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Fig 1. Karta över inverkningsområdet för Fatsjö kraftstation. 
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Fig 2. Karta över Fatsjör .. Fornlämningarna markerade. 
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Fig 3, Vojmsjöns strand 
Neg nr 1 /6. 

Viken området omkring tunnel intaget ti 11 Fatsjön. Från SO. Foto J Norrma 
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TOPOGRAFI 
Området ligger i förfjällsterrängen ca 2 mil öster om Marsfjället. 
På Marsfjällets sydsida rinner Marsån upp, med Västra och Östra Mars
sjön omedelbert söder om fjället. Från sjöarna rinner ån i en bred, 
2 mil lång, väst-östlig dalgång med smärre tillflöden från sidorna 
ned ti Il Fatsjön. Fatsjön är ca 7 km lång och något mindre än 1 km 
bred, och den sträcker sig svagt bågformigt i riktning nordväst
sydost. Från utloppet i sjöns sydöstra ände rinner ån i nord-sydlig 
riktning ca 7,5 km ned till Marsviken i Malgomaj. Till Fatsjön rin
ner Mörrösjöbäcken från Mörrösjön i nordväst. Bäcken mynnar ut i 
Fatsjöns nordvästra ände, inte långt från Marsåns mynning. 

Avståndet från Fatsjön till Viken i Vojmsjön är ca 13 km. Vojmsjön 
regleras mellan höjderna 409 och 417 m ö  h. Fatsjöns nivå är ca 
415 m ö  h. Terrängen mel Ian sjöarna är närmast norr om Fatsjön 
skogbevuxet berg, som når upp ti 11 ca 700 m ö  h. Mot Vojmsjön över
går terrängen i flack, blockig morän med starkt inslag av myrar 
och tjärnar, sluttande mot Vojmsjön mellan ca 450 m ö  h och Vojm
sjöns nivå. 

Avståndet mellan Fatsjön och Stalonviken i Malgomaj är ca 8,5 km. 
Malgomaj ligger 341 m ö  h, således ca 75 m lägre än Fatsjön. Den 
mellanliggande terrängen är berg, som stupar brant ned mot en in
til I kilometerbred, svagt sluttande terräng med skog och myr när
mast Fatsjön. Även detta berg når närmare 700 m ö  h. 

Inom området dominerar tallskogen, dock med ett starkt inslag av 
granskog. Lövträd, främst björk, är vanligt förekommande. 

Stränderna vid Viken i Vojmsjön i det område, där tunnelintaget 
planeras, är blockiga och delvis bergiga. Omkring ett bäckutlopp 
strax väster om intaget 1 igger ganska vidsträckta myrmarker. 

Fatsjöns stränder är delvis blockiga, delvis steniga och grusiga. 
Myr når fram ti 11 stranden på några ställen, men vanligen är strän
derna skogbeväxta. Området omkring Marsåns mynning har karaktären 
av deltaland med myr omkring ett par åarmar. Udden väster om Mörrö
sjöbäckens mynning är en torr moränplatå, medan området öster om 
bäckmynningen är myr. 

Malgomajs strand vid tunnelmynningen är flack, grusig, och starkt 
påverkad av Malgomajs reglering. 

BEBYGGELSE 
Ingen fast bebyggelse har funnits vid Fatsjöns stränder. Eriksbergs 
by 1 igger på höjden någon kilometer nordväst om Fatsjöns nordvästra 
ände, och öster om Marsån ca 0,5 km söder om Fatsjöns sydöstra ände 
ligger ödehemmanet Fatsjöluspen. Två båthus, som används av orts
befolkningen vid fiske i sjön, ligger på Fatsjöns nordöstra strand 
vid sjöns mitt. I övrigt finns ett drygt tiotal fritidshus, främst 
omkring åmynningarna och samtliga i sjöns nordvästra hälft. 



Fig 6. Stenåldersboplats och lappval l, fornlämning 902, på udde mel Ian Marsåns två armar 

Fatsjö mynningen. Mot V. Foto J Norrman. Neg nr 3/1. 
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Fig 7. Stenåldersboplats, fornlämning 903, på bergudde på Fatsjöns 5 strand. Mot V. Foto J

tlorrman. Neg nr 4/1 
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Fig 8. Lappvall, fornlämning 641, intill Mörrösjöbäckens mynning. Mot NO. Foto J Norrman. Neg nr 
4/13. 

