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( Lst dnr 220 - 4247/ 92). 

Inledning 
... 

Med anledning av utbyggnad av Vilhelmina flygplats har Västerbottens museum, 
på uppdrag av Vilhelmina kommun, undersökt rubricerade fornlämning ( Raä 314 ) efter 
tillstånd av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Undersökningen bekostades av Vilhelmina 
kommun. 

Rat nr 314 består av 24 gropar belägna på fastigheterna Vojmåsen 1: 1 och 1: 4. 
Syste;met är enligt fornminnesregistret 1400 m långt ( VNV - ÖSÖ) och groparna ligger 

på ett avstånd av 0 - 135 m från varandra. 

Från början antogs att fyra fångstgropar skulle komma att beröras av utbyggnaden av 
flygplatsen. Vid en besiktning av det område där reflektionsytan skulle ligga påträffades 
dock 10 fångstgropar. 

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen under 1992. I juni grävdes 7 gropar och i 
augusti I september undersöktes de tre återstående groparna. 
När undertecknad i augusti återkom för att gräva ut dessa tre var en av dem redan 
bortschaktad trots tydlig markering. 
Vidare hade den underhållsväg som från början planerats att gå runt Raä 480 dragits 
rakare och därmed utplånat fornlämningen till hälften. Resterna av denna undersöktes 
omgående. 

Administrativa uppgifter 

Fältarbetet utfördes under tiden 9 I 6 - 11 / 6 och 31 / 8 - 1 / 9 1992. 
Försteman var Susanne Sundström och som praktikanter deltog Åsa Törner och 
Rose - Marie Strand. 
Totalt åtgick 40 förstemannatimmar, 40 praktikanttimmar samt 3 maskintimmar. 



Läge och topografi 

Fångstgropsystemet är beläget drygt 100 m Som Vojmån. Marken är plan och består till 
största del av sand. 
·Eftersom groparna redan före undersökningstillfället befann sig inom flygplatsens område,
bestod den omgivande vegetationen endast av mindre buskar och sly samt lingon,
kråkbär, gräs, renlav och björnmossa.
Forn I nr 480 låg också ca 100 m S om Vojmån samt 600 m SÖ om de undersökta
groparna i fångstgropsystem Raä nr 314. Den var placerad på ett krön av en låg
moränhöjd, ca 4 m ö om ängsmark. Vegetationen bestod av blandskog och marken av
sand med enstaka stenar och block.

Ek. karta 22H 2-3 a-b Dalasjö.
'"�·.• 

Metod 

M�q hjälp av en grävskopa lades 1,5 m br schakt i N - S riktning, utom i grop 2 där 
sctfaktet lades SÖ - NV och var 2 m br och i fornl nr 480 där den redan befintliga, Ö - V 
schaKtkanten användes som profil. På denna nivå uppstod problem med grundvattnet. 
Den ena schaktkanten lades så att den skar mitten av gropen. Denna kant rensades, 
ritades i profil och kolprover togs där möjlighet gavs. Groparna ritades även i plan, 
avvägdes och fotograferades. 

Sammanfattning 

De undersökta groparna hade alla i stort sett samma uppbyggnad och karaktär. 
Raä 480 avvek dock vad gäller markens beskaffenhet, medan alla groparna som tillhörde 
Raä 316 låg i ren sand, bestod marken vid Raä 480 av sand stenar och block. 
Groparnas diam var mellan 3 och 5,75 m. Den grop som hade det största djupet före 
undersökningen var nr 3 som var 1,6 m dj medan den grundaste Raä 480, var 0,9 m dj. 
Under torven sträckte sig nedgrävningarna mellan 2,35 och 1,5 m, företrädesvis 2,35 m 
ner från markytan. 
Alla groparna omgavs helt eller delvis av en vall. 
Grop nr 3 och grop nr 4 hade rektangulärt bottenplan. De övriga groparna hade konisk 
botten. 
De undersökta groparna i fångstgropsystemet låg mellan 0 - 55 m från varandra. Den bort
schaktade gropen nr 7 låg dock 108 mö 14° Som grop 6. 
Inga konstruktioner kunde iakttagas i någon grop. Kanske berodde detta på den 
väldränerade marken, i vilken varken kol eller annat organiskt material kan ha bevarats 
särskilt bra. 

