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Bakgrund
I ett pågående forskningsprojekt om älgfångstens villkor under stenåldern, testas olika modeller för 
hur vandringsmönster hos älg och människor bäst koordineras samt effekten av vargförekomst. 
Studien är ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå.

Två undersökningsområden har valts utifrån förekomsten av s.k. vinterbyar, en samling nergrävda 
husgrunder från perioden 4500-2500 f. Kr.1 Som avgränsning av områdena har vattendelare mellan 
olika sjösystem varit utgångspunkt. Detta utifrån antagandet att en ca 500 km2 stor fångstmark 
använts av ett fångsthushåll, med en fiskesjö och vattendrag som nav.2

Arkeologiska inventeringar som utförts har haft fokus på större vattendrag och reglerade sjöar. 
Biflöden och dess oreglerade sjöar har fått mindre uppmärksamhet, och förhoppningar fanns att spår
efter barmarksaktiviteter, exempelvis stenbrott, skulle vara lokaliserad i dessa områden. 

Tid och genomförande
Inventeringen utfördes under en vecka 22 (Marsån) och 33 (Gråtanån/Vojmån) 2019 av 
undertecknade. Roger Linder, Davids elev på Umeå universitet, anslöt några dagar första veckan. 
Resa och logi bekostades av Berit Wallenbergs Stiftelse. Resultatet lagras i GIS-filer i form av 
geotaggade bilder och anteckningar. Filerna kan för närvarande hämtas på:

 https://drive.google.com/drive/folders/1U6wK2fbER-mbKjb0Hl1Urkgit1jw_0fI?usp=sharing

 Nyfunna kultur- och fornlämningar har registrerats i Riksantikvarieämbetets kulturminnesregister   
av David Loeffler som även bidragit med foton där så anges. Övriga foton av L G Spång.

1 Lundberg Å 1997
2 Spång L G 1997 sid 226 f 

https://drive.google.com/drive/folders/1U6wK2fbER-mbKjb0Hl1Urkgit1jw_0fI?usp=sharing
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Fältanteckningar och bilder

Marsån

A. Karta över Marsån och nedan beskrivna platser. Röda markeringar är nyregistrerade 
fornlämningar och tillägg av tidigare registreringar.

B. Marsån har sina källvatten vid trädgränsen. Här Västra Marssjön vid Marsfjällens fot. 
Trädgränsen var 600 meter högre under den postglaciala värmetiden, så bara topparna var kalfjäll. 
Högsta topparna är 1590 m.ö.h och Marssjön är 534 m.ö.h. 
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C. Trappstegsforsen, ett populärt turistmål, passerade vi ett antal gånger. Foto David Loeffler

D. Skvaltkvarnen i Grytsjö har renoverats och blivit en besöksanläggning. På flera platser på 
hällarna finns spår av stenbrott (L1937:2883). Foto David Loeffler.
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D. Kvartsit med tydliga slagmärken vid stenbrott,  L1937:2883

E. David registrerar ett 
misstänkt grophus,  
L2020:10260, mitt i 
fångstgropssystemet  
L1937:2518

E. En känsla av urskog väster 
om Marsån.

F. Fatsjöluspen, Fatsjöns utlopp 
mot Marsån.
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G. En gammal död tall med bläckor och inskription som registrerades ( L2020:10262). Tidigare 
har här noterats skärvsten ( L1937:4393). Foto David Loeffler.

H. På denna ås mitt i Fatsjön 
registrerades en koja 
( L2020:10269) och en kokgrop
( L2020:10267)

I. Här har tidigare noterats en boplats ( L1937:3843) där 
skärvsten, avslag och kol påträffats. Enligt uppgift har här funnits
en renvall. Vi gjorde däremot inga fynd. 
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J.  En plats med flera tidslager. Renvall ( L1937:3032) och boplats med fynd av skärvsten och 
avslag ( L1937:3395; L1937:2789). Vi lyckades inte återfinna spår av boplats trots provgropar.

