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RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UNDERSÖ KNING AV FANGST
GROP OCH MATERIALBROTT FORNLÄMNING RAÄ 235, VID 
VARRIS, NORDANSJÖ 1:4, VILHELMINA SN, VÄSTERBOTTENS 
LÄN. 

INLEDNING 

Undersökningen 1978 var en fortsättning på den undersökning av 
fångstgroparna inom fornlämning 235 som gjordes 1977 av Lars 
Flodström. 1978 undersöktes ett område öster och söder om 
fångstgropen A 15. Undersökningen skedde inom ramen för det 
av Västerbottens museum ledda projektet "Arkeologiska under
sökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län" 
och har helt finansierats av Arbetsmarknadsstyrelsen, om man 
ej medräknar projektledning och administration, som bestritts 
av Västerbottens museum. 

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Utgrävningen skedde under tiden 15/6 - 29/6 1978. Som förste-
man arbetade undertecknad, assistent var fil. stud. David Loeffler. 
Till arbetet åtgick 80 tim. förs temansarbete, 80 tim. assistent
arbete samt 540 grovarbetstimmar. 

2 2 
Den undersökta ytan uppgick till 83 m varav 40 m totalunder-
söktes. Resterande del avtorvades och rensades varefter okulär
besiktning skedde efter eventuella anläggningsrester. 

LÄGESANGIVELSE 

Fornlämning 235 är belägen vid en vik på den västra sidan av sjön 
Varesens norra del, 64° 43'nordlig bredd och 16

° 
25'östlig bredd. 

TOPOGRAFI 

Undersökningsområdet är beläget i ett småkuperat moränlandskap 
med inslag av myrmarker. I den närmaste omgivningen finns flera 
låga moränåsar. Strandbrinken ner mot sjön Varesen är relativt 
brant. Området är beväxt med barrskog och ris. 



TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

1977 blev fångstgroparna inom fornlämning 235 undersökta, 
C-14 dateringar av groparna visar att de tillhör två anlägg
ningsskeden, ett mesolitiskt och ett från järnåldern. A 15
invid det aktuella undersökningsområdet daterades till

1380b.p. ±50, Lu. 1516. (se Lars Flodströms rapport 1979).
1977 gjordes även en mindre undersökning av en boplatsläm

ning, Raä 236, som ligger nere vid sjön Varris strand och

som delvis är översvämmad, (se Lars Göran Spångs rapport
1978).

MÅLSÄTTNING 

Målet med undersökningen av området invid A 15 var att ut
röna om det fanns några synliga rester efter en eventuell 
stängsling mellan fångstgroparna. Om en stängsling hade 

förekommit antogs att den skulle framträda i marken - an
tingen som stensatta stolphål eller enbart som mörka fläc
kar i marken efter nedkörda trästolpar. Vid ett första besök 
på platsen 1978 hittade ant. A. Hugg ert en pilspets med tvär 

bas, F 101. Den låg uppe på A 15 :s vall bland en del uppkas -
tad sand från utgrävningen av själva gropen. Med anledning 
av detta fynd samt en skrapa, funnen i A 15 1977, skulle 
även kontrolleras om det fanns ytterligare rester efter neo
litiskt material på platsen. 

FÄLTMETOD 

Delar av A 15:s vall samt området öster om gropen under
söktes i kvadratmeter stora rutor vilka grävdes i skikt om 

ci.rka 0, 02 meter. Rutorna besiktigades efter varje skikt för
att utröna om några rester efter stolphål förekom. Grävan
det försvårades av att området var starkt bemängt med stör
re stenar. Moränen sållades för att få fram eventuella av
slag. Fyndnumreringen börjar med nr 101 för att skiljas
från 1977 års undersökning.

ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR 

Under torven bestod marken av ett 0, 05 - 0, 10 meter tjockt 
blekjordslager. Därunder bestod marken av grusig morän. 
Marken var bemängd med O, 05 - 0, 40 meter stora stenar. 
Några spår efter en eventuell stängsling framkom ej inom 
den undersökta ytan. 



Inom utgrävningsområdet förekom två mindre högar 4x3 m. 
respektive 2x1 m. stora och cirka 0, 3 meter höga. Blek
jordslagret över dessa var cirka 0, 01 meter tjockt. Hög
arna bestod till en viss del av stenar. Fyllningen mellan 
dessa bestod av morän. Högarna låg alldeles intill fångst
gropen A 15 och kan antagligen sättas i samband med dess 
tillkomst. Man har inte ansett sig behöva stenarna för gro
pens konstruktion och har dessutom kastat överblivet mo
ränmaterial över dem för att dölja stenarna. I den större 
högens översta skikt samt uppe på A 15 :s vall framkom to
talt fyra små kvartsavslag. Dessa avslag är av samma 
materialtyp som den skrapa som hittades i A 15. 

Under högarna framkom den äldre markytan som ett 0, 10-
0, 15 meter tjockt blekjordslager. Under den södra större 
högens södra del framkom inom rutorna 096 312 och 096 
313, i det äldre blekjordslagret, en eldplats. Den syntes 
som ett 1, 0 x 0, 6 meter stort kol och sotlager. Direkt sö
der och väster om detta fanns två områden, cirka 0, 4 x 
0, 2 m. stora, med bränd sand. Kol och sotlagret var unge
fär 0, 02 m. tjockt medan den brända sanden var mellan 
0, 02 till 0, 06 meter tjockt. Någon skärvsten fanns ej i sam
band med eldplatsen. Under det brända fanns ett tunt blek
jordslager och därunder följde rostjord. 

