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INLEDNING 

Inom ramen för det av Västerbottens museum ledda projektet 

"Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vatten

drag i Västerbottens län" undersöktes år 1976 del av stenålders

boplatsen Raä 551 vid Maksjön i Vilhelmina an.Undersökningen 

har finansierats av Arbetsmarknadsstyrelsen.Kostnader för 

administration och projektledning har dock bestridits av 

Västerbottens museum. 

LÄGESANGIVELSE 

Boplatsen är belägen på den SÖ udden av den s.k Killingholmen, 

ägobetecknad Laxbäcken 10:1,Vilhelmina kn,Västerbottens län. 

Latitud 15
° 

15 1 ,longitud 64 ° 45' Greenwich.

Ekonomisk karta: 22 G 4-5 g-h 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Grävningen utfördes 1976-05-25. 

Grovarbetstid: 16 tim 

Grävyta: 25 m
2 

(endast undersökt yta)

Undersökningen utförd av: Keith Wijkander samt grovarbetsstyrka 

om två personer. 

TIDIGARE UPPTECKNINGAR 

Inom projektets ram har delar av boplatsen Raä 572 blivit undersökt, 

se Rapport VLM 1977.Vid Varris har inom projektet boplatser och fångst, 

gropar blivit undersökta av Västerbottens m�seum och av Riksantikvarie, 

ämbetet i samband med dämningsarbetena på 50-talet. 

MÅLSÄTTNING 

Målsättningen för projektet vari undersökningen ingår kan sammanfattas 

i följande punkter: 

-fastställande av vilka faktorer som mildrar och ökar regleringars

skadeverkningar på fornlämningar samt undersökning av regleringars

inverkan på kurmkapen om fornlämningsbeståndet.

-fastställande av tidsindikerande faktorer på boplatsmaterial och

anläggningar främst underbyggt av C14-dateringar.

-undersökningar av faktorer som står i relation till befolknings

mängd och fördelning.
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-undersökning av de ak'iuella sjösystemens naturliga resurser samt

resursutvinning i förhistoriskt perspektiv. 

Den specifika målsättningen för rubr.undersökningen �aä 551 var 

att man på lokalen påträffade ett mikrospån av mjölkkvar�s 

varför det befanns vara lämpligt att insamla hela det befint

liga boplatsmaterialet.Fornlämningen var också hotad av bort

erosion p g a  sjöregleringen,vilket också motiverade en under

sökning. 

FÄLTMErOD 

Fem provrutor upptogs bakom erosionshaket för att undersöka om 

boplatsen hade någon utbredning i den icke omrörda zonen. 

Så var ej fallet.Materialet i erosionszonen insamlades därefter 

genom att ytskiktet uppspadades och vattensållades i m
2
-rutor.

En schaktplan i skala 1:50 och en markprofil vinkelrätt mot 

vattenbrynet upprättades. 

SKÄRVSTEN 

Skärvsten iakttogs i två koncentrationer,se plan.Totalt uppmättes 

25 l.skärvsten. 

TOPOGRAFISK BESKRIVNING 

Boplatsen är belägen på den SÖ udden av den s.k Killingholmen, 

ägobetecknad Laxbäcken 10:1.Vid högvattenstånd är udden skiljd 

från huvuddelen av holmen genom ett smalt sund.Genom regleringen 

av sjösystemet har stränderna utsatts för kraftig erosion. 

På uddens Ö sida där boplatsen var belägen är således vegetations

skiktet helt bortspolat. 

Boplatsindikationerna,avslag och skärvsten påträffades på en 

tämligen rak och plan strandsträcka i erosionszonen,omedelbart 

under det torvhak som markerar högsta vattenstånd.Materialet 

har således varit utsatt för årliga omspolningar och obestäm

bara delar av boplatsen torde vara borteroderade.Signifikativt 

nog påträffades huvuddelen av avslagen kring kvarstående stubbar 

vars rötter i viss mån hindrat erosionen. 

Jordarten är podsolerad,moränblandad sand. 