Av de kolprover som har analyserats är kp 11 ( se tabell) från grop 6b det äldsta. Det har 
daterats till 7940 + / - 130 BP. Vid kalibrering med ett sigma ( 68 % sannolikhet ) blev 
värdena 7060 BC till 6610 BC. 



Anläggningsbeskrivningar 

Grop 1 
Grop 1 låg 32 m N om krondike och 34 m Som vägen mot Dalasjö. Den var 3,5 m i diam 
och pade ett djup av 1, 5 m ovan torv. Längs gropens Ö halva fanns en upp till 2,5 m br 
och 0,25 m h vall. V delen av gropen saknade vall. Under ett ca 0,05 m tj torvlager låg ett 
ungefär lika tjockt blekeskikt. I mitten av gropen var blekeskiktet dock upp till 0,20 m \tj. 
Under den tjocka delen av blekelagret, i gropens centrum, fanns ett upp till 0,70 m tj 
omrqrt lager. Ca 0, 1 0 m under detta kom grundvattnet i dagen. I schaktets N del, under 
valle"n, fanns en strimma av det ursprungliga blekeskiktet. I anslutning till detta syntes 
några mindre kolfläckar. I huvudsak bestod marken av sand med inslag av grus. 

Grop 2 
Gr6p 2 låg 22 mö om grop 1 och var 4,5 m i diam. Före undersökningen var den 1,5 m dj 
och �ade en upp till 2 m br och 0,20 m h vall runt nästan hela gropen. 
Under ett ca 0,05 m tj torvlager fanns ett något tunnare blekeskikt som i centrum av 
gropen blev ca 0, 15 m tj. Under denna tjockare del av bleken låg ett ca 0,30 m tj, omrört 
lager. 0,20 m under detta påträffades skenhälla och ytterligare 0,20 m ned kom grund -
vattnet i dagen. Marken bestod av sand med stråk av grus. 

Grop3 
Grop 3 låg 7 m Ö 20° S om grop 2. Den var 4,5 m i diam och hade en vall som gick runt 
nästan hela gropen och var 0,30 m h. Mot Svar vallen som bredast, 3,5 m. 
I anlä.ggningens centrum fanns en 1,30 m I och 0,60 m br , rektangulär försänkning ( NNV 
- SSÖ ).
Under ett ca 0,05 m tj torvlager låg ett blekeskikt som var 0,01 m - 0,20 m tj, vanligen 0,02
m. I centrum av gropen, under bleken, fanns ett upp till 0,60 m tj omrört lager. I detta
påträffades ett stråk av kol. 0,20 m under det omrörda lagret kom grundvattnet i dagen.
Under både den S och N delen av vallen fans fläckar av bleke i rödjorden.
Marken bestod till största del av sand med stråk av grus. I botten av schaktets N del
påträffades skenhälla.

Grop 4 
Grop 4 låg 50 m Ö om grop 3 och tangerades av grop nr 5 : s vall, vars centrum ligger 
7 mö 44° S från centrum av grop nr 4. 
Gropen var 4 m i diam med en 1 m - 2,75 m br och 0,35 m h vall. Vid gropens ö sida 
saknades vall. 
I gropens centrum fanns en 1,5 x 0,5 m st, rektangulär försänkning ( N - S ). 
Under ett upp till 0, 10 m tj torvlager låg ett 0,01 - 0, 1 0 m tj blekeskikt. Med den tjockare 
delen i gropens centrum. Under detta fanns i gropens mitt ett upp till 0,90 m tj, omrört 
lager med inslag av bleke och kol. Ca 0,25 m under det omrörda lagret kom grundvattnet i 
dagen. 



Under den S delen av vallen fanns fläckar av bleke i rödjorden. I schaktets N halva på -
träffades skenhälla på ett djup av 0,50 m under torven. Marken bestod till största del av 
sand med inslag av grus. 