K. Den här märkliga hällen fick
arbetsnamnet Ayers Rock. Flera 
stenbrott och slagna stenar 
fanns på olika ställen. Platsen 
registrerades som fornlämning  
L2020:10270

K. Mörk kvartsitkärna med 
slagmärke. På marken avslag.
 L2020:10270

K. Brottytor, kanske genom 
makning.  L2020:10270
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Foto David Loeffler

L. Det fanns mycket spår av bäver utmed Marsån och leden här har även döpts till Bäverdalen.

M. En av alla forsar längs Marsån. Fallhöjden på Marsån är nästan 200 meter. Foto David Loeffler

N. Rast vid Åkvissle Sten 
( L1937:3925)

O. Vandring längs Grytsjöån, biflöde till Marsån, var lättsam 
utmed långsträckta hällar.
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P. Kultsjön och boplatserna L1937:3511 och L1937:3455. Dessa undersöktes 1957 innan 
regleringen av sjön. Fyndmaterialet är yngre än vinterbyarna. Platsen är känd för sina fynd av 
asbestkeramik.3 Än idag syns kärnor och avslag som eroderar fram i strandkanten. Foto David 
Loeffler.

Q. Boplatsen  L1937:3592 där 
tidigare två kvartsitskrapor 
tillvaratagits, varav en 
kölskrapa,. 

R. Enstaka skärvsten noterades vid boplatsen  L1937:3047

3 Spång L G 1997 sid 176.
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S. Runt Storholmen fanns flera 
potentiella boplatslägen men 
vattenståndet var för högt för 
nyupptäckter.

T. Fyndplatsen L1937:3989, där
enstaka skärvstenar tidigare 
påträffats.

U. Boplatsen L1937:2555 där 
avslag och skärvsten tidigare 
noterats. 

V. Rävgryt i ås, men inga 
fornfynd var framgrävda.

W. Provgropar grävs i åsen, 
men utan resultat.

X. En sentida grop, eventuellt 
kokgrop L1937:3908
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Stalon

Y. I Stalon flyter Kultsjöån och Marsån samman. Här finns även den största vinterbyn i landet med
11 grophus/skärvstensvallar varav 7 har undersökts4. Tre fångstgropssystem finns någon kilometer 
norr om byn, varav en grop daterats till 4200 f. Kr. vilket är då vinterbyarna börjar formas.

Z. Stalonnäset har gjorts i 
ordning som besöksmål med
bl.a. denna 
informationsskylt.

4 Lundberg Å. 1997 sid. 58f.
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Å. Ett av grophusen inom boplatsområdet L1937:3015 där fyra grophus är samlade. Vid högt 
vattenstånd är golvplanet översvämmat och framträder som en liten vik. Foto David Loeffler.

Ä. Dessa flyttblock har flitigt använts för att bryta mörk kvartsit. Mängder av brottstycken och 
även själva slagstenen (bilden längst t.h.) fanns på plats, orörd som om stenslagaren lämnade 
stället nyligen. L1937:4472-4473. David korrigerar koordinaterna (t.v).
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Gråtanån/Vojmån

A. Karta över nedan 
beskrivna platser.

B. På boplatsen L1937:3518 har
tre  boplatsvallar registrerats, 
men vi bedömde dem som 
kogropar/jordugnar.

C. Stereobild av boplatsvallen L1937:3585h. Den är ovanlig med
sina dubbla golvytor. 
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D. Stereobild av boplatsvallen L1937:3198 som 
undersöktes 1978-79.5 Nu har området gjorts i 
ordning som besöksmål.

D. Stereobild av fångstgrop, L1937:2769

E. Gråtanån är betydligt lugnare vatten än Marsån. Fallhöjden är endast 20-30 meter.

E. Enstaka bävergnag fanns 
även längs Gråtanån.

F. En grupp 
tomtningar/boplatsvallar vid 
L1937:3450 avfärdades som 
historiska lämningar, eventuellt 
efter en smedja.

G. Vid Skjulsbergets 
naturreservat hittade vi ett 
kvartsblock som kunde varit 
lämpligt råämne, men inga 
slagmärken syntes.

5 Lundberg A 1997 sid 54 f.
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H. Myrmarkerna runt Gråtansjön var vidsträckta och täckte eventuella spår av forntiden. Under 
stenåldern var här troligen mest öppet vatten.

Vojmån

I. Vojmån är ett mäktigt vattendrag.

J. Stereobild t.v. av boplatsvallen/grophuset L1937:2472. Huset ligger ensamt avsides vinterbyarna
och platsen kan eventuellt ha utgjort en egen by. Flera grophus kan ha funnits i närheten, 
exempelvis vid ett närbeläget avbanat timmerupplag (bilden längst t.h.)
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K. Längst bort i bukten finns 
boplatsen L1937:2521, men 
indikationerna var svaga vid 
registreringen, och nu 
obefintliga.

