 
stenar kunde rikligt med kol iakttas. 

NV om denna skärvstensvall fanns ett 4x4 m stort omride 
med skärvsten, men detta tycktes vara naturligt. 

Det 1.111-:!.ersökta 0mrådet av fornlämning 54 sant ,ien nyupp
täckta stenä]dersboplatsen har ritats in på en plan i 
skala 1 :200. 



Neg. nr 

A 126:6 

A 126:7 

A 126:8 

A 126:9 

A 126: 10 

A 126: 11 
,.,,. 

A 126 :�:f 2 

A 127:1 

A 127:2 

A 12:if.;:3 
..:.� 

A 127:?1-' ., 

A 127:5 

A 127:6 

A 127:7 

A 127:8 

A 127:9 

A 127: 10 

A 127:11 

A 127: 12 

A 1 28: 1 

A 128: 2 

A 1 23: 3 

A 128: 4 

A 1 2.S: 5

A 128: 6

A 128:7 

A 128 :8 

A 128: 9 

A 12'3: 10 

A 128: 11 

A 1 28: 1 2 

Da tum 

19/8 
" 

Undersökningen a.v R.e<.ö.8S", negati vförtecknint; 6 x 6

Motiv 

Före und. Cropen och härd 2. l½"ot OS 0 

Motiv som ovan 
" Före und. Härd 2. Mot S 30° V 
Il 

Il 

" 

" 

20/8 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

,. 

It 

" 

It 

21 /C"i I ' 

Il 

Il 

25/8 
Il 

Il 

Motiv som ovan 
0 Gropen mot S 40 V

Motiv som ovan 

Arbetsbild 

Efter rensning. Omradet runt gropen. T•1ot V S V. Stående profiler 

l.Vioti v som ovan 

Efter rens�ing. Området runt härd 2. �ot S 10° V. Stående profiler 

Motiv sorn ovan 

Efter rer,sning. Det 1.mdersokta ornrid.et rnot O S 0 

Motiv som ovan 

Efter re .. snu.g. Gropen mot S S O. St3.ende ;;ro filer 

.Motiv som ovan 

Pågåencie underso�-ming. Gropens korsprof'il mot Ö 

r,:otiv som ovan 

Gropens profil mot stranden. Mot OS 0 

Motiv som ovan 

Grnpens prnfil längst stranden, VNV delen. i,!ot trnc 

Mntiv snm ovan 

Motiv som 0van 

Gropens profil mot rTJITO. Strandprofil med borttagen korsprnfi l. 

JvJotiv som 0van 

Detalj av långprofilen. r:ot mm. Vid den borttagna 2ärd 2. 
" Motiv snm nvan 
" 

11 

Il 

Detalj av långprofilen. rr:ot mm. Den centrala delen. 

I1·Iritiv som ovan 

närd A. r'nt V 3c/1N. (-S:ärd A 

;,r; nt i v som nvan 

härc. 1) 

11 Prrivrutan samt nyupptäckt �ärd. Mot IfJC • ( = Härd 3) 



Neg. nr Datwn tri0tiv 

A 1 29: 1 26/6 Provrutan samt nyupptäckt härd. Mot 1TNO (= Härd 3) . 

A 1 29: 2 11 Udden med stenäldersboplatsen. Mnt 040
°

s

A 1 29: 3 Il Motiv som ovan 

A 1 29: 4 " Stenåldersboplatsen., Härd I. Mot 0

1 29: 5 " Tfoti V som ovan 

A 1 29: 6 " Stenåldersboplatsen. Härd II. Mot N 20° 

V

A 1 29 :7 " Mntiv som ovan 
... 

30° 
.A 1 2�t: 8 It Stenåldersboplatsen . Skärvstensvallen Mot V s. 

A 129: 9 Il M0tiv som ovan 
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llildtexter. 

1. Härd 1. Linjalen snm syns ligger konsekvent orienterad i
N - Spä översiktsbilderna.

2. Härd 3 med den öppnade provrutan. Vid linjalens spets
syns fyndplatsen för F. 3.

3. Området före undersökningen. Bilden är dagen mnt 0S0.
I områdets högra sida på bilden syns det erosinnsskadade
strandplanet. Gropen ligger i förgrunden, och härd 2
ligger i den långa profilens bortre del, nmedelbart
framför �.,tubben.

4. Samma m0tiv som föregäende bjld, men efter avtnrvning
och rensning.

5. Arbetsbild med det uppsatta vindskyddet i bakgrunden.

6. Gr0pen före undersökningen. I,1an ser hur nära strandplanet
det är som gropen ligger.

7. Över:=sikt av området rm1t gropen efter rensningen. Profi
lerna är stäende. Det öppnade området i rutan längst åt
vänster i bilden är det område där kol- och sntlagret
som nmgav gropen var som mäktigast, 0ch detta lager kan
skönjas s0rn en svag mör:d'ärgning.

8. Detalj av området runt gropen. Taget vid samma tidpunkt
snm föregående bild.De tvä större stenarna till höger
i bilden har ej samband mel några konstruktioner. 