Grop 5 
Läge se grop nr 4. 
GroP. 5 var delvis igenfylld och hade en diam på 3 m samt ett djup på 0,75 m ovan torv. 
På dess S och ö sida fanns en upp till 3 m br och 0,25 m h vall medan den NV delen 
saknade vall. 
Under ett upp till 0,05 m tj torvlager fann ett ca 0,01 m tj blekeskikt och 0,25 - 0,50 m 
under detta, i gropens centrum, fanns ett upp till 0,75 m tj, omrört lager, på och i vilket 
fanns··kol. Ytterligare 0,25 m ner kom grundvattnet i dagen. 
Både i N och S delen av schaktet fanns fläckar av bleke i rödjorden, av vilka den i den S 
delen hade inslag av kol. Marken bestod av sand och grus. 

Gröp 6 a 
Grop_;6 låg 12 m ö 36° N om grop 5. Den var nästan helt-omsluten av en 1 - 1,5 m br och 
0,20 'm h vall. I SÖ gick vallen ut i en drygt 3 m I flik. I SV saknades vall. Gropen var ca 
0,80 r:n dj före undersökningen. 
Under ett ca 0,05 m tj torvlager fanns ett 0,01 - 0, 10 m tj blekeskikt. I centrum av gropen 
saknades dock bleken. Där fanns i stället ett 0, 10 m br område med kol som smalnade av 
nedåt ( trattformat ), till ett djup av 0,75 m under torven där grundvattnet kom i dagen. Det 
fanns två st flikar av kol, en snett upp mot N och en snett upp mot S. I området med kol 
låg en 0,40 m br och 0,25 m dj fläck med bleke. Även S om kolfläcken låg ett område med 
bleke. Det var 0,50 m br och 0,25 m dj. S om detta, fortfarande i centrum av gropen,var ett 
1,2 m br, omrört lager. Det låg på den S utlöparen av kollagret. 
Under den N delen av vallen fanns en 0,70 m br och upp till 0,05 m tj lins med bleke i 
rödjorden. I bleken fanns inslag av kol. I nedre delen av schaktet fanns skenhälla på ett 
djup av 1 m under torven. Marken bestod av sand och grus. 

Grop 6 b 

Centrum av grop 6 b låg 3 m V om centrum av grop 6. Den framträdde som en 2,75 m I 
(NNÖ - SSV ) och 1 - 1,5 m br sänka, vilken tangerade V sidan av grop 6 vall. V om 
sänkan fanns en 1 m br och 0,20 m h vall. Sänkan var 0,70 m dj. 
Under ett ca 0,05 m tj torvlager låg ett 0,01 - 0,20 m tj blekeskikt. I centrum av gropen 
syntes ett 0,60 m tj och 1 m br, omrört lager. Det låg ca 0, 10 m under bleken. I nedersta 
delen av det omrörda lagret fanns en 0,20 x 0,20 m stor kolfläck. 0,25 m under denna kom 
grundvattnet i dagen. I S delen av schaktet fanns en 0,50 m br och upp till 0,05 m tj lins av 
bleke. Den låg i undre delen av rödjorden. Marken bestod av sand och grus. 

Grop8 
Grop 8 låg 13 m N 20° ö om grop 2, precis S om stängsel. Gropen var ca 1 m dj före 
undersökningen. Ursprunglig diam var ca 5,5 m, men eftersom gropen delvis var igenfylld 
framträdde den som en 5,75 m I ( ÖNÖ - VSV ) och tre m br, oval sänka, samt NÖ om 
denna en ca 3 m I ( ÖNÖ - VSV) och 1 m br, oval sänka. Längs S halvan av gropen fanns 
en upp till 2 m br och 0,25 m h vall. Den sydligaste delen av vallen hade, före 



undersökningstillfället skadats av schaktmaskiner. Under ett ca 0,05 m tj torvlager fanns 
ett 0,01 - 0,05 m tj blekeskikt, företrädesvis 0,01 m. Därefter kom ett rödjordslager som var 
o, 15 - 1,50 m tj. I centrum av gropen fanns tre områden med bleke och kol som låg i 
rödjorden. Marken bestod av sand med inslag av grus.Ungefär 1,15 m under torven, i 
centrum av gropen, kom grundvattnet. 