K. Stranderosionen går hårt 
fram här. 

K. En  recent härd, anlagd efter 
att ytan avbanats för 
timmerupplag.

L. Vojsmjön från Luspberget. En tät hallonskog hade tagit över ett kalhygge. Där förekom flera 
älgstigar och avtryck i buskaget där älgar vilat. Dock inga tecken på mänsklig närvaro under 
stenåldern. Berggrunden var inte synlig i form av hällar eller flyttblock, och några stenbrott 
påvisades inte.

Nyregistrerade fornlämningar

Följande kulturlämningar har registrerats i Riksantikvarieämbetets kulturminnesregister och är 
därmed tillgängliga i Fornsök. 
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Inv. nr. 001 
Raä
L2020:10260

Socken
Vilhelmina

Landskap 
Lappland

Kommun
Vilhelmina

Län
Västerbotten

Kartblad
23G 0-1 a-b

Fastighet:
Nästansjö 
3:22

m.ö.h. 350

Bevakas

Boplatsvall
Rektangulär

N 7198150
E 545952

Boplatsvall, närmast rektangulär, 13x8 m (VNV-ÖSÖ). 
Tydlig vall kring SSV och NNÖ långsidorna samt ÖSÖ 
kortsidan, 2-3 m br och 0,2-0,5 m h. Kring VNV kortsidan 
otydlig vall, 2 m br och 0,1 m h. Innanför vallen är en 
närmast rektangulär försänkt yta, 8x3 m (VNV-ÖSÖ) och 
0,2-0,4 m dj.

Orientering: 5 m VSV om dagens strandhak.

Terräng: Plan moränmark. Skogsmark (mest tall med inslag
av gran).

Vegetation: Beväxt med 10 tallar och 1 gran.
 
Antikvarisk kommentar: Provstick i vallen visade ingen 
spår av förhistoriskt material. 

Antikvarisk besiktning:
2019-06-01 David Loeffler & Lasse Spång

 
Inv. nr. 002
Raä
L2020:10262

Socken
Vilhelmina

Landskap 
Lappland

Kommun
Vilhelmina

Län
Västerbotten

Kartblad
23G 0-1 a-b

Fastighet:
Allmännings
-skogen

Övrig 
kulturhistoris
k lämning

Ristning 
historisk tid
På träd

Symbol
Text

N 7206389
E 547511

Trädristning i tall (död), 0,7 m diam vid brösthöjd, med 3 
bläckningar. På stammens NV sidan 0,5 m över marken är 
en bläckning, 0,6 x 0,2 m st och 7 cm dj med 
läkta/igenväxta kanter och med flera inristningar bestående 
av bokstäver, siffor (?) och/eller symboler (?), se teckning 
1.
På stammens NÖ sidan 1,35 m över marken är en 
bläckning, 0,2x0,15 m st och 6 cm dj med läkta/igenväxta 
kanter och med en inristning bestående av bokstäver (HL) 
eller en symbol inhuggen med yxa, se teckning 2.
På stammens NÖ sidan 1,7 m över marken är en bläckning,
0,2 x 0,15 m st och 6 cm dj med läkta/igenväxta kanter och 
en inristning bestående av en symbol inhuggen med yxa, se
teckning 3.

Orientering: Ö sida av udde (N-S) 5 m NV om dagens 
strandhak.

Terräng: Åsrygg (N-S) med planovansida. Moränmark. 
Skogsmark (mest gran med inslag av tall).

Antikvarisk besiktning:
2019-06-02 David Loeffler & Lasse Spång
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m.ö.h. 430

 
Inv. nr. 003
Raä
L2020:10264

Socken
Vilhelmina

Landskap 
Lappland

Kommun
Vilhelmina

Län
Västerbotten

Kartblad
23G 0-1 a-b

Fastighet:
Allmännings
-skogen

m.ö.h. 430

Fornlämning

Kokgrop
Oval

N 7206521
E 547486

Kokgrop, oval, 4x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,4-0,5 m dj. Kring
kanten är vall, 1 m br och 0,1-0,3 m h. Provstick i gropens 
botten visade rikligt med skärvsten och sotbemängd jord. 

Orientering: 5 m S om strandhak. 

Terräng: Åsrygg (NV-SÖ) med plan ovansida. Moränmark. 
Skogsmark (granskog).

Vegetation: Beväxt på VSV vallen med 3 björkar och i Ö 
hörna med 2 gran.
 
Antikvarisk besiktning:
2019-06-02 David Loeffler & Lasse Spång

 
Inv. nr. 004
Raä 
L2020:10267

Socken
Vilhelmina

Landskap 
Lappland

Fornