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Sammanställning av projektet Arkeologiska undersökningar 
vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län. 

Inledning 
Projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i Västerbottens län 
bedrevs under åren 1975 – 1984/86 med inventeringar och arkeologiska undersökningar. 
Projektet har resulterat i 62 rapporter och ett flertal artiklar, men det har saknats en 
sammanfattning av projektets resultat. Västerbottens museum har erhållit medel från 
Länsstyrelsen Västerbotten (Dnr 431-3944-2015) för att genomföra en sammanställning av det 
avrapporterade materialet. Västerbottens museum har bidragit med arbetstid för Åsa 
Lundberg, som har lett ett flertal av de genomförda arkeologiska undersökningarna och under 
senare år arbetat som avdelningschef vid Västerbottens museum. 

Bakgrund 
Bakgrunden till projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar och vattendrag i 
Västerbottens län var att amatörarkeologer m fl uppmärksammade Västerbottens museum på 
att tidigare okända fornlämningar framspolats i erosionszonen på reglerade sjöar och 
vattendrag. En första översiktligt inventering, bekostad av Vilhelmina kommun, genomfördes 
1969 i Vilhelmina (VBM dnr 485, 489/69) vilken tydliggjorde problemet. Dåvarande 
landsantikvarien Sune Zackrisson uppmärksammade Riksantikvarieämbetet på problemet i en 
skrivelse 1972, varvid RAÄ förklarade att man avsåg att utverka medel från 
regleringsföretagen för erforderlig efterundersökning vid berörda sjöar. Någon sådan 
finansiering kom emellertid ej till stånd (PM till landstingsmotion S 32 1974). 

Samma år ansökte länsmuseet om beredskapsarbete hos Arbetsmarknadsstyrelsen för att 
undersöka en erosionsskadad vendeltida grav vid Maksjön, Vilhelmina. Då ansökan avslogs 
ställde Vilhelmina Hembygds- och Turistförening medel till förfogande för den planerade 
efterundersökningen (VBM dnr 196/73, 320/73).  

Sedan landstingsledamoten Arne Säfsten, Vilhelmina konfronterats med behovet av vidare 
efterundersökningar, dröjde det ej länge innan inlandskommunerna Dorotea, Storuman, 
Sorsele och Vilhelmina gemensamt inlämnade en motion till landstinget om en utredning 
angående ”tillvaratagande av fornlämningar i länets inland” (S 32 1974). En kommitté 
tillsattes som lade fram förslag till finansiering av undersökningarna. Kommittén föreslog att 
landstinget skulle bidra till undersökningarna i ett initialskede tillsammans med AMS och att 
det ekonomiska ansvaret i ett flerårigt perspektiv skulle läggas på AMS, Vattenfall och 
Riksantikvarieämbetet. Länsmuseet och landstingets UK-nämnd fick i uppdrag att genomföra 
projektet (1975-02-25), 

Länsmuseet hemställde att RAÄ skulle förhandla med Vattenfall och regleringsföretaget om 
medverkan i undersökningarna, vilket dock ej gav något resultat (VBM dnr 199/75). Vid en 
slutgiltig förhandling mellan länsmuseet, AMS och landstinget kom det ekonomiska ansvaret 
att läggas helt på AMS och länsmuseet. Länsmuseet kom således att bekosta projektledning och 
administration, AMS stod för arbetskraft (Flodström & Spång 1982:2f). 
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Förutsättningar 1975 
Uppdraget: Västerbottens museum erhöll våren 1975 landstingets uppdrag att genom 
inventering och utgrävningar vid reglerade vattendrag inhämta kunskap om de erosionshotade 
lämningarna efter länets tidiga bebyggelse. 

Riktlinjer: Västerbottens museum skulle sommaren 1975 utföra de redan planerade insatserna 
inom Vilhelmina kommun. Vidare skulle museet i samråd med Riksantikvarieämbetet, 
Skellefteå museum och andra berörda göra en sammanställning över de områden för vilka 
skyndsamma insatser är erforderliga samt därefter verka för att dessa områden undersöks. 

Samråd: Vid det arbete som hittills utförts har museet haft samråd med Riksantikvarie- 
ämbetes norrlandsundersökningar, Riksantikvarieämbetes fornminnesinventering, 
forskningsprojekten Norrlands tidiga bebyggelse (NTB) och Nordarkeologi, Skellefteå 
museum, Vilhelmina museum och Ångermanälvens vattenregleringsföretag (VBM dnr 198/76). 

Finansiering: Västerbottens museum har bekostat projektledning, amanuenser och assistenter 
(arkeologer), AMS har tillhandahållit lokalt anvisad arbetskraft. 

Övergripande målsättning 
Den övergripande målsättningen för projektet Arkeologiska undersökningar vid reglerade sjöar 
och vattendrag i Västerbottens län har formulerats i ett program vilket sammanfattningsvis 
uppställts i följande punkter: 

 fastställande av vilka faktorer som mildrar och ökar regleringars skadeverkningar på 
fornlämningar, samt undersökning av regleringars inverkan på kunskapen om 
fornlämningsbeståndet. 

 fastställande av tidsindikerande faktorer på boplatsmaterial och anläggningar främst 
underbyggt av C- 14 dateringar. 

 undersökningar av faktorer som står i relation till befolkningsmängd och fördelning. 
 undersökningar av de aktuella sjösystemens naturliga resurser samt resursutvinningen i 

ett förhistoriskt perspektiv (Spång 1983:5). 

Enligt landstingets uppdrag var arbetet tänkt att innefatta ”ett tillvaratagande av 
fornlämningar i länets inland” genom att dokumentera boplatser, tillvarata lösfynd samt utföra 
mindre undersökningar. Landstinget önskade i ett initialskede en inventering av var 
undersökningsbehovet var som störst med hänsyn till den fortgående erosionen, så att ett 
långsiktigt program skulle kunna upprättas. 

I samråd med Riksantikvarieämbetet upprättades en plan som innebar att under 
lågvattenperioden uppteckna fornlämningar vid vattenmagasinens erosionszoner enligt 
Riksantikvarieämbetets fornminnessektions rutin, att insamla alla frameroderade lösfynd samt 
att ta en lämplig mängd fotografier. Då mindre utgrävningar erfordrades i erosionszonen 
utfördes dessa vid inventeringen. Vid inventeringen skulle också utses objekt för undersökning 
under högvattenperioden. 

1977 upprättades ett preliminärt forskningsprogram där bl a urvalskriterier definierades för 
efterkommande arkeologisk undersökning. Kriterierna skulle särskilt uppmärksammas vid 
inventeringen. Ex. noterades förekomst av ben och kol i anläggningar, samt om fornlämningen 
hade en utbredning ovan dämningsgränsen. 
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Kartering av fornlämningslokalen och markering av varifrån inom lokalen insamlats fynd 
sattes upp som ambition i programmet, men visade sig vid prov vara alltför tidskrävande med 
tanke på den knappa tid under lågvattenperioden som stod till förfogande för en meningsfull 
inventering (Flodström & Spång 1982:5). 

Inventerade områden 
Då erosionsskadorna först uppmärksammats i Vilhelmina kommun påbörjades inventeringen i 
denna kommun. De reglerade sjöarna har inventerats enligt följande: 

1975 – Malgomaj, Varesen /Varris (med Stensjön; Grundsjön; Insjön), Maksjön, Vojmsjön 
(södra delen), Stalonsjön. 

1976 – Malgomaj, Varesen/Varris, Maksjön, Vojmsjön (norra delen). 

1977 – Malgomaj, Varesen/Varris, Maksjön, Kultsjön. 

1978 – Varesen/Varris, Malgomaj (öarna) 

1979-81 – Enstaka kompletterade uppteckningar. 

I Dorotea kommun finns många långsträckta öar främst bestående av rullstensåsar i sjöarna 
Ormsjön och Bellvikssjön. Dessa kan förmodas erodera kraftigt som ett resultat av regleringen. 
I syfte att jämföra fornlämningsförekomst samt att undersöka hur inventeringsmetodik 
påverkar resultatet, inventerades även två oreglerade sjöar – Avaträsk och Nordflätiken. Vid 
inventering av oreglerade sjöar användes provgropsgrävning som metod att eftersöka 
fornlämningar. Inventeringarna har bedrivits enligt följande: 

1980 – Maj-Juni & Augusti: Ormsjön, Ormsjöån och delar av Bellvikssjön. 

1980 – Augusti-September: Nordflätiken och Avaträsk. 

1981 – Augusti-September: Nordflätiken och Avaträsk. 

Förutom den övergripande målsättningen (se ovan) uppställdes under inventeringsarbetets gång 
två hypoteser: 1. Går det med nuvarande inventeringsmetoder att få fram förhistoriska 
lämningar vid ICKE reglerade sjöar och vattendrag? Svar: Nej  

2. Finns det skillnader/likheter i inventeringsmaterialet mellan reglerade och icke reglerade 
vattendrag? Svar: I de reglerade områdena är fornlämningsbeståndet något mera varierat. 
Härdar, gropar och verkstadsplatser (avslagskoncentrationer) påträffas sällan i de oreglerade 
områdena (Forsberg 1983:5). 

I Storumans kommun har äldre inventeringar resulterat i fåtaliga fornlämningar runt sjön 
Storuman i jämförelse med andra större sjöar i inlandet. Därför genomfördes inventeringen 
1981, förutom konventionell okulär besiktning, även med hjälp av grävning av provgropar. 
Förhoppningen var att påträffa boplatser som ej blottats av stranderosion. Genom att även 
inventera flottningsreglerade sjöar, näraliggande sjöar eller med utlopp i sjön Storuman, var 
förhoppningen att skapa en bild av fornlämningsbeståndet i de sjöar som omger Umeälvens 
vattensystem. 

Inventerade områden i Stensele socken: 



5 
 

1981 – Sjön Storuman, Stenselet, Nedre- och Övre Gunnarsjön, Renbergssjön och Långvattnets 
utlopp. 

1982 – Nordvästra delen av sjön Storuman, Umnässjön, Gardiken, Holmträsket och 
Stenträsket. 

1984 – Umeälven från Grundforsdammen till Blåviken (berör även Lycksele sn) samt Juktån 
upp till Långsele, Skirträsket, Stor-Bastuträsket, Stora Tjickuträsket samt östra sidan av sjön 
Lumsen. 

Vid sjön Överuman registreades förhistoriska lämningar redan på 1930-talet av Knut 
Tinnberg. Vid den inventering som genomfördes 1959 inför regleringen påträffades 37 
boplatser av stenålderskaraktär, samtliga belägna vid sjöns utlopp. 

Inventerade områden i Tärna socken: 

1982 – Överuman och Gräsvattnet 

Inventerings metod 
I projektets början genomfördes en genomgång av inventeringsrutiner med Lars Löthman, 
Riksantikvarieämbetet i syfte att skapa enhetlighet med Fornminnesregistret. Markeringar av 
lokaler i fält har skett på flygstråksbilder skala 1:30 000. Vid fornlämningstäta områden har 
även lokaler markerats på kopia av fotokoncept i skala 1:20 000. Varje inventeringslag har i 
regel bestått av en arkeolog som gjort beskrivningar, kartmarkeringar samt fotografering av 
lokaler och anläggningar. De två övriga i arbetslaget har bestått av lokalt anvisad personal som 
samlat in lösfynd och varit behjälpliga vid upptäckt av fornlämningar. I syfte att avgöra 
fornlämningarnas utsträckning ovan erosionshak har provgropar grävts. I möjligaste mån har 
inventeringarna genomförts under perioden då vattenståndet i de reglerade sjöarna varit lågt. 
Vid inventering av icke reglerade sjöar har provgropar grävts med 5 – 10 meters mellanrum på 
lämpliga boplatslägen upp till 50 meter från stranden.  

De tidigare kända fornlämningarna besöktes och om ytterligare material framkommit eller om 
utsträckningen ändrats, noterades detta och en kompletteringsblankett inskickades till 
Fornminnesregistret. 

Då ett av syftena med inventeringarna har varit att undersöka det förhistoriska samhället med 
avseende på ekonomin för regionen har lokaler med anläggningar och möjlighet till datering 
noterats vid inventeringarna, för kommande undersökningar. Detta gäller även tidigare kända 
fornlämningar. I vissa fall har de arkeologiska undersökningarna genomförts i samband med 
inventeringen. 

Det insamlade stenmaterialet har i huvudsak följt den klassificering som utformats inom 
projektet NTB (Norrlands Tidiga Bebyggelse), skillnaden mot NTB:s klassifikationssystem är 
att kvartsiten fått en mera specificerad indelning vad gäller färg och kornstorlek. Kvartsen, 
brecciekvartsen och skiffern har inte klassificerats enligt NTB:s system. Brecciekvartsit kan 
möjligen jämställas med NTB:s petrografiska grupp F. Brecciekvartsit innehåller ett 
konglomerat av två olika kornstorlekar och är oftast vit eller grå till färgen. 
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Petrografisk indelning av kvartsit 

 Svart Grå Vit 
Grovkornig 1 2 3 
Medelfint korn 4 5 6 
Finkornig 7 8 9 

 

Kvarts = KV, Skiffer = SK, Flinta = FL och Brecciekvartsit = BK 

Inventerings resultat 
Det dominerade resultatet från projektets inventeringar är att det framkom en stor mängd 
fornlämningar som blivit synliga efter att vattenståndet höjts och lyft bort torven som täckt 
marken före regleringarna. I området runt Varris/Varesen och Maksjön i Vilhelmina, som var 
det första området som inventerades, ökade antalet kända fornlämningar med flera hundra 
procent. Här genomfördes inga referensinventeringar i oreglerade sjöar. I Dorotea påträffades 
ett stort antal skärvstensförekomster och boplatser vid provgropsgrävning vid sjöarna Avaträsk 
och Nordflätiken. I Storumans kommun registrerades få nya fornlämningar i oreglerade 
vattendrag i som har sitt utlopp i sjön Storuman, trots provgropsgrävning. De lämningar som 
registrerats runt Överuman – Gräsvattnet i oreglerade miljöer utgörs främst av råmaterialbrott 
för brecciekvarts. Nedan följer en sammanställning av inventeringsresultaten utifrån 
rapporterna uppdelade per kommun. 

Dorotea kn Ormsjön, 
Avaträsk, 
Nordflätiken 

tidigare kända 183 

nyregistreringar 204 
varav i oreglerade vatten 81 
 
Ur Rapport över inventering av Ormsjön, Nordflätiken, Avaträsk och N delen av Bellvikssjön. 
Forsberg 1983: 
Det visar sig i stort sett omöjligt att utan marksondering med spade, hitta de viktigaste 
lämningarna, nämligen boplatserna. En direkt synlig skillnad mellan det reglerade området 
(Ormsjön, Ormsjöån och N Bellviksjön) och det oreglerade området (Avaträsk och 
Nordflätiken) är att i det reglerade området finns en något större variation i 
fornlämningsbeståndet. Härdar, gropar och verkstadsplatser (avslagskoncentrationer) är 
fornlämningstyper som hittas mycket sparsamt eller inte alls i det oreglerade området. 
 
Storumans kn NV 

Storuman, 
Gardiken, 
Umnässjön 

Storuman, 
Luspsjön, 
Stenselet, 
Storavan 

Storuman, 
Stenselet, 
Gunnarsjön, 
Renbergssjön, 
Långvattnet  

Överuman, 
Gräsvattnet 

tidigare kända 94 88 82 54 
nyregistreringar 184 75 67 105 
varav i oreglerade vatten 2  27 18 
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Ur Rapport över inventering av NV delen av Storuman, Umnässjön, Gardiken, Holmträsket 
samt Stenträsket. Holm 1983: 
Området inventerades vid lågvatten med okulärbesiktning och genom grävning av provgropar 
upp till 20-30 m från nuvarande strandhak. Koncentrationer av boplatser i Storuman - 
Ankarsund, Ankarsundsavan, vid Torpsta och runt Sparmansselet (mellan Umnässjön o 
Gardiken). Runt Umnässjön finns främst boplatser. Härdar finns vid Ankarsundsavan, 
Harrikviken och vid Sparrmansselet. Koncentration av boplatser, härdar och järnfynd vid 
Gardikens N sida. 
 
Ur Rapport över fornminnesinventering runt Storuman, Luspsjön, Stenselet och Storavan, 
Loeffler 1982: 
Den tidigare kända bilden av att stenålderns lämningar är koncentrerade till SÖ delen av 
Storuman (Sarjesnäset, Luspholmen och Luspnäset) kvarstår och har utökats mot V och 
omfattar även Forsnacken (gamla utloppet). Runt Strömsundsavan var tidigare känt en mängd 
samiska lämningar vilket förstärktes med nya fynd av härdar (14 st). Många av de tidigare 
lämningarna vid Strömsundsavan kunde ej återfinnas (11 st). 