Grop 9 
GroP, 9 låg 55 m N 28° V om grop 1. Den var 5 m i diam och hade på S halvan en vall som 
var upp till 1 m br och 0,30 m h. Före undersökningen var gropen 1,30 m djup. 
Under ett ca 0,03 m tj torvlager fanns ett 0,01 - 0,02 m tj blekeskikt som i centrum av 
gropen gick ut i en 0,70 m I och 0,25 m tj flik mot N. I denna fanns en 0,30 x 0, 15 m stor 
kolfläck. I schaktet syntes ytterligare tre stråk med bleke. Ett i centrum av gropen samt två 
som ,iar parallella, vilka gick längs med gropens S nedgrävning. Alla tre låg i rödjorden. 
Ca 0,50 m under torven, i centrum av gropen, började ett omrört lager som var 2,75 m br 
och upp till 0,60 m tj. 0, 15 m under detta kom grundvattnet i dagen. Marken bestod av 
sand med inslag av grus. 

Raä 480 
--� 

Raä nr 480 låg SÖ om Raä 314, ca 120 m N om vägen mellan Vilhelmina flygplats och 
Dalasjö, ca 100 m Som Vojmån. 
Vid undersökningstillfället var fornlämningen skadad. Drygt hälften av gropen var bort -
scaktad. Större delen av gropens S halva var dock relativt oskadad. Vid samma tillfälle 
som gropen skadades fylldes den resterande delen igen med sand. 
I fornlämningsregistret beskrivs Raä 480 som en närmast rund, ca 3,5 m i diam och 0,9 m 
dj grop, med en 2 m br och 0, 1 m h vall kring kanten. 
Den halva som återstod framträdde som en 4, 75 m I och 2 m br försänkning. På dess V 
sida fanns en 0,75 m br antydan till vall. 
I schaktkantens profil, som låg något Som gropens centrum, framgick att gropen varit 
0,80 m dj ovan torv. Torvtäcket var ca 0,05 m tj. Under detta kom ett ca 0,01 m tj 
blekeskikt. I centrum av gropen gick dock bleken även ner i en 0,50 m br och 0,25 m tj 
fläck i rödjorden som fortsatte mot V i en 0,03 m br och ca 0, 16 m I utlöpare. Under detta 
extra blekelager fanns ett 2,25 m br och 0,65 m tj omrört lager. I botten av det omrörda 
lagret fanns en 0,25 m I och 0,05 m tj kolfläck. Blekelagret uppe på den ö sidan av gropen 
direkt under torven, var kraftigt uppblandat med kol. 
Vid framrensningen av profilen plockades flera större stenar och block bort. De största var 
ca 0,75 x 0,75 m. I övrigt bestod marken av sand och grus. 



Fotoprotokoll 

Fotograf : Susanne Sundström och Rose - Marie Strand 

Svart I vit film nr C 2149 

Bild 3, grop 1 från N. 
Bild 4, grop 2 från SV. 
Bild 5, grop 3 från SV. 
Bild 6, grop 3 från NÖ. 
Bild 8, grop 3 från S. 
Bild 9,, grop 4 från NÖ. 
Bild fö, grop 4 från Ö. 
Bild 12, grop 4 från Ö. 
Bild 14, grop 4 från SÖ. 
Bild 15, grop 5 från N. 
Bild 16, grop 6 från NÖ. 
Bild�17, grop 6a och 6b från SSÖ. 
Bild 1.�, grop 6a och 6b från SSÖ. 

Svart I vit film nr C 2150 
Bild 2 grop 6a och 6b från V. 
Bild 3, grop 6a och 6b från ÖSÖ. 
Bild 5, grop 6a och 6b från ÖSÖ. 
Bild 6, grop 6a och 6b från ö.

Svart,/ vit film nr C 2151 

Bild 11, grop 9 från SV. 
Bild 12, grop 9 från NÖ. 
Bild 13, grop 8 från SÖ. 
Bild 14, grop 8 från NO. 