9. Gropens korsande profiler då. den V kvadranten är
bortgrävd. De olika lagren i gropens fyllning kan
svagt urskiljas.

10. Gropens prnfil mnt stranden, den SSV delen. Nedgräv
ningens övre kanter kan följas gennm det ljusa ur
lakr1in �-.:,skiktet

11. '.:;r0penf_· profil parallellt med stranden, den VNV delen.
N�dgrävningens �ontur kan även här följas genom det
nedåtsluttande, ljusa ur1akningsskiktet, som sedan
tvärt avs]utas vici nedgrävningens brantc.re del. Ned
grävningens djupare delar är fylld av nedrasat material
som i:i,r starkt uppblandat med oförmul tnande växtdelar.

12. Grnpens profil parallellt med stranden, korsprnfilen
är nu borttagen. Pä bilden kan urskiljas hur gropens
fyllning till stor del är uppblandad med växtdelar,
som sannolikt är di�föria av vatten.

13. 2äri 2 före undersökningen.

i 4. :r-.r·d.,ie t n,1 k-'- ing härd 2 efter avtorvning nch rensning.
Tvii �16rlr--fär6::t.de "mrficlen 1.-iar markerats på bilden. Härclen 
tycks vara nägor störd nch en av stenarna verkar ha 
flyttats från sitt ursprungliga läge. Den ena mörk
�är�ningen härrör för�ndligen frän denna störning. 
"'"·\-.. ·""'�' .. ~·-�:·1c}�.1�ir1J tiJl r�et andre mörkfEir€;ade partiet, 
,..,1:c 1L..,:o,:H· :,ri d.8n andra sidan nm lAngpr0fi1en, kan ej 

ge�;. 
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15. Långprnfilens skärning gen0m härd 2. härdens stenar är
00rttagna.

16. Detalj av långprofilen vid området kring koordina.ten
X 200 y 404,.
Efter gropen hade denna profil ett likar:at utseende med
ett tunt vegitationsskikt som följdes av ett ca 0,1 m
tjockt urlakningsskikt och anrHcningsskiktet.

17. Udden med stenäldersboplatsen, taget från grävnings
området. Vid pilen syns det vegitatinnsfria nmråde
där de första fynden hittades.

18. I närheten av detta vegitationsfria område låg härd I.

19. Härd II.

20. Bakom den stnra stenen, sluttande mnt vattnet, ligger den
låga skärvstensvallen.

Förteckning: över n1aner och _p_::'ofjler 

Översiktsplan av undersöknings0mrådet och sten.ål '.ersbopJatr;en, 
skala 1 :200 

Schaktplan över undersökningsnmrådet, 
skala 1 : 1 00 

Plan över gropen 
skala 1 :20 

Plan över härd. 2 
skala ::20 

Profil x 200 y 400 
skala 1 :20 

X 202 y 402,4 - X 199 
skala 1 :20 

y 402,Li rivPr 

Prnfil x 202 y 407,1 - x 199 y n.07,1 Öv'?r här::1. 2. 
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3. A 1 26: 6 

R.a...cT_ &. 6'1 Överc:; iktsbi 1 der 

1 • A 1 28: 1 0 26 / 6 
Härd 1 mot V 30° N 

. 

19 /o ! L' 

2. A 128:12 26/6
Härd 3 mot NNO

5. 

Omrädet fdre und.
4. A 1 27: 5 20/8

Området efter rens.
A 1 26: 1 2 1 9 /8 

Arbetsbild 
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7. A 1 27 : 1 20/8
Efter rens. Iv'.ot VSV

.--�--··- _ ,..

.. .---:;::·,-

1 0. A 1 27: 1 2 20/8 
Gropprofil mot OSC 

Undersökningen av Gr0pen 

6 • A 1 26: 11 1 9 /8 
Mot S 40

° 

V

8. A 1 27: 8 20/r:., 
Efter rens. J:ot

1 1 • A 1 28: 1 21/8 

S30 

Groppr0fil mot �rNO 

/ .

1 2. 

A 1 27 : 1 0 20/3 
}rnpprofil mot Ö 
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R.tz.ii &5'7' ::-Iärcl 2 

1 3. A 1 26: 8 1 9 /8 
Före und. Mot· 

1 5 . A 1 28 : 6 25 / � 

S 30
° 

V 

Efter und. l{ r.t .JNO 

14, A 1 27: 4 20/8 
Efter rens. Mot S 10

° 

V 

16. A 128:8 25/8
Prnfild_etalj. J,,1 nt N'NO
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lco..ö. 85'.tt StenAl ders bnpla tsen 

n. A 129:3 26/6
Boplatsen. Mot

18. A 129:4 26/6
Härd I. Mnt O.

1 9. A 129:6 26/6 
Härd II. Vnt N ?0

° 

V

A 1 29: r:i 26/S ( f3i(c.l �o) 
, .. - -. . ,.... (' S<qy�t-nsva �en. int v 30 
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