Ur Rapport över Fornminnesinventering Överuman och Gräsvattnet. Holm 1984: 
Överuman är höjd 4,5 m och undersökningarna genomfördes vid högvatten, trots detta 
nyregistrerades 80 lokaler. Vi återbesök vid lågvatten påträffades ytterligare lokaler, dock inte 
så många. Provgropar togs med jämna mellanrum, längs hela strandsträckan som inventerades, 
upp till 50 m ovanför/innanför strandhaket. Det var mest fyndplatser som registrerades då det 
nästan helt saknas skärvsten i området, men även några boplatser och några verkstadsplatser.  

Storumans och Lycksele 
kn 

Gunnarn, 
Åskilje 

tidigare kända 81 
nyregistreringar 148 
varav i oreglerade vatten 0 
 

Ur Rapport inventering vid Gunnarn – Åskilje. Gardeström 1989: 
Inventerings området sträcker sig från Blåviken – Umeälven till dammen i Grundfors. Juktån 
inventerades norrut till nordgränsen av kartbladet 23H 2-3 i-j. Dessutom har sjöarna 
Skirträsket, Stora Bastuträsket, Stora Tjikkuträsket samt Ö sidan av Lumsen inventerats, dessa 
är oreglerade. Området längs Umeälven karaktäriseras av hög andel strömmande vatten. 
Många nya förekomster av skärvsten (62) mot tidigare kända (10) framkom genom grävning 
av provgropar. Två av de oreglerade sjöarna (Skirträsket och Lumsen) saknade helt 
förhistoriska lämningar. 

Vilhelmina kn Varris, 
Maksjön 

tidigare kända 27 
nyregistreringar 200 
varav i oreglerade vatten 0 
 



8 
 

Ur Dokument VBM dnr 198/76: 
För att exemplifiera inventeringsresultatet kan nämnas att det vid Vojmsjön påträffades långt 
över 100 fyndlokaler, vilket innebär mer än fem gånger fler än vad som tidigare var känt. 

I den första inventeringsrapporten från Vilhelmina kommun (Flodström & Spång 1982:4) finns 
även en sammanställning av vilka fornlämningstyper som registreras vid tre olika 
inventeringstillfällen. Det framgår tydligt att det är boplatser, skärvstensförekomster och 
fyndplatser som dominerar bland nyregisteringarna. 

Varris_Maksjön 1954 1975 1977 
Boplats 26 93 168 
Skärvstensförekomst 0 3 24 
Fyndplats 0 9 14 
Härd 0 0 12 
Jordugn/kokgrop 0 0 2 
Materialblock 0 0 1 
Fångstgropssystem 1/4 1/23 1/23 
Fångstgrop 0 1 1 
Grop 0 1 1 
Fornlämningsliknande lämning 0 3 3 
Summa 27 111 227 
 

Sammanlagt fanns 609 registrerade fornlämningslokaler längs de reglerade vattendragen i de 
tre kommunerna innan projektet startade och de inventeringar som genomfördes inom ramen 
för projektet resulterade i 983 nyregistrerade fornlämningar. De nyregistrerade 
fornlämningarna består främst av boplatser från samhällen baserade på jakt- och fångst. 
 

Naturvetenskapliga undersökningar 
Inom ramen för projektet har ett flertal naturvetenskapliga metoder använts. Bland den 
övergripande målsättningen som formulerats för projektet (se ovan) ingår:  

 undersökningar av de aktuella sjösystemens naturliga resurser samt resursutvinningen i 
ett förhistoriskt perspektiv 

och därför har en naturgeografisk beskrivning av Stalonnäset i norra Malgomaj genomförts 
samt en flygbildstolkning av områden påverkade av erosion (Forsberg 1979:5ff). En 
naturgeografisk undersökning har även genomförts vid Vojmsjöns gamla utlopp samt 
Gråtanåns utlopp (Wallin 1980). 

Osteologiska analyser har genomförts på delar av benmaterialet från Dorotea och Vilhelmina 
(Holm 1983) samt från boplatserna i södra Vojmsjön och vid Gråtanåns utlopp (Iregren 1986). 
I det analyserade benmaterialet dominerar älg och bäver, men det finns även exempel på andra 
djur t. ex varg (Dorotea Raä 84), björn (Vilhelmina 636) och kronhjort (Vilhelmina Raä 188) 
samt enstaka fiskben.  

I syfte att studera ändringar i klimatet och vegetationsutvecklingen i Vilhelmina har en 
paleoekologisk undersökning av de varviga sjösedimenten i Stordjupsjön genomförts (Olofsson 
& Widell 1986: 33ff). 
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Arkeologiska undersökningar 
Under den 10 årsperiod som projektet bedrevs har 79 objekt undersökts arkeologiskt vilket 
resulterat i 62 enskilda rapporter. Vissa rapporter om fattar flera lokaler/objekt och enstaka 
lokaler/objekt har undersökts flera gånger (se bilaga 1). Huvudparten av de arkeologiska 
undersökningarna har genomförts i Vilhelmina kommun (57 st) runt sjöarna Maksjön och 
Varesen/Varris men även i Vojmsjöns södra del vid Gråtanåns utlopp och i Malgomajs norra 
ände vid Stalon.  

I Dorotea kommun har tre boplatser i Ormsjön undersökts och i Storumans kommun har 19 
lokaler undersökts (7 runt sjön Storuman och Stenselet, 1 vid Slussfors och 11 runt sjön 
Överuman). 

Majoriteten av undersökningar är att betrakta som räddningsundersökningar då de låg i 
sjöarnas erosionszon. Många av undersökningar kunde endast genomföras under en kort 
period på våren, innan vattenståndet steg över lämningarna. Många planerade undersökningar 
kunde ej genomföras pga stigande vatten och fick uppskjutas till nästa år.  

Ett undantag är undersökningarna av boplatser och boplatsvallar i södra Vojmsjön vid 
Gråtanån där regleringen skapat ett nytt utlopp och fornlämningarna ligger i anslutning till det 
gamla utloppet, och vattenståndet numera är lägre än före regleringen. Dessa undersökningar 
kan ses som ett referensmaterial till överdämda lokaler. 

Dateringar 
Sammanlagt har 86 14C-dateringar genomförts vid projektets undersökningar; 2 i Dorotea kn, 
7 i Storumans kn och 77 i Vilhelmina kn (se bilaga 2). 14C-dateringarna spänner över 
tidsperioden 8830±110 BP och fram till 1700 AD (yngre än 250 år). Då många av boplatserna 
saknat kol pga överdämningens effekter har många boplatser daterats utifrån föremål och 
avslagstyper. Spånteknik indikerar att boplatsen använts under äldsta stenålder (mesolitikum) 
och slagna pilspetsar med tvär bas, asbestkeramik och gjutformar indikerar bosättning från 
bronsålder. Fynd av kritpipor och järnkrok vid de undersökta härdarna och kåtatomter tyder 
på en datering till 17-1800 tal (se bilaga 1).  

Resultat 
Sammantaget har projektets resultat lagt grunden till en ökad kunskap om Västerbottens 
förhistoria. Den stora mängd förhistoriska boplatser som framkom vid inventeringarna visar 
att området var förhållandevis intensivt utnyttjat och att boplatser kan vara lokaliserade 
ganska långt från den ursprungliga strandlinjen (t. ex. Spång 1975:5). Metoden att gräva 
provgropar för att lokalisera och avgränsa boplatser visade att det inte räcker med ”okulär 
besiktning” och de referens-inventeringar i oreglerade sjöar som genomfördes i Dorotea och 
Storuman visade att det ofta finns boplatser som ej syns i strandkanten (t. ex. Forsberg 1983).  

Resultatet av 14C- dateringarna av boplatser visade att området befolkats tidigt (8830±110) och 
därefter varit kontinuerligt befolkat. Genom att analysera prover från ett flertal anläggningar 
inom samma boplats kunde man även visa att många boplatser nyttjats under tusentals år, t. 
ex. Vilhelmina RAÄ 180, 188 & 190. 
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Beträffande olika fornlämningstypers funktion och datering så har projektet bidragit med att 
konstatera att rektangulära kokgropar / jordugnar främst har använt under järnålder 
(Melander 1986: 106ff). Kunskapen om skärvstensvallarnas / boplatsvallarnas / 
hyddgrundernas datering och funktion har grundlagts genom en mängd dateringar och 
efterföljande bearbetningar (Lundberg 1986:81ff & 1997). 

I början av projektet formulerades följande övergripande målsättning: 

A. fastställande av vilka faktorer som mildrar och ökar regleringars skadeverkningar på 
fornlämningar, samt undersökning av regleringars inverkan på kunskapen om 
fornlämningsbeståndet. 

B. fastställande av tidsindikerande faktorer på boplatsmaterial och anläggningar främst 
underbyggt av C- 14 dateringar. 

C. undersökningar av faktorer som står i relation till befolkningsmängd och fördelning. 
D. undersökningar av de aktuella sjösystemens naturliga resurser samt resursutvinningen i 

ett förhistoriskt perspektiv (Spång 1983:5). 

Inom ramen för projektet finns inte resultatet av målsättningarna redovisat i någon specifik 
rapport, men vid en genomgång av samtliga rapporter har delar av målsättningarna besvarats. 

A: I flera inventeringsrapporter nämns erosionen påverkan på strandbundna fornlämningar.  
 
I Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplatser samt jordugn från järnåldern. 
Raä 132, 636, 773, 774. Malgomaj. Forsberg & Lundberg 1979 ingår en Naturgeografisk 
beskrivning över Stalon-näset och dess omgivning, Wallin där flygbilder från 1955 (före 
regleringen), 1966 och 1972 har analyserats med avseende på erosion. Här framgår att 
Stalonnäsets grusiga stränder är lätteroderade och att erosionen 1979 är mycket kraftig på 
södra stranden av Stalonnäset, men att ett stabilt tillstånd kan inträda om ett nytt strandplan 
bildas. 
 
Ur rapport Fornminnesinventering runt Storuman, Luspsjön, Stenselet och Storavan, Loeffler 
1982:  
Sjön Storuman har i huvudsak låga erosionshak, men i vissa områden t. ex vid Luspholmen, 
Gaskeluokte och Strömsund finns högre strandhak, upp till 8 meter, som eroderar kraftigt. 
Skillnaden mellan högsta naturliga vattennivån före regleringen, 351 m, och den högsta 
dämningsnivån 352,30 m är inte så stor. Trots det har regleringen orsakat stora skador på 
stränder som består av grus. Det har under en 12 årsperiod bildats nya strandplan med en 
bredd av 3 – 12 meter på utsatta ställen och erosionen pågår fortfarande utan tecken på att 
avta. Gaskeluokt var tidigare känt för att ha koncentrationer av boplatser men många av dessa 
återfanns ej, dessa stränder är de mest erosionsskadade i hela området. Många av de tidigare 
kända lämningarna vid Strömsundsavan kunde ej återfinnas (11 st). 

Ur Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats RAÄ 201, Stensele. Holm 
1982:  
Brända ben som varit överdämda blir starkt vittrade och går sönder direkt vid utgrävning. 
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Ur Rapport över inventering av NV delen av Storuman, Umnässjön, Gardiken, Holmträsket 
samt Stenträsket. Holm 1983: 
Gardiken är kraftigt eroderad i den O och V delen. I O vid dammen och ca 3 km uppströms 
består den N stranden av eroderad morän som överslammats med fint sediment, upp till 1 m 
tjockt. Erosionen påskyndas här därför att stränderna rensats från stubbar. 
 
Ur Rapport Arkeologisk undersökning VLM 1971/82:114,116,140,146 Stensele sn. Loeffler 
1983:  
Vid undersökning av 82:116 ( RAÄ 454 Stensele) fanns avslag på en sandig yta som 
överlagrade den ursprungliga markytan med kvarvarande torvlager, mao avslag och skärvsten 
förflyttas till nya platser, men det kan finnas överlagrade områden med kvarvarande 
ursprunglig markyta kvar under dessa. 
 
Ur Rapport över Fornminnesinventering Överuman o Gräsvattnet. Holm & Lundberg 1984: 
Hög grad av erosion vid de branta stränderna, medan de låga stränderna ofta har översandats. 
Av de sammanlagt 80 lokalerna (13 tidigare o 67 nyfunna) har endast 20 st torvbundet 
material kvar. Regleringsskadorna vid Överuman är av varierande slag. Från utloppet mot 
Gausjosjön i NV är stränderna i huvudsak låga, och sönderbrutna av vikar med grusiga 
sandstränder. Av bäckutloppens deltaområden, företrädsvis Skafsbäckens, återstår endast 
grynnor och mindre holmar. Runt Gausjosjön, mot NV, flackar stränderna ut igen med kala 
berghällar och grusiga vikar längs den södra stranden och längs den norra stranden är 
strandhak som eroderar sönder. Från Kåtaviken och västerut mot riksgränsen är stränderna 
låga och grusiga där den gamla markytan ställvis överslammats. 
Erosionen pågår alltjämt, detta märks speciellt vid höga hak där jordmassorna rasar ut. 
I västra delen av sjön Gräsvattnet, inom svenskt område, kan erosionsskadorna sägas vara av 
två slag. I SV och S är stränderna långsluttande, delvis med gammal markyta kvar och delvis 
överslammade sandstränder. I nordvästra delen består de däremot av branta storblockiga 
stränder med all gammal markyta uteroderad. Fyra st omrörda, uppspolade lokaler med 
brecciekvartsavslag återfanns i den södra delen. Eftersom denna del är kraftigt omrörd är det 
svårt att med säkerhet säga varifrån de härrör. 
 

Sammanfattning av A: I ovanstående rapporter finns endast beskrivningar av HUR erosionen 
påverkar strandbundna fornlämningar, men ingenting om vilka faktorer som ökar eller 
minskar erosionen. Det antyds att stubbrensning påskyndar erosionen. Framtida studier kanske 
kan besvara denna fråga? Beträffande ”regleringars inverkan på kunskapen om 
fornlämningsbeståndet” kan regleringen bidra till att många lämningar synliggörs i ett initialt 
skede, men att lämningarna riskerar att spolas ut eller överlagras ju längre tid ett vattendrag är 
reglerat. 

B: Den andra målsättningen - fastställande av tidsindikerande faktorer på boplatsmaterial och 
anläggningar främst underbyggt av C- 14 dateringar – har besvarats främst gällande 
rektangulära kokgropar / jordugnar och skärvstens-/ boplatsvallar/ hyddgrunder och det 
upprepade nyttjandet av samma lokal. I avsaknad av daterbart kol på boplatser har materialet 
analyserats utifrån horisontella stratigrafier baserat på fynd och avslagsmaterial. 
 
Ur Rapport över arkeologisk inventering 1975-1978 av stränder vid reglerade sjöar och 
vattendrag inom Vilhelmina kommun, Del 1, sid 1. Flodström & Spång 1982: 
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Det bör påpekas att en del fornlämningskategorier tillkommit efter att grävningsverksamheten 
gett resultat. Exempelvis har begreppet kokgrop/jordugn tillkommit, sedan grävnings-
undersökningar visat sådana gropars rätta karaktär. I samband med arbetena under 1950-talet 
utgrävdes och redovisades sådana anläggningar som fångstgropar. 
 
Ur Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, jordugn från järnåldern samt 
en samisk boplats från 1500-talet, Raä 553. Spång 1983:  
UTVÄRDERING AV RESULTAT 
Boplatsområdet har utifrån skärvstensutbredningen kunnat delas in i 5 områden som avskiljer 
sig från varandra (se sid.9, 10). Därutöver finns anläggningar som fått anmärkningsvärt gamla 
dateringar (A2 och A8). A1 är också en ensamliggande anläggning, en jordugn, som fått en 
datering till yngre järnålder. Inom de 5 skärvstensområdena har påträffats daterbara 
anläggningar inom 4 områden. I området vid 110/360 varierar dateringarna mellan 2120 – 
5270 BP vilket visar att trots det synbara intrycket att varje skärvstensområde består av olika 
boplatser så är dessa inbördes av mycket blandad karaktär. Dateringarna 5570 - 5270 befinner 
sig i det centrala området av de mäktiga skärvstenslagren, vilket är förklarligt med tanke på att 
detta är normala dateringar för skärvstensvallar. Noterbart är också att 5000 BP- dateringarna 
ligger på en högre nivå än 4000 BP dateringarna. 7 och 8000- dateringarna ligger ytterligare på 
en högre nivå. Förklaringen till detta kan vara att alen minskar under perioden 6000 BP - 2000 
BP ca (Rapport Wallin, 1980 VLM) och att detta förhållande gör strandzonen mer tillgänglig. 
Förändringar i vattennivån är mindre troligt som förklaring eftersom en anläggning som gett en 
datering till 7070 BP påträffats 3 m från strandhaket vid Raä 190. 
 
Avslagsfrekvensen för olika material ger ännu en indikation på att boplatslagren på högre 
nivåer är äldre än de lägre belägna, men med utgångspunkt från antagandet att kvarts avtar i 
relation till kvartsit för yngre boplatser under stenåldern. 
 
Ur Rapport över arkeologisk undersökning av boplatsen Raä 562, vid f.d. Vojmsjöluspen. 
Melander 1980: 
En slutsats av dessa för hållanden mellan avslag och fynd torde vara att man har haft med sig 
föremål av kvarts respektive fin vit kvartsit vilka endast har behövt en mindre ororetuschering 
emellanåt. En viss nytillverkning kan inte uteslutas men den större delen av bearbetningen 
torde ha varit inriktad på förbättringar. Vad gäller kvartsittyp nr 5 råder det motsatta 
förhållandet. Här har man bearbetat den medelgrova grå kvartsiten och sedan tagit med sig 
före mål en till nästa boplats. Det är möjligt att man endast har gjort en förbearbetning och 
väntat med finretuscheringen tills man har behövt använda ett visst redskap. På detta sätt har 
man hela tiden kunnat ha en föremåls och verktygsreserv och inte varit tvingade att leta upp 
lämpligt redskapsmaterial omedelbart när man kommit till en ny uppehållsplats. 
 
Ur Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplatsen Raä 563 vid Vojmsjöluspen. 
Melander 1980: 
Den här uppdelningen av området i en östlig och en västlig del visar troligen att man har vistats 
på denna plats vid åtminstone två skilda tillfällen vilket även antyds av fynd och 
avslagsmaterialets sammansättning. Bilden är dock inte helt entydig och det är möjligt att den 
här uppdelningen visar på två verksamhetsytor under samma uppehållstillfälle. Det är dock 
ingenting som hindrar att det fortfarande rör sig om två bosättningar och att man har betett sig 
likartat vid båda tillfällena. Nätsänkena kan antas vara samtidiga med endera bosättningen och 
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tyder på att man har ägnat sig åt fiske vilket också lugnvattnet och åarnas sammanflöde 
utanför boplatsen varit väl ägnat till. 
 

Ur Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats, Raä 572, Maksjö. Wijkander 
1983: 
II. 5. Sammanfattning av undersökningsresultatet, kronologi. 

Bearbetningen av boplatsmaterialet har visat att ett flertal bosättningar ägt rum på lokalen. 
Någon möjlighet att fastställa enskilda bosättningstillfällen och dessas intensitet finns 
knappast. I stället är det lämpligt att laborera med ett begrepp som bosättningsfaser vilka kan 
antas omfatta ett eller flera skilda tillfällen men karaktäriseras av redskapsformer, 
tillverkningsteknik och materialval. Den enklast urskiljbara bosättningsfasen återfinns i område 
1. Den kännetecknas av produktionen av flathuggna spetsar och den därmed sammanhängande 
tillverkningstekniken som avsätter tunna, lätta avslag. Tekniken avsätter få eller inga ( ? ) 
kärnor. Oretuscherade avslag kommer ofta till användning för skrapfunktioner varvid 
bruksretuscher uppstår. Asbetskeramik förekommer. Materialvalet är så gott som uteslutande 
svart, finkornig kvartsit. Bosättningsfasen kan tidfästas genom de flathuggna spetsarna. 
Tekniken dateras i Sydskandinavien till senneolitikum och kan i Norrland anses uppträda från 
omkring 1600 f Kr. Dateringen baserar sig på C - 14 daterade lokaler från mellersta Norrland 
(Baudou 1974, 1977). Asbetskeramik förekommer ofta på samma lokaler som de flathuggna 
spetsarna. 

 
En annan bosättningsfas är centrerad till områdena IIa och IIb men dess föremålsformer torde 
vara spridda över hela området II. Fasen kännetecknas av en grov tillslagningsteknik och av ett 
blandat materialväl där dock den grå, grovkorniga kvartsiten dominerar. Tekniken avsätter 
många kärnor som restprodukter. Till fasen kan knytas de bearbetade kärnorna med 
centimeterbreda, konkava eggar som sannolikt haft en slip- eller skrapfunktion. 

I det av Baudou preliminärt presenterade kronologiska schemat över mellersta Norrlands 
stenålder passar fasens kännetecken väl in på beskrivningen av mellanneolitiska 
boplatsmaterial ( Baudou 1977 ). Vid denna tid börjar kvartsiten således dominera över 
kvartsen samtidigt som tekniken avsätter grova avslag. 

En tredje bosättningsfas är centrerad till området IIc. Produkter från denna fas är dock spridda 
åtminstone även i området IIb. Liksom den först beskrivna fasen kännetecknas dessa av de 
flathuggna kvartsitspetsarna. Här har dock även vit kvartsit kommit till användning för 
framställningen av dessa redskap. Materialvalet kan betecknas som blandat. Såvitt man ej kan 
anta att den grå, grovkorniga kvartsiten i området IIc är resultatet av inblandning från den fas 
som varit centrerad till IIa och IIb är det dock säkerställt att detta material här inte intar 
samma dominerande ställning som på dessa avsnitt. 

Sammanfattning av B: Genom att datera ett flertal anläggningar inom samma boplats har man 
visat ett mycket långvarigt nyttjande av vissa lokaler. Kunskapen om skärvstens- / 
boplatsvallarnas / hyddgrundernas datering och funktion baseras på upprepade dateringar och 
efterföljande analyser av materialet. Kunskapen om materialbrotten av brecciekvarts runt 
Överuman och deras koppling till flathuggna spetsar har grundlagts i projektets 
undersökningar. 
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C: Den tredje målsättningen - undersökningar av faktorer som står i relation till 
befolkningsmängd och fördelning – har knappt berörts i någon av undersökningsrapporterna. I 
nedanstående rapport framgår att man förkastat denna målsättning. Troligen var 
ursprungstanken att man kunde beräkna befolkningens storlek utifrån boplatsernas storlek. 

Ur Rapport över arkeologisk inventering 1975-1978 av stränder vid reglerade sjöar och 
vattendrag inom Vilhelmina kommun, Del 1, sid 1. Flodström & Spång 1982: 

Ursprungligen var analysen (av boplatserna), i enlighet med forskningsprogrammet, tänkt att 
ge en indikation på befolkningstäthet under olika perioder, men felkällorna har varit för många 
för att metoden ska kunna anses vara tillämplig. Boplatsutbredningen definieras inte bara 
utifrån fynd av ben, avslag och föremål, utan även av skärvsten. 

D: Den fjärde målsättningen - undersökningar av de aktuella sjösystemens naturliga resurser 
samt resursutvinningen i ett förhistoriskt perspektiv – har främst belysts genom osteologiska 
analyser av benmaterial från de undersökta boplatserna samt en naturgeografisk undersökning 
av Vojmsjöns- och Gråtanåns utlopp.  

Ur Osteologisk rapport. Analys av benmaterial från boplatserna Raä 180, 190, 553, 554, 563, 
577. Ihregren 1986: 

Av analysresultaten från de 6 olika lokalerna kan vissa skillnader utläsas. På boplats Raä 180 
avviker resultaten från de övriga såtillvida att antalet bäverben dominerar klart över antalet 
älgben, samt att relativt stor mängd gäddben och enstaka ben från abborre förekommer. 
Intressant är också att så stor procent som 33 har kunnat identifieras av det brända materialet. 
Dominansen av bäverben säger dock inte mycket om lokalen i stort då nästan alla bäverben 
kommer från en och samma anläggning. 
 
Slutligen har benmaterialet från två hyddgrunder, Raä 554 och 577 analyserats med relativt 
varierande resultat. Från båda hyddgrunderna har obrända ben påträffats men det brända 
materialet är det vanligaste. Materialet från Raä 554 var magert med endast 181 g brända ben 
och 27 g obrända. Från Raä 577 tillvaratogs 3 833 g brända och 58 g obrända ben. Endast älg 
och bäver förekom på båda lokalerna. Ett av de obrända älgbenen var märgkluvet. I övrigt är 
resultatet att älg är vanligare än bäver och att från både älg och bäver har hela djurkroppen 
tagits till boplatsen samt att påfallande många ben kommer från köttrika delar av djuren. 

Slutligen har den osteologiska analysen inte kunnat säkerställa under vilken årstid respektive 
boplats utnyttjats, eller om de varit i bruk året om. 