I ruta 096 314 framkom ett kvartsitblock, F 102, 0,4x0, 3x 
0, 25 meter stort. Det låg alldeles utanför den uppkastade 
högen och var något nedsjunket i blekjorden. På dess över
sida och undersida var en del bitar bortslagna. Runt stenen, 
framförallt på dess norra sida men även åt övriga håll, låg 
en störe mängd avslag av varierande storlek. De låg van
ligen ett par centimeter ned i blekjorden och var av samma 
material som det stora blocket. Vissa av avslagen hade pass
ning med blocket. Även i det äldre blekjordslagret under den 
uppkastade högen låg avslag. Dock ej i eller på högen. 

Skärvsten förekom sparsamt inom undersökningsområdet, 
totalt cirka 2 liter. Av dessa låg ungefär en liter relativt 
koncentrerat mitt i ruta 095 315. 



UTVÄRDERING AV RESULTAT 

Som ovan nämnts framkom inga spår efter eventuell stängs -
ling. Detta kan antingen bero på att man inte har haft någon 

stängsling eller att den har varit av sådan typ att den inte 

har lämnat några spår efter sig i marken. 

Kvartsitblock.et har använts som materialbrott. Av avsla

gens storlek att döma har inte någon lin tillverkning sk.ett 

på platsen utan endast en grovtillslagning. 

Eldplatsen,som ligger under den uppkastade högen lik.som 

en del av avslagen, kan eventuellt ha använts till att värma 

upp materialblocket och åstadkomma spänningar i det för 

att underlätta bortslagningen av lämpliga stycken. Eldplat

sen kan givetvis även ha fungerat som en vanlig värme

källa och matlagningsplats. 

Materialblocket och eldplatsen kan antagligen sättas i sam

band med pilspetsen och skrapan som återfanns i A 15. 

JAN MELANDER 



FYND LISTA 

F 101 096 307 Pilspets med tvär bas, flathuggen. 
Spetsen avbruten. Svart medelkornig 
kvartsit. 1. 0, 048 m. br. 0, 01 7 m. 
vikt 3 gram, 

F 102 096 314 Kvartsitblock använt som material
brott. 0, 4 x 0, 3 x 0, 25 meter. 

PROV 

Kolprov 1 096 312 Fd.n eldplatsen, insamlat från sot
lager under sten, av J. Melander. 

FÖRKLARINGAR 

Avslagsredovisningen sker enligt ett eystem som för när
varande tillämpas på Västerbottens museum. 
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svart grovkornig kvartsit, 2 = grå grovkornig kvartsit, 
vit grovkornig kvarts it, 4 = svart medelkornig kvartsit, 
grå medelkornig kvartsit, 6 = vit medelkornig kvartsit, 
svart finkornig kvartsit, 8 = grå finkornig kvartsit, 
vit finkornig kvartsit. 

kv = kvarts, fl = flinta,A = antal, V =- vikt 
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FOTOLISTA RAÄ 235 

sv/v film ·nr 615 

bild 

3 Undersökningsområdet från NV. Fångstgrop A 15 
till höger. Foto J. Melander. 

4 Undersökningsområdet från NV. Fångstgrop A 15 
till höger. Foto J. Melander. 

5 Undersökningsområdet från SO. A 15 i bakgrunden. 
Foto J. Melander. 

6 Undersökningsområdet från SO. A 15 i bakgrunden. 
Foto J. Melander. 

7 Undersökningsområdet från ö. A 15 i bakgrunden. 
Foto J. Melander. 

8 Undersökningsområdet från Ö. A 15 i bakgrunden. 
FotoJ. Melander. 

9 Unde rsökningsområdet från V. A 15 i förgrunden. 
Foto J. Melander. 

10 Undersöknings området från V. A 15 i förgrunden. 
Foto J. Melander. 

11 Undersökningsområdet efter avtorvning och viss ned
rensning, från NO. A 15 i bakgrunden. 
Foto J. Melande r. 

1 2 Unders öknings om rådet efter a vtorvning och viss ned -
rensning, från NO. A 15 i bakgrunden. 
Foto J. Melander. 

Diabilder 

bild 

14948 

14949 

14950 
14951 

14952 

14953 

14954 

Undersökningsområdet från NV efter avtorvning, 
A 15 till höger. Foto J. Melander. 
Undersökningsområdet från Ö efter avtorvning, 
A 15 i bakgrunden. Foto J. Melander. 
Fångstgrop A 15 från V. Foto J. Melander. 
Eldplatsen under den södra uppkastade högen, 
från S. Foto J. Melander. 
Sektion genom den södra uppkastade högen, från S. 
Foto J. Melander. 
Sektion genom den södra uppkastade högen, från S. 
Foto J. Melander. 
Översikt över undersökningsområdet under ut 
grävning, från SO. Foto J. Melander. 
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Undersökningsområdet från NV. 
Fångstgrop A 15 till högero 
VL:M 615/4 

Undersölmingsområdet från SOo 
A 15 i bakgrundeno VLM 615/6 

Undersökningsområdet från ö.
A 15 i bakgrunden. VLM 615/8 



0 5 10 cm 

Materialblock, F 102 1 fotograferat från ovan. VLM K1671/13 

Foto Göte Böhlin. 
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