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Rapport över arkeologisk delundersökning 

av Raä 128:1, Vilhelmina socken och kommun, 

Västerbottens län, Lappland.

Inledning
Inom ramen för projektet ”Lappländsk järnålder” har en delunder-
sökning av rubricerad fornlämning utförts. 
Projektet har som mål att bidra till att bilden av länets järnålder blir tydli-
gare. Vilhelmina kommun har utifrån sin relativa fyndrikedom, valts ut 
som ett första undersökningsområde.
En huvudfrågeställning har varit huruvida det har funnits någon form av 
bosättning i kommunen under järnåldern och i så fall karaktären på 
denna. Ett mål har därför varit att söka efter bostadslämningar som 
skulle kunna utgöra lämningar från järnåldern.

Urval
Som tidigare nämnts är Vilhelmina kommun förhållandevis fyndrik vad 
gäller fynd som kan dateras till järnålder. Fyndtätheten är dock större i 
vissa områden av kommunen än andra. Ett av dessa fyndtäta områden, 
dock inte det fyndtätaste, är övre änden av Malgomaj. På Stalonnäset 
finns sedan tidigare också jordugnar som har daterats till järnåldern. 
Området ligger vid en av de tänkta kontaktvägar som antas ha gått mel-
lan Bottenvikskusten och Norge under denna tid.

Översta änden av Malgomaj har också visat sig vara det område där 
ordet Stalo ingår i flest platsnamn ( Wepsäläinen 2011).

Vid Stalonsjön finns sedan tidigare två fornlämningar registre-
rade som i det här sammanhanget är intressanta. Det är dels Raä 128, 
tomtning och dels Raä 619, boplatsvall. Efter besök i fält bedömdes Raä 
128 vara det mest lämpliga objektet för en undersökning.

Områdesbeskrivning
Raä 128 är belägen vid södra änden av Stalonsjön som förbinds med den 
översta delen av Malgomaj med en ca 1 km lång bäck, vilken mynnar på 
norra sidan av Stalonnäset. På västra sidan av Stalonnäset mynnar Kult-
sjöån. Stalonsjön är belägen i en sänka mellan Lill – Stalonberget i syd-
väst och Stor – Stalonberget i nordöst.

Fornlämningen har en mindre ås mellan sig och sjöstranden. 
Terrängen består av skogsmark (barrskog) och relativt storblockig morän. 
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Anläggningen är belägen ca 27 m söder om sjöstranden och 18 m vsv 
om en sommarstuga.

Vid sjöstranden finns Raä 630, en boplats? och 30 m vsv om den un-
dersökta anläggningen sträcker sig ett ca 650 m l fångstgropssystem 
(Raä 130), bestående av 7 fångstgropar. I samband med en besiktning ti-
digare under fältsäsongen, registrerades en tidigare okänd torkugn. Den 
är belägen ca 600 m NNV Raä 128, på Stalonsjöns västra strand.

Anläggningsbeskrivning
I fornlämningsregistret är anläggningen beskriven som en tomtning? 
Den är närmast rund och yttermåttet är ca 7,5 m i diameter. I mitten en 
flack försänkning som är närmare 5 m i diameter och 0,4 m dj. Kring 
kanten finns en vall som är intill 1,5 m bred och 0,3 m hög (räknat från 
den ursprungliga markytan).

Den norra och nordvästra kanten av anläggningen sträcker sig en bit 
upp i sluttningen av ovan nämnda ås, vilket medför att anläggningen 
inte ligger helt plant.

Vid provstick med jordsond kunde konstateras att vallen till stor del 
består av sten och att den inre ytan har ett relativt tjockt kollager under 
torven.

Något sydöst om centrum av gropen fanns spår efter vad som tolkades 
som en tidigare provgrop.

Syfte
Syftet med undersökningen var att klargöra huruvida lämningen utgör 
resterna efter en förhistorisk bostad och i så fall även datera den.

Metod
Anläggningen karterades och avvägdes. På grund av avsaknaden av 
polygonpunkt i närheten användes ett lokalt koordinat system och en hy-
potetisk fixpunkt.

Därefter avtorvades ett ca 4 m långt och 0,5 m brett schakt från den 
norra kanten av anläggningen till centrum. De översta 10 centimetrarna 
vattensållades genom 4 mm sållduk.Schaktet grävdes ner till steril mark.

På grund av fyndtomheten i detta första schakt togs ytterligare ett min-
dre schakt upp sydöst om det första. Det andra schaktet var 0,5 x 0,5 m 
stort.