Ur Rapport över naturgeografisk undersökning av Vojmsjöns och Gråtanåns utlop. Wallin 
1980: 
Sydost m Gråtanåns utlopp har en topografisk kartering gjorts. På kartan kan man se att inom 
området finns det två avlånga svackor. Dessa svackor kan tolkas som Gråtanåns gamla utlopp. 
Gråtanåns utlopp torde ha ändrats pga att ån eroderat sig genom naturliga hinder av det lätt 
eroderade grusmaterialet.  

Sammanfattning av D: De huvudsakliga djurslagen som har identifierats vid den osteologiska 
analysen är älg och bäver. Andelen fisk som har förtärts under förhistorien är sannolikt 
underrepresenterat då fiskben är betydligt mindre och förstörs fortare och kan även ramla 
genom sållet. Den naturgeografiska undersökningen har identifierat ett sannolikt äldre lopp av 
Gråtanån, vilket kan innebära att många av boplatserna som finns i området, ursprungligen 
varit belägna på öar. Genom ytterligare studier av t. ex LiDAR-bilder kan kanske boplatsernas 
lägen klarläggas ? 
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Kommentar till kartbilaga 
Vid det inledande arbetet med denna sammanställning genomlästes inventeringsrapporterna 
med början i Dorotea kommun. I dessa rapporter fanns inventeringsblanketter med tillhörande 
kartmarkering på ekonomiska kartan. På inventeringsblanketten fanns ofta graden av erosion 
noterad och en digital shape-fil skapades där de registrerade lämningarna infördes med 
följande kolumner: 

Tillf id RAÄ nr Datering Lämningstyp Exponerad mot Reg år Fynd Jordart Erosionsgrad
  

De flesta uppgifterna har hämtats från inventeringsblanketten och kartan samt i vissa fall från 
rapporten. 

Klassificering av erosionsgrad utifrån inventeringsblankett: 

0= ej eroderad, påträffad vid provgrävning 

1= naturlig erosion vid oreglerat vatten 

2= strandbunden boplats vid reglerat vatten 

3= uppgift i rapport om kraftig erosion 

4= helt borteroderad, ej återfunnen vid återinventering 

Tanken var att utröna om boplatser som var exponerade mot vissa väderstreck var mera 
utsatta för erosion. 

När inventeringsrapporterna för Dorotea och Storuman genomgåtts, visade det sig att 
kartmaterialet i rapporterna som berörde Tärna socken var mindre bra och att det helt 
saknades i inventeringsrapporterna från Vilhelmina kommun. Detta har medfört att i den 
producerade shapefilen saknas inventeringsresultatet från Tärna socken och Vilhelmina 
kommun. Från dessa områden finns endast de fornlämningar som undersökts arkeologiskt. 

Därför har ingen analys av eroderade boplatser genomförts i denna sammanställning. 
Förhoppningsvis kan detta genomföras i ett senare skede. 
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Bilaga 2. 

Rapporter från projektet 

Dorotea 

Forsberg, Lennart. 1981.  
Rapport över arkeologiska undersökningar av fångstsamlar- boplatser Raä 84 med 
verkstadsplats, Raä 182, Raä 183 med grop, LD 43 Ormsjön, Dorotea sn och kn, Lappland. 
Västerbottens museum. 

Forsberg, Lennart & Wallin, Jan-Erik. 1983. 
Rapport över fornminnesinventering av Ormsjön, Nordflätiken, Avaträsk och norra delen av 
Bellvikssjön, Dorotea sn och kn, Lappland, Västerbotten med bilaga: Rapport över 
naturgeografisk undersökning av området kring Ormsjön, Dorotea sn, Lappland Del I-IV. 
Västerbottens museum. 

Holm, Stig. 1983.  
Rapport från genomgånget bränt benmaterial från Vilhelmina och Dorotea, Lappland. 
Stockholms universitet, Osteologiska forskningslaboratoriet. 

Storuman 

Holm, Lena. 1981.  
Rapport över arkeologisk undersökning av stenåldersboplats med kokgrop, Raä 83, Stensele 
sn, Lappland. Västerbottens museum. 

Holm, Lena. 1982.  
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Gunnarsjön, Renbergssjön och Långvattnets utlopp, Stensele sn, Lappland. Västerbottens 
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Loeffler, David. 1982 
Rapport över fornminnesinventering av Storuman, Luspsjön, Stenselet och Storavan, Stensele 
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Bilaga 3. 

Arkeologiska undersökningar 

Dorotea      
Undersökta 
lokaler 

tillf id lämnings typ datering 
BP 

fynd ben

RAÄ 84   boplats 5000+-95 gjutform, 
tvärbas 

bäver, 
varg, fisk 

RAÄ 182   boplats stå mikrospån

RAÄ 183   kokgrop 3785+-85 näver

Undersökta lokaler i Dorotea sn & kn. 

 

Stensele     

Undersökta 
lokaler 

tillf id lämningstyp dat BP fynd

RAÄ 83   535+-80 asbestkeramik

RAÄ 437 81:10 skärvsten 1785+-125

RAÄ 521 81:17 kokgrop 1160+-80 skärvst, jordugn

RAÄ 201   boplats, kokgrop 6310-5730 tvärbas

RAÄ 452 82:114 verkstadsplats förhist-C14 
saknas 

avslag

RAÄ 454 82:116 boplats förhist-C14 
saknas 

avslag

RAÄ 478 82:140 boplats förhist-C14 
saknas 

avslag

RAÄ 484 82:146 boplats, kokgrop 1600-tal flintbitar, härdar

Undersökta lokaler i Stensele sn. Storumans kn 

 

Tärna     

Undersökta 
lokaler 

tillf id lämningstyp dat BP fynd 

RAÄ 13   boplats yngre än 250 år, 
stå 

Skärvsten , avslag 

RAÄ 548 82:208 verkstadsplats brå avslag, spetsar 

RAÄ 547 82:216 verkstadsplats stå-brå skrapor, spetsar 

RAÄ 6   boplats brå-jäå_fynd asbest, avslag 

RAÄ 20   verkst pl, härd brå-fynd avslag,spetsar 

RAÄ 48   kåtatomt 16-1700 AD mynt 1677, glas, 
järn 

RAÄ 549 82:164 verkstadsplats brå, 16-1700AD avsl, spets, kritpipa 

RAÄ 550 82:212 boplats, kokgrop 6170+-215 avslag, spetsar, 
fingerborg 

RAÄ 551 82:215 verkstadsplats brå avsl, spetsförarb 

RAÄ 552 82:232 härd/kokgrop 2130+-160   
Undersökta lokaler i Tärna sn. Storumans kn. 

 

 

 



Vilhelmina lämningstyp daterad 
lämning 

dat BP fynd anl ben 

RAÄ 553 boplats kokgrop 5570+-65     älg, bäver 

RAÄ 554 boplatsvall   5340+-70 skrapor, avslag -40 
cm 

älg, bäver 

RAÄ 577 boplatsvall kokgrop 4740+-145   A 3 älg, bäver 

RAÄ 188 boplatsvall kokgrop 6165+-95 skrapor avslag, 
skärvsten 

A 3 älg, bäver, 
kronhjort 

RAÄ 180 boplats kokgrop 8830+-110   A 6 älg, bäver 

RAÄ 190 boplats kokgrop 7070+-75   A 14 älg, bäver 

RAÄ 563 boplats kokgrop 4465+-85   A 1 älg   

RAÄ 263 boplats   5500+-80 avslag, skärvsten   älg 

RAÄ 266 boplats     spets, asbestkera 
kölskrapa 

    

RAÄ 267 boplats     spetsar, skrapor     

RAÄ 272 boplats   7960+-310     älg, bäver 

RAÄ 285 boplats     skärvsten     

RAÄ 288 boplats     skärvsten     

RAÄ 290 boplats   4775+345, 
4510+-75 

verkstadsplats 
härdar 

   

RAÄ 356 boplats     skärvsten     

RAÄ 525 boplats     sk st, avslag 300     

RAÄ 529 boplats     skärvsten     

RAÄ 530 boplats     skärvsten     

RAÄ 532 boplats     avslag, skärvsten     

RAÄ 542 boplats     avslag, skärvsten     

RAÄ 545 boplats     avslag     

RAÄ 546 boplats     fyndtomt     

RAÄ 770 boplats   5700+-205, 
1310+-26 

skrapor, avslag     

RAÄ 1365 boplats     avslag, skärvsten     

RAÄ 1366 boplats     avslag, skärvsten     

RAÄ 1254 boplats     spetsar, avslag     

RAÄ 1336 boplats     avslag   älg 

RAÄ 1373 boplats     kolskikt     

RAÄ 503 boplats     mikrospån     

RAÄ 854 boplats härd   avslag     

RAÄ 859 kåta, härd     spiskrok av järn     

RAÄ 953 rengrav     renben o horn     

RAÄ 511 grav   1700-talet skelett     

RAÄ 551 boplats     spån, mikrospån, 
avslag 

    

