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1. ALLMÄNT

Denna beskrivning grundar sig på fältarbete och 

flygbildstolkning. Fältarbetet utfördes i sam-

2 

band med utgrävningarna, sommaren 1979, vid Grå

tanåns utlopp ( RA.ii. 577 ,utfö� av Västerbottens musemn) 

Jordartskarteringen och bestämningen av gamla 

strandlinjer baserar sig på flygbilder ·och fältkartering • 

2. UNDERSÖKNINGSOMRÅDET

Området som undersöktes ligger i Vilhelmina ko:rrrmm, Västerbottens 

län, ca. 35 km nordväst om samhället, vid Vojm-

sjöns och Gråtanåns utlopp. ( 62
° 

52 ... N , 16
° 

44 ... E). 

Det undersökta området är ca. 16 kvadratkilometer 

stort ( karta 1). 

3. - ANVÄNT KARTMATERIAL

Svart-vita flygbilder 

1947 A 47 4303-06 i skala 1:10000 (låghöjdsbilder) 

1955 ACs 50-52 i skala 1:20000 

1965 Gj 26-28 

Gi 20-22 i skala 1:20000 

1971 Gj 227 04-05 i skala 1:30000 

topografisk karta 22 G Vilhelmina 1:100000 

ekonomisk karta 22 G 8-9 i-j Storseleby 1:20000 

4. VATTENREGLERING

Inom undersökningsområdet är vissa vattenregle

ringsarbeten gjorda (1950). Utloppet från Voj�

sjön har flyttats och själva Vojmsjöns vatten

yta har höjts och regleras ( extremvariationer

na på vattennivån är mellan 409,6-417,6 m.ö.h.). 

Vattennivån i det gamla utloppet har sänkts ca. 

6 m .  Vattensänkningen har:rredfört att strand-
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KARTA 1 

linjen har förskjutits upp till 200 m och stora 

landområden har kommit fram. 

5. GEOMORFOLOGI

Undersökningsområdet hör geomorfologiskt sett 

till bergkullslätten ( Atlas över Sverige) . Med 

bergkulislätt menas ett område där det mellan 

berg och kullar finns stora sammanhängande slätt

ytor. Området angränsar även mot förfjällområdet. 

Landytans brutenhet varierar mycket och är inom 

slättytan mellan 0-25 m och inom berg området 

mellan 150-200 m nivåskillnaden mellan lägsta 

och högsta punkt i terrängen, Atlas över Sverige). 



KARTA ÖVER VOJMSJÖNS OCH 

GRÅTANÅNS UTLOPP ( skala ca 1 : 45000 ) 

Höjdkurvorna har 10 ·m-s ekvidistans. 

Inom området finns det tre högre berg, östra 

Sjulsberget (660 m.ö.h.) i öster, Luspberget 

(670 m.ö.h.) i söder och Tångberget (580 m.ö.h.) 

i nordväst (karta 2). 

I sydost utbreder sig ett större myrområde 

(415-417 m.ö.h.) där Vojmå-åsen bildar de hög

sta punkterna. 
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Gråtanån rinner i dalgången mellan Sjulsberget 

och Tångberget. Vojmsjöns utlopp ligger i Tång

bergets och Luspbergets dalgång (karta 2). 

Själva Vojmsjön är en långsmal (6,5 mil lång) 

sjö. Vojmån rinner i sydöstlig riktning och sö

der om Vilhelmina samhälle mynnar den ut i Volg

sjön . 

6. BERGGRUNDEN

5 

Berggrunden består av grovporfyrisk Revsundsgra

nit. Nordväst om Tångberget finns det ett om

råde som består av kambrisk alunskiffer och kvart

sit (Högbom 1936). 

7. JORDARTER

Jordartskartan (karta 3) grundar sig på flygbilds

tolkning (flygbilder i skala 1:20000) och fält

kontroller. I svåra gränsdragningar har fältkon

trollen varit till stor hjälp. Gränsdragningen 

mellan olika jor_darter är speciellt svårt då in

blickbarheten är begränsad t.ex. p.g.a. tät sko g. 

Jordartsindelningen är följande: 

" Berg i dagen" + morän - på höjderna finns det 

områden där berg kommer fram 

från moränlagret 

Morän- osorterat material (alla kornstorlekar är 

representerade) 

Grus � sorterat isälvsmaterial (åsmaterial) 

Mo - sediment, finkornig jordart (kornstorlek 0,2-

0,02 mm) 

Torv - organiskt _material 

Gyttja - finns inom Vojmsjöns gamla utlopp. Består 

av örganiskt· och CX)rganiskt materi

al ( gammal sjöbotten ) 
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I dalgången mellan Sjulsberget och Tångberget sträc

ker sig en mäktig rullstensås. Denna ås bildar bör

jan till Vojmå-åsen, som sträcker sig ända ned till 

Åsele (8,5.mil sydost). Söder om Vojmsjöns gamla 

utlopp finns ett stort område med grusmaterial.Här 

finns det ett nätverk av små åsar. 