Anläggningen dokumenterades genom plan- och profilritningar samt 
genom fotografier.

Kol från schaktet insamlades för C-14 analys. Ett prov har skickats för 
analys. Det togs från en tydlig kolfläck i rostjorden, nära centrum av an-
läggningen, ca 16 cm under torven.
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Resultat
De undersökta schakten var helt fyndtomma. Inga föremål eller benfrag-
ment påträffades. Inte heller kunde några skärvstenar iakttas. Det fanns 
inget som kunde tolkas som en härd eller härdplats. Ingen rödbränd yta 
eller tydligt kollager syntes förutom det som låg precis under torven. I 
det mindre schaktet var kollagret tjockare. Vallen bestod till stor del av 
sten och den inre ytan av sand/mo med inslag av sten.
Det analyserade kolprovet fick dateringen  40 BC – 130 AD.

Diskussion
Avsaknaden av boplatsfynd som skärvsten, föremålsrester/rester efter 
redskapstillverkning, brända ben samt härdrester talar för att anläggnin-
gen inte bör betraktas som resterna efter en förhistorisk bostad.

Det vi kan säga är att en yta som är 5 m i diameter har plockats relativt 
ren från sten och att stenen har lagts som en vall runt denna yta. Innan-
för vallen finns ett kollager under torven tjockare än utanför anläggnin-
gen.

I det mindre schaktet var kollagret tjockare, vilket kan bero på att an-
läggningen sluttar och att det mindre schaktet ligger i den lägre delen av 
anläggningen.

Anläggningen skulle kunna liknas vid de tomtningar som vi finner ute 
vid kusten. De är rester efter enkla byggnader som är anlagda av fiskare 
och säljägare och användes troligen endast säsongsvis. Golvytan brukar 
vara röjd från större stenar, flack eller något nedgrävd och ibland finns 
en eldstad. De dateras från mitten av järnåldern till en bit in i medeltid. 
Men dessa påträffas alltså i en helt annan miljö.

Skogstomtningar är en annan typ av bostadslämningar som dateras till 
järnålder. Dessa har påträffats i Norrbotten i den övre barrskogszonen 
och i gränsen mot björkskogszonen. Flertalet är belägna i anslutning 
till fångstgropssystem. De ligger ofta i mitten eller i slutet av ett fång-
stgropssystem, 10 – 100 m från sjöstränder. De beskrivs som ovala val-
lar med relativt plan golvyta samt synliga spår efter eldstäder. En typ är 
rundare och har ett grundare golvplan. Vallen brukar vara 1,5 – 2 m br 
och 0,2 – 0,4 m högre än golvplanet. Härdytorna är ofta svåra att avgrän-
sa och består oftast av ett glest lager av skörbränd sten. De är vanligtvis 
fyndfattiga och tolkas som att själva byggnaden utgjorts av en lättare kon-
struktion som varit täckt av näver eller skinn. De dateras till 60 – 534 e. 
Kr. (Mulk 1994:129)

Sammanfattningsvis har skogstomtningarna vissa likheter med den 
undersökta anläggningen, tex placeringen, samtidigt som olikheterna är 
många. Man skulle dock kunna tänka sig den fungera som ett underlag 
för en överbyggnad av näver eller skinn.

Helt klart ligger ett visst arbete bakom den stenröjda ytan. 
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Sammanfattning
Utifrån den här redovisade delundersökningen av Raä  128 går det inte 
att förklara den ursprungliga funktionen. Det analyserade kolprovet 
visar att anläggningen dateras till äldre järnålder.
Man måste dock påminna sig att det endast är en begränsad del av forn-
lämningen som blivit undersökt.

Administrativa uppgifter
Undersökningsobjekt: Raä 128,Vilhelmina sn
Vbm dnr 414/14
Lst dnr: 431-5164-2014
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Fastighet: Allmänningsskogen 1:1, Vilhelmina socken
Dagsverken i fält: 8
Personal: Åsa Lundberg, Västerbottens museum, Susanne Sundström, 
Västerbottens museum, Laila Eliasson, Vilhelmina museum.
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Undersökningsperiod: 2014-08-11 – 2014-08-13
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Anläggningen före ingrepp, från NÖ.

Anläggningen före ingrepp, från NV.
På bilden kan en försänkning anas i den sydvästra delen av vallen.
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Hela det stora schaktet från N, -10 cm.

Södra delen av schaktet från VNV, samt avtorvning av det 
mindre schaktet.
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Norra delen av det stora schaktet från SV.

Den nordligaste delen av det stora schaktet. Den del som 
sträcker sig över vallen, -10 cm.
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