RAÄ 552 boplats     kölskrapa, avslag     

RAÄ 573 fångstgrop fg7jordugn 6250-1555       

RAÄ 899 jordugn/ 
björngrav 

  1545+-90, 
1505+-90 

      

RAÄ 518 jordugn/ 
kokgrop 

  1160+-55       



RAÄ 773 boplatsvall         älg, bäver 

RAÄ 774 boplatsvall   5496+-220     älg 

RAÄ 636 boplatsvall   4970+-270     björn, älg, 
bäver 

RAÄ 132 jordugn   5888+-215     älg, fisk 

RAÄ 236 boplats jordugn     
us 1980 

1610+-100, 
1140+-90 

     

RAÄ 770 boplats     asbestker, spetsar     

RAÄ 563 boplats   4460+-85       

RAÄ 562 boplats   2525+-115 degel, asbetsker     

RAÄ 519 boplats     avslag, spetsar     

RAÄ 639 boplatsvall   3720+-155       

RAÄ 772 boplatsvall   5180+-70 4200-4000 f Kr     

RAÄ 773 boplatsvall   5000+-180     älg, bäver 

RAÄ 774 boplatsvall   5460+-150     älg, bäver 

RAÄ 977 boplats   brå spets m tvär bas     

RAÄ 572 boplats   brån - 1700 
AD 

arbestkeramik 
ornerat skiffer 

    

RAÄ 791 boplats           

RAÄ 792 boplats   3610+-165 spetsar, glas, järn     

RAÄ 1099 boplats     spets, asbestker     

RAÄ 921 boplats     asbestkeramik     

RAÄ 900 boplats   stenålder mikrospånkärna, 
mikrospån 

    

RAÄ 236 boplats  us 1976 stenålder mikrospån     

RAÄ 244 boplats   bronsålder spets m tvär bas     
Undersökta lokaler i Vilhelmina sn & kn. 

 

 

 

 
 

 



Bilaga 4. 

14C dateringar 

Dorotea    
Undersökta 
lokaler 

tillfällig 
identitet 

lämningstyp datering BP

RAÄ 84   boplats 5000+-95

RAÄ 183   kokgrop 3785+-85

Daterade lokaler i Dorotea sn & kn. 

 

Stensele    

Undersökta 
lokaler 

tillfällig 
identitet 

lämningstyp dat BP 

RAÄ 83   kokgrop 535+-80 

RAÄ 437 81:10 skärvsten 1785+-125 

RAÄ 521 81:17 kokgrop 1160+-80 

RAÄ 201   boplats, 
kokgrop 

6310-5730 

Daterade lokaler i Stensele sn. Storumans kn. 

 

Tärna     

Undersökta 
lokaler 

tillfällig 
identitet 

lämningstyp dat BP dat BC 

RAÄ 13   boplats yngre än 250 år   

RAÄ 550 82:212 boplats, 
kokgrop 

6170+-215 4215+-160 

RAÄ 552 82:232 härd/ kokgrop 2130+-160 300 f. Kr - Kr f 
Daterade lokaler i Tärna sn. Storumans kn. 

 

Vilhelmina     

Undersökta 
lokaler 

tillfällig 
identitet 

lämningstyp dat BP dat BC 

RAÄ 553 1 kokgrop 5570+-65   

RAÄ 553 2 jordugn/ kokgrop 1280+-50   

RAÄ 553 3 kokgrop 4440+-80   

RAÄ 553 4 kokgrop 2120+-50   

RAÄ 553 5 kokgrop 5270+-90   

RAÄ 553 6 boplats 8180+-80   

RAÄ 553 7 kokgrop 7580+-115   

RAÄ 553 8 härd 450+-55   

RAÄ 553 9 boplats 4120+-60   

RAÄ 553 10 kokgrop 4425+-70   

RAÄ 554 1 boplats 5340+-70   

RAÄ 554 2 boplats 3410+-90   

RAÄ 554 3 boplatsvall 5150+-65   

RAÄ 554 4 boplatsvall 5540+-75   



RAÄ 554 5 avfallsgrop 5550+-70   

RAÄ 554 6 avfallsgrop 5320+-70   

RAÄ 577 1 kokgrop 4740+-145   

RAÄ 577 2 boplats 4655+-175   

RAÄ 577 3 boplats 4258+-160   

RAÄ 577 4 boplats 4695+-165   

RAÄ 577 5 boplats 4580+-157   

RAÄ 188   kokgrop 6165+-95 4310-4120 

RAÄ 188   jordugn/ kokgrop 1350+-95 505-695 AD 

RAÄ 188   jordugn/ kokgrop 1080+-95 775-965 AD 

RAÄ 188   härd 2625+-130 805-545 

RAÄ 188   boplatsyta 4165+-185 2400-2030 

RAÄ 180   kokgrop 8830+-110   

RAÄ 180   kokgrop 2460+-55   

RAÄ 180   kokgrop 2465+-90   

RAÄ 190   kokgrop 7070+-75 5120+-75 

RAÄ 190   härd 3590+-100 1640+-100 

RAÄ 190   härd 2550+-75   

RAÄ 190   jordugn/ kokgrop 2065+-95   

RAÄ 563   kokgrop 4465+-85   

RAÄ 263   boplats 5500+-80   

RAÄ 272   boplats 7960+-310   

RAÄ 290   boplats 4775+-345, 
4510+-75 

  

RAÄ 770   boplats 5700+-205, 
1310+-26 

  

RAÄ 573 fg 21 fångstgropssystem 3920+-285   

RAÄ 573 fg 26 fångstgropssystem 1755+-150   

RAÄ 573 fg 32 fångstgropssystem 6250+-100   

RAÄ 573 jordugn   1555+-130   

RAÄ 518b Kp 1 jordugn/ kokgrop 950+-50   

RAÄ 518b Kp 2 jordugn/ kokgrop 940+-55   

RAÄ 518b Kp 3 jordugn/ kokgrop 1160+-55   

RAÄ 518b Kp 4 jordugn/ kokgrop 1090+-50   

RAÄ 774 Kp 4   5495+-220   

RAÄ 636   Anl 1 i vallen 3610+-165   

RAÄ 636   Anl 1 u vallen 3635+-95   

RAÄ 636   Anl 1 ytan 545+-135   

RAÄ 636 Kp 4 Anl 2:2 1100+-90   

RAÄ 636 Kp 9, 11 Anl 2:1 4970+-270   

RAÄ 636 Kp 35 Anl 3, jordugn 1510+-90   

RAÄ 636 Kp 52 Anl 2:3 4775+-195   

RAÄ 636 Kp 56 Anl 4, avfallsgrop 5495+-185   

RAÄ 636   Anl 8, boplatsvall 4780+-95   

RAÄ 636   Anl 6, härd 6520+-95   

RAÄ 636   Anl 6, härd 6555+-95   



RAÄ 132 Kp 1 Anl 1 5880+-215   

RAÄ 132 Kp 5 Anl 2 2125+-265   

RAÄ 132 Kp 63 X310/Y179 3470+-155   

RAÄ 236 Kp 3 översta lagret 1140+-90   

RAÄ 236 Kp 4 understa lagret 1610+-100   

RAÄ 563     4460+-85   

RAÄ 562 Kp 1 Anl 1 2525+-115   

RAÄ 639 Kp 4 bottenlager 3720+-155   

RAÄ 772 Kp 5 bottenlager 5180+-70   

RAÄ 773 Kp 2 bottenlager 5000+-180   

RAÄ 774 Kp 12 Anl 1 5460+-150   

RAÄ 774 Kp 2 Anl 1 5395+-180   

RAÄ 774 Kp 3 Anl 3 4100+-140   

RAÄ 572 Kp 2   220+-70   

RAÄ 792     3610+-165   

RAÄ 572 Kp 1 härd 160+-45   

RAÄ 572 Kp 2   220+-70   
Daterade lokaler i Vilhelmina sn & kn. 
 



Uppdraget 

Riktlinjer 

Sa.rprå.d 

:Museets 
a1•bete · 

Fältarbetet 
i Vililelmina. 
1975 

I:nvantering 

.· 

Arkeologi ska underaökni ngar vid regl erade va ttendras i 

Västerbottens län. 