Fig 9. Stenåldersboplats och lappval 1, fornlämning 904, på udde på Fatsjöns NO strand. Mot VNV. 
Foto J Norrman. Neg nr 3/4. 
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Vid Vojmsjöviken finns ingen bebyggelse. Vid Stalonviken i Malgomaj 
ligger ett hemman intil 1 den planerade tunnelmynningen och maskin
stationen har planerats i anslutning till Stalonbyn. 

FORNLÄMNINGAR 
Vid ämbetets fornminnesinventering för den topografiska kartan 1975 
besöktes Fatsjön vid ett tillfälle, varvid tre fornl�mningar regist
rerades i området närmast väster om Mörrösjöbäckens mynning. Dessa 
utgjordes av en boplats av stenålderskaraktär, en fyndplats och en 
lappvall. 

Vid 1978 års inventering registrerades efter uppgifter av ortsbe
folkningen ytterligare två lappvallar och en plats med lapsk tra
dition, den s k  Häbbersholmen ungefär mitt i Fatsjön. På dessa tre 
platser påträffades även spår av förhistorisk bosättning. Därutöver 
registrerades en förhistorisk boplats och en härd, sannolikt lapsk. 

Vid Fatsjön har således tre lappvallar, en plats med lapsk tradi
tion, en lapsk härd, fem förhistoriska boplatser och en fyndplats 
registrerats på åtta platser. 

FÖRTECKNING ÖVER FORNLÄMNINGAR 

Vilhelmina sn 

nr 902: STENÅLDERSBOPLATS belägen vid Fatsjöns nordvästra ände på 
en holme mellan Marsåns två armar vid åmynningen. Holmen 
är en 1-2 m hög, flack moränholme omgiven av sankmark och 
glest beväxt med gran och björk. Haket är 0,2-0,3 m högt 
ovanför en smal, brant strandbredd. 

Boplatsen har en utsträckning av ca 30 x 25 m på holmens 
östra sida, mot sjön. Den är exponerad mot öster. Ett be
arbetat stycke och ett avslag av grå kvartsit samt enstaka 
skärvstenar påträffades i slitytan i stigen från ett fri
tidshus till dess brygga. 

Enligt uppgift av ortsbefolkningen har en lappval 1 legat 
på holmen. 

nr 903: STENÅLDERSBOPLATS belägen på Fatsjöns södra strand på en 
mindre bergudde rakt söder om Mörrösjöbäckens mynning. På 
bergudden är ett tunt moräntäcke eller torv, glest bevuxet 
med björk. Haket är 0,1-0,4 m högt. 

Boplatsen har en utsträckning av ca 20 x 5 m på krönet av 
udden. Den är exponerad mot nordost. I markytan påträffa
des avslag av grå kvartsit samt enstaka skärvstenar. Spår 
av sentida eldning finns intill ett par block på uddspetsen. 

Terrängen innanför udden är skogbevuxen, huvudsakligen gran. 
40 m sydsydost om uddens bas är ett fritidshus. 
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Fig 10. Ett av båthusen på Fatsjöns NO strand. Mot V. Foto J Norrman. Neg nr 3/10. 
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Fig 11. Häbbersholmen, fornlämning 905, med stenåldersboplats och lapsk tradition. 
Mot NV. Foto J. Norrman. Neg nr 3/9. 
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Fig 12. Torvhässjor på myr på Fatsjöns SV strand. Foto J Norrman. Neg nr 4/10. 

Fig 13. Fatsjöns blockiga SV strand med Häbbersholmen, fornlämning 905, 
Mot N. Foto J Norrman. Neg nr 4/9. 
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nr 904: STENÅLDERSBOPLATS belägen på Fatsjöns nordöstra strand på 
en moränplatå på en udde väster om en markerad bukt vid 
SJOns mitt. Moränplatån är ca 25 x 15 m (NV-SO) och 1-1,5m 
hög. Den är bevuxen med tall och björk och begränsas inåt 
land av ett lägre, sankt parti. Haket är 0,1-0,5 m högt 
ovanför en smal, brant strandbredd med klapper och block. 

Boplatsen torde ha samma utsträckning som platån. Den är 
exponerad mot söder. Två avslag av grå kvartsit påträffa
des i provstick nära platåns mitt tillsammans med skärv
sten. Enstaka skärvstenar låg i haket. 

Enligt uppgift av ortsbefolkningen har en lappvall legat 
på udden. 

nr 905: STENÅLDERSBOPLATS OCH PLATS MED TRADITION belägna på en 
holme, 11Häbbersholmen 11

, mitt i Fatsjön. Holmen är en morän
holme, ca 35 x 15 m (NNV-SSO) och 2 m hög, bevuxen med 
gran och enstaka björkar. Haket är 0,1-0,3 m högt ovanför 
en smal, brant strandbredd med klapper eller block. På hol
mens södra sida är en 1,5 m hög eros ionsbrant. I övrigt är 
brinken övertorvad, ca 1 m hög och 3 m bred. 

Ett avslag av grå kvarts it påträffades i erosionsbranten 
på holmens södra sida, och skärvsten iakttogs i brinken 
på samma sida. På holmens sydöstra del är två gropar, av

vilka den ena är oval, 2 x 1,5 m (NO-SV), 0,7 m djup, del
vis vall kring kanten. På vallen och i gropens nordöstra 
del är fyra 0,3 m stora stenar. Den andra gropen ligger 
6 m norr därom. Den är när�ast rund, 2 m i diameter och 
0,5 m djup. I gropen syns sex 0,3-0,4 m stora stenar. 

Enligt traditionen har lapparna haft ett härbre på holmen, 
vilket en gång skall ha plundrats av stalofolk enligt en 
meddelare, av 11rörnmare"enligt en annan. Plundrarna dräp
tes av lapparna och begravdes på holmen. 

På holmen finns två recenta härdar. 

nr 906: HÄRD belägen på Fatsjöns nordöstra strand på en udde en 
knapp kilometer sydost om Häbbersholmen. Udden är en berg
udde, moräntäckt mot basen och glest beväxt med tall, gran 
och björk. Udden är 2 m hög. Den är exponerad mot sydväst. 

På krönet av uddens bas är en härd, oval, 1 x 0,7 m (VNV-
0S0), fylld, och lagd av 0,1-0,2 m stora stenar. Härden är 
beväxt med en björk. 
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nr 634: STENÅLDERSBOPLATS belägen på Fatsjöns norra strand på en 
udde intill och väster om Mörrösjöbäckens mynning. Den 
ligger på tomtmark med boplatsmaterial på en terrasskant, 
i haket och på strandbredden. Boplatsen har en utsträck
ning av ca 8 m längs stranden i norr-söder. Skärvsten före
kommer koncentrerat i södra delen och i övrigt sparsamt. 
Två avslag av kvartsit låg i södra delen. På strandbredden 
i södra delen är ett erosionsskydd. 

17 m nordväst om boplatsen och 3 m söder om en liten stuga 
är en förhöjning, 4-5 m i diameter och 0,2 m hög. Den är 
övertorvad, med i ytan synliga stenar, 0,2-0,4 m stora. 
Förhöjningen har förmodats vara en fornlämning men är san
no l i k t na tu rb i l dn i ng. 

nr 635: FYNDPLATS för avslag och SKÄRVSTENSFÖREKOMST belägna på 
Fatsjöns norra sida på nordöstra sidan av en moränudde in
till och väster om Mörrösjöbäckens mynning. Den ligger på 
tomtmark, ca 6 m från strand! injen. Inom en yta av 7 x 4 m 
med uppnött markvegetation i det för övrigt delvis beväxta 
strandplanet tillvaratogs nio avslag och 11 skarpkantade 
bitar av mörk och grå kvartsit. 35 m sydost därom och i 
moränterrassens nordöstra kant iakttogs sparsamt med skärv
sten under rötter och torv i hakets övre del. 

nr 641: LAPPVALL belägen på Fatsjöns norra strand på en låg morän
udde intill och väster om Mörrösjöbäckens mynning, delvis 
på tomtmark. 

Enligt uppgift har lappar tidigare bott på udden. Marken är 
jämn och gräsbeväxt och verkar röjd. Två härdar finns 
sydöstra delen, av vilka den ena möjligen är gammal. 

FYNDFÖRTECKNING 

Lapp land 

Vilhelmina sn typ 
pet r 

ant vikt mått 
kod 

Boplats 902 avslag B6b G 64 

köl skrapa G 52 65 x 37 x 21 mm 

Boplats 903 avslag B7c E 6 3 

avslag 
med bruks- E 12 36 x 34 x 9 mm 
retusch 

Boplats 904 avslag B7c E 2 <1 

Boplats 905 avslag B6b G 23 

Stockholm den 26 januari 1979 

Jan Norrman 