Svart I vit film nr C 2152 

Bild 2, grop 7 från V, bortschaktad. 
Bild 3, grop 7 från SÖ, bortschaktad. 
Bild 4, närbild på markeringsband från NV. 
Bild 5, grop 7 från NV, bortschaktad. 
Bild 6, fornl nr 480 från N. 
Bild 8, fornl nr 480 från NÖ. 
Bild 9, fornl nr 480 från NV. 
Bild 10, forn I nr 480 från N. 
Bild 11, fornl nr 480 från ÖNÖ. 



fotoprotokoll forts 

Svart/ vit film nr C 2152 

Bild 12, fornl nr 480 från N. 
Bild 14, fornl nr 480 från NV. 
Bild 15, grävskopa. 

Kolprov C-14årBP

... 

Kp 1 ;:grop 1 +9,35 
Kp 2, grop 3 +8,57 
kp 3, grop 4 +8,53 4180 + / -100 B P 

( Beta - 56887 ) 
Kp 4, grop 5 +8,50 
Kp'5, grop 5 +7,88 
Kp 6,·grop 5 +8,15 630 + I - 70 BP 

., 

( Beta - 56889 ) 
Kp ?,.grop 5 +9,05 
Kp 8, grop 6 +8,67 
Kp 9, grop 6 +7,62 1760 + I -90 BP 

( Beta - 56891 ) 
Kp 10, grop 6 +7,55 
Kp 11, grop 6 b +7,82 7940 + I - 130 BP 

( Beta -56893 ) 
Kp 12, grop 9 +8,54 
Kp 13, grop 9 +8,41 1880 + / -70 BP 

( Beta -56894 ) 
Kp 14, grop 8 +8,63 1230 + / - 70 BP 

( Beta -56896 ) 
Kp 15,Raä 480 +8,37 3210+/-70BP 

( Beta - 56895 ) 

material kalibrerade värden 

träkol 3029 BC till 2491 BC 

träkol 1260 AD till 1430 AD 

träkol 60 AD till 440 AD 2 

träkol 7060 BC till 6610 BC* 

träkol 40 BC till 322 AD 

träkol 660 AD till 970 AD 

träkol 1670 BC till 1324 BC 

De kalibrerade värdena är kalibrerade med två sigma vilket ger 95 % säkerhet. 
*Kp 11 är kalibrerat med ett sigma, vilket ger 68 % säkerhet.
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Plan, skala 1 : 4000. 
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La. 
Vilhelmina sn. B 

Vojmåsen 1 : 4. 
Raä 314, grop 1. 
Plan, skala 1 : 50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och A. Törner. 
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La. 
Vilhelmina sn. 
Vojmåsen 1 : 4. 
Raä 314, grop1. 
Profil, skala 1 : 50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och A. Törner. 
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La. 
Vilhelmina sn. 
Vojmåsen 1 : 4. 
Raä 314, grop 4. 
Profil, skala 1 : 50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och A. Törner. 
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La. 

Vilhelmina sn. 
Vojmåsen 1 : 4. 
Raä 314, grop 5. 
Profil och plan, skala 1 : 50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och A. Törner. 
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La. 
Vilhelmina sn. 
Vojmåsen 1 : 4. 

B 

Raä 314, grop 6 a och 6 b. 
Plan, skala 1 : 50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och A. Törner. 
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La. 
Vilhelmina sn. 
Vojmäsen 1 : 4. 
Raä 314, grop 6 a och 6 b. 
Profil, skala 1 : 50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och Å. Törner. 
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La. 
Vilhelmina sn. 
Vojmåsen 1 : 4. 

Raä 314, grop 8. 
Profil och plan, skala 1 : 50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och R - S. Strand. 
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La. 

Vilhelmina sn.

Vojmåsen 1 : 4.

Raä 314, grop 9.

Plan, skala 1 : 50.

Upprättad 1992 av S. Sundström

och R - S. Strand.
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La. 
Vilhelmina sn. 
Vojmåsen 1 : 4. 
Raä 314, grop 9. 
Profil, skala 1 :50. 
Upprättad 1992 av S. Sundström 
och R - M. Strand. 
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Vilhelmina sn. 
Dalasjö 2 : 33. 
Raä 480. 
Plan och profil, skala 1 : 50. 
Upprä.ttad 1992 av S. Sundström 
och R - S. Strand. 
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