Västerbottena museum erhöll våren 1975 l andstingets uppdra g 

att genom inven t ering ooh utgrävning vid r eglerade va t t undrag 

i nhämta kunskap om de oros j.onsho t ade lämningarna efter l änets 

tidiga bebyggelse. 

Västerbottena museum skulle sommaren 1975 utföra de r edan 

planerade insatserna inom Vilhelmi lla kommun . Vi dara skulle 

mus edt i samråd med riksantikvar ieämbetet, Skellef teå museum 

och andra berörda göra en sammanställning öve r de omr&den för 

vilka skyndaamma insatser är erforderliga samt därefter verka 

för att dessa områden undersöks. 

Vid det arbete som hittills utförts har museet haft s~1råd 

med riksantikvarieämbetets norrlandaundersökningar , rikaanti

kvarieämbetets fornminneainventering, for skningspro j ekten 

J!orrlands tidiga bebyggelse och nordarkeologi, Skellefteå museum ; 

Vilhelmina museum, Ångerm~älvena vattenregleringsföretag etc. 

Inom Västerbottens museum har handläggningen av ärendet omhänder

hafts av undertecknad, som också lett 1975- års inventer i ngar och 

utgrävningar i Vilhelmina kommun samt företagit besiktning av 

reglerade vattendrag i Tärna socken. 

Fältarbetet i Vi lhelmina kommun 1975 kunde i huvudsak genomföras 

efter den pA förhand uppgjorda a rbetsplanen (Dilaga 1) . 

För inventeringens vidkommande gällde att Vojma j öns s·trtmder 

på grund av snö och is ej var tillgängliga den i2 maj. Arbe t et 

förlades till reservobjektet Naksjön-Varris. På grund av flott

ningsstrejk kunde vattenmagasinet dämmas snabbare än normalt, 

varför inventeringen endast kunde pågå tindar en veckaa tid. 

Arkeologi ,;l<a u"t.grä vningar i sa..11band med i nven taringan gava det 

aj t i d t ilL -En mängd u ·~grävningavärda objek t kom anabbt att 

ligga under vatten ~ 

Då det ej längre var meningafullt att inventera vid Maksjön

Varris överflytt.a.d~.s verksamheten till Vojmajön, där det nu gick 

... --~----... - ...... ·--· _ .. ..,.. ___ . .,.,. ___ .. _ -~------·-·-



l 

Resul ta:!; 

Utgrävning 

Resultat 

bra att strandinventera under knapp·t tv,;\ veckors ·ticl. Efter 

ytterligare ~ågra dagar övergick ett av de bilda arbetslagen 

till stationär utgrävning. Det andra laget fortsatte .inventera 

under all t värre förhållanden ännu <m halv vecka. 'rill slut 

2 

blev de·t på gru.11.d av vattennivån hel t meningolös·t att fortsätta.. 

Arbetslaget fick då i uppgift att noggrant inventera och inorunla 

fyndmaterial längs den lilla. stalonajöns stränder. Där är dat 

. flottniegadämning som förorsaka t kraf·tig erosion. 

1-,ör att exemplifiera inventeringsresultatH-t kan nämnas att det 

vid Vojmsjön på.triiffadea långt övar 100 fyndlokaler, vilket 

innebär mer än fem gånger fler än vacl som ·tidig-dra var kän·t. 

Eftersom 1Vojmsjön vari·t kraftigt reglm·ad alltsedan 1949 har 

erosionen gått mycket hår·t å·t. de strandbundna lämningarna. Det 

kan med rätta hävdas att det stora flertalet nu är helt förstörda. 

- Som tidigara antytts hal' föratörelsen ännu ej nått samma om

fattning i Na.ksjön-Varris. Om några år skall bilden dock vara 

en hel t annan. 

Inventeringen vid stalonsjön visar att flottningsdämning orsaka·t 

allvarlig skada på strandbundna fornlämningar. Rent generellt 

kan sägas att denna skaderisk elimineras i arunrna takt som flo·tt

ningena kort-tidsregleringar avvecklas. 

Utgrävningar företoga på sammanlagt sex platser, fem av dem 

balägna vid Vojmsjön och en vid Varris. För var och en av utgräv

ningarna har utarbetats noggrann undersökningsrapport. Kort

fattade sammanställningar försligger även (Bilaga 2). 

Resultaten av de nu företagna. u·tgri:i.vningarna får illustreras 

med följande: 

Undersökningen av fornlämning nr 977 i Vilhelmina socken innebär 

att det är första gången en stenåldersboplats belägen vid den 

nästan 55 km långa, dämda delen av Vojmejön arkeologiskt u·Gforskas, 

T:r.~oto inventering längs 50% a.v dfunningsatrände:rna. påträffades 

endast denna stenåldersboplats sii välbevarad och oå belägen att 

den kunde underaökas vid högvatten. Hade erosionen fått tära på 

boplatalämningarna ytterligare några. å.r hade deaaa varit haH 

bortsopade. 

Vid undersökning a.v fornlämning nr 554 kunde konstatera.a ordant-
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Bearbetning 

Datering med 
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Arbetsstyrka. 

!}:s-medel 

Skellefteå 
mus e i 
al~be<te 

Länsplanering 
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liga stolphå.l. Det är första g,ingen ntolphål FJ.V kraftig clirnenaion 

påträffas på norrländsk stenåldersboplats. 

Fornlämning nr 503 visade oig bl il innehålla fyndmaterial av 

mesolitisk karaktär. Detta. innebär att forokningen tillförta en 

mycket väsentlig pusselbi-t då det gäller att klarlägga. det 

tidigaste bosättningsskodet i Norrlands inland. 

I detta. sammanhang skall särskil' framhållas att de ekonomiska 

medlen för rapporteringsarbete varit knappa. Vidare salenar musest 

resurser till hearbetning av undersökningsma.teriale·~. l'rwnför 

all t måste det avsä. t tas medel för radioakti vtkolo.nalya (C 14) av ' 

insamlade prover, Datering med hjälp IW C 14-bastä;nning är en 

förutsättning för en säker kronologi. 

Den totala fältarbetsstyrkan har uppgått till .34 personer, därav 

6 akademiker. Undertecknad oräknad. 

Kostnaderna för inventerings- och utgrävningsarbetena har be

strit te av AMS. Viisterbo·&tena museum har bekos·tat huvudarbeta-.. 
ledaren och administration, 

Från Skallefteå musei sida har också gjorts stora ansträngningar 

att i erosionsområde bärga kimskap orn länets tidiga. bebyggelse, 

Sålunda har två rä~dningsundersökningar företagits (Bilaga 3). 

För att kunna utreda vilka områden i länet som ona::-aat bör bli 

föremål för arkeologiska underaökningar har en förteckning öve:r 

regleringar i Väaterbo·ttens län upprätta ta (Bilaga 4). Denna har 

sänts till va·ttenregleringsföretage·t för ev komplettering samt 

uppgifter beträffande dämningshöjdar ato. Den på så sätt full

ständigade förteckningen kornmer vid sidan a.v fältbesiktning= 

att utgöra u·~redningsunderlag. 

Tidigare i denna redogörelse har nrunnta att undertecknad redan 

företagit rJeaiktning av reglerade va-ttendrag i 'Eiirna nocken. 

Besiktningen Vi-\r huvttdsakligen inriktad. pA ÖvH;ruman 1 mo .n liven 

Ga.uajosjön och S·&ora Urnavattnat (r-spport under u·tarbeta.nda). 
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Till den vid riksantikva.rieämbete·t och atatena biatorinka museer 

arbetande forskningonämnden ha.r anmälts ett projekt (Bilaga 5) 
med rnålaä.ttningen "att genom invHntering och utgrävning vid 

reglerade vattendrag inhämta kunskap om de eroaionaho·~ada läm

ningarna. efter Västerbottena tidiga bebyggelee". 

För Västerbottena museum frarnatår det som rnea·t angeläget att 

besiktningar kornmer till stånd e5. a t t läge·t vid da reglerade 

vattendragen kan bedömas. En lika Mgelä.gen uppgiH il.r aH de 

påbörjade undaraökningarna av fornlämningarna. nr 977 och 554 i 

Vilhelmina. socken slu·tföra. 

Det står halt klart att insatserna i Vilhelmina-området måe·te 

pågå ännu ett antal år. Undertecknad vill dock särekilt framhålla 

att dat baeiktigada området i Tärna aookan måa·&a berlömaa vara att 

lika angeläget underaökningaobjakt • 

. - • 
Umeå. den 26 februari 1976 

Aftr~ggk\-tls:(' 
antikvarie, Västarbottena musalllll 

. l 
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