De största förekomsterna av moränmaterial . finns 

uppe på bergssluttningarna. I sydöstra delen av 

undersökningsområdet finns det stora torvrnarksfö

rekomster, som avskärs av mindre åspartier. 

Finsediment (mo) finns på några få ställen. Dessa 

områden är till största delen ·uppodlade. Finsedi

ment förekommer även i små svackor eller andra skyd

dade lägen i terrängen. Dessa förekomster är oftast 

mycket begränsade ( mindre än 10 kvadratmeter, ej 

inritade på jordartskartan). Tjockleken på ovan

nämnda sediment kan vara upptill 1 m ( t.ex. vid 

RAÄ 577). 

8. GRÅTANÅNS UTLOPP

Sydost om Gråtanåns utlopp har en topografisk kar

tering gjorts (karta 4). Karteringen utfördes med 

hjälp av avvägningsinstrument. På kartan kan man 

se att inom området finns det två avlånga sänkor 

(grå rastrering). Dessa sänkor kan tolkas som Grå

tanåns gamla utlopp. Gråtanåns utlopp torde ha änd

rats p.g.a. att ån eroderat sig genom naturliga 

hinder av det lätt eroderbara grusmaterialet. 

Dessa gamla åutlopp har fältkarterats. Förekomst 

av renspolad klappersten konstaterades under tor

ven. Klappersten är ett tecken på att materialet 

har påverkats av starkt rinnande vatten. På ensta

ka ställen i sänkorna är torvlagret upptill en me

ter tjockt. 
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Grop Bredd Djup 
Nr. m. m.

1 5,0 0,89 

2 3,0 0,97 

3 5,0 1,54 

4 6,5 1,33 

5 8,0 1,60 

6 5,5 1,60 

7 3,5 0,55 

8 6,0 1,10 

9 6,5 1,49 

10 5,0 1,36 

11 5.0 1,18 

12 3,0 1,14 

13 7,5 1,51 

14 7,0 1,44 

15 6,0 1,42 

16 4,0 0,61 

17 3,5 0,62 

[§J 
ST ANOLINJE (GAMLA.)

HÖG och LÅGVATTEN 

� 
SKOGSMARK 

TORVMARK 

ru 
FYNOLOl<.AL
med RAA nr. 

TECKENFÖRKLARIN GAR TILL KARTAN: 

"Arkeologiska lokaler vid 
Vojmsjöns utlopp . Platsernas 
läge i förhållande till gamla 
strandlinj en" 

FÅNGSTGIDPSYSTEM. VID GRÅTANÅN (RAÄ 

18 6,0 1,40 

19 6,0 1,76 

20 6,0 1,65 

21 6,5 1,40 

22 6,0 1,01 

23 5,0 1,46 

24 6,0 1,59 

25 6,5 1,32 

26 6,0 1,33 

27 5,0 1,23 

28 8,0 1,57 

29 5,0 1,06 

30 6,0 0,95 

31 4,0 1,12 

32 6,0 1,13 

33 6,5 1,59 

34 6,0 1,61 
TABELL 1 

9 
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9. ARKEOLOGISKA LOKALERNAS LÄGE I FÖR1L�LLANDE

TILL GAMLA STRANDLINJEN

Karta 5 grundar sig på en tolkning av flygbilder 

som är tagna före Vojmsjöns reglering (1950). På 

kartan är den gamla strandlinjen ritad med ett hel

draget streck (högvattenlinje) . Den streckade linjen 

visar den dåtida lågvattenlinjen. De arkeologiska 

fyndplatserna är inritade med nummer. 

Nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten varierar 

mellan 2-3 m .  Samtliga arkeologiska fyndplatser 

ligger i närheten av den gamla strandlinjen. Det

ta gäller även skärvstensvallarna RAÄ 188,554,555, 

556.och 577.

10. FÅNGSTGROPSYSTEM (RAÄ 573)

Från Vojmsjöns utlopp längs med Gråtanån mot nord

ost sträcker sig ett stort fångstgropsystem (karta 

2). Drygt halva fångstgropsystemet inventerades 

(34 gropar, fram till åsen, karta 4). Groparnas 

bredd, djup och läge bestämdes med hjälp av avväg

ningsinstrument och kompass. Bredden mättes mellan 

högsta punkterna på vallen runt gropen. Värdena på 

bredd och djup återfinnes i tabell 1 .  Groparnas 

medeldjup är 1,28 rn och medelbredd 5,60 m .  

Vad beträffar groparnas läge i terrängen finns 33 

gropar på en höjd och endast l i en svacka. Samt

liga fångstgropar är grävda i grusmaterial.De läng
re avstånden mellan groparna 6 och 7, 14 och 15, 

26 och 27, 30 och 33_ kan bero på att det ha� varit 

svårgrävt på dessa ställen ( p.g.a. storb1ocK1ghet 

eller torvmark). 

Fångstgropsystemet består totalt av ca. 60 gropar, 

och är drygt 2 km långt. Fångstgropsystemet är 

mycket välplacera � i terrängen. Systemet skär av 

dalgången mellan Sjulsberget och Tångberget 

-samt strandpartiet mellan Vojmsjöns utlopp och 

Tångberget (karta 2) 
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