'UTVÄRDERING AV RESULTAT 

Fornlämningen visade sig vara en förhållandevis liten lokal 

med en utsträckning av ca 15 m längs strandlinjen i N-S riktning, 

indikerad av skärvsten och avslag.Lokalen var i sin helhet 

belägen framför ett erosionshak varför den kan betraktas som 

omlagrad.Boplatsens bredd kunde ej fastställas p g a  det höga 

vattenståndet men kan uppskattas till ca 5 m. 

Sju fynd tillvaratogs(se nedan): två spån,vit kvartsit,samt 

fem skrapor,av dessa var fyra i vit kvartsit och en i kvarts. 

201 avslag tillvaratogs; kvarts,kvartsit och flinta. 

Skärvsten iakttogs i två koncentrationer,se plan.Totalt 

uppmättes 25 l.skärvste•. 

FYND 

F1 (106/246) spån,avbrutet i bägge ändar,retuscherat längs 

långsidorna,vit kvartsit, 1,5 x 1,5 x 0,3 cm. 

F2 ( 105/246) 

F3 (104/247) 

F4 (lösfynd) 

F5 (105/246) 

F6 (lösfynd) 

Ji'7 (lösfynd) 

AVSLAG 

A-spån,försett med nötningsretuscher längs

kanterna,vit kvartsit, 6,5 x 3,0 x 1,0 cm.

skrapa,avbruten,kvarts, 2,5 x 2,2 x 0,5 cm.

kort ändskrapa,vit kvartsi t, 2,6 X 1, 9 X 0,1

kort ändskrapa,vit kvartsi t, 3,0 X 2,1 X 0,3

kort ändskrapa,vit kvartsit, 2,5 X 2,4 X 0,2

kort ändskrapa, vit kvartsit, 2,9 X 2,2 X 1, 0

Mikrospån: 6 st.,vit kvartsit. 

cm. 

cm. 

cm. 

cm. 

Avslag av spånform (bredden mindre än 50% av längden): 2 av 

kvarts,26 av vit kvartsit,11 av svart kvartsit. 

Avslag av skivform: 7 av kvarts,60 av vit kvartsit,34 av svart 

kvartsit,2 av flinta. 

Splitter: 4 av kvarts,36 av vit kvartsit,9 av svart kvartsit. 

Övrigt: 4 av svart kvartsit. 

S:a: 201 avslag. 

-
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Lappland, Vilhelmina sn 
Maksjan, raH 551. 

Schaktplan upprättad 76-05-25 
av K •. 1HijkEmdsr. 
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ca 344 m.ö.h. 
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Lappland, �ilhelmnina sn 
�aksjBn, raä 551. 
Profil genom boplatsen upprättad 
76-05-25 av K. 0ijkander

Teckenf6rklaring: Vegetationsskikt 

T"7 \Jegeto.ti,rnsskikt 
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FOTOLISTA 

Svart/vit 

Film VLM neg nr A 244 

8 :Boplats Raä 551,foto mot N.

9 :Boplats Raä 551,foto mot NNV.

10 Boplats Raä 551,foto mot s.

Film A 246 

3 :Boplats Raä 551,foto mot SV. 



Boplats 551.Foto maj 1976, 

mot SV, förf. VLM neg nr 

A 246:3 

Boplats 551.Foto mot NNV, 

förf. VLM neg nr A 244:9 

�-- - -� - -- -

J3oplats 551.Foto mot N,förf. 

, VLM neg nr 244:8 



Boplats 551.Foto maj 1976, 

mot SV,vid lågvatten.När 

vattenmagasinen är fyllda 

når vattnet upp till torv

haket i övre högra hörnet på 

bilden.Männen markerar var 

den tätaste avslagskoncentra

tionen fanns. 

VLM neg nr A 246:3 

Boplats 551.Foto mot N,förf. 

VLM neg nr 244:8 

Boplatsen,foto mot s.Av de 

löseroderade stubbarna framgår 

den ursprungliga marknivåns 

höjd före erosionsprocessen i 

och med sjöregleringen. 

VLM neg nr A 244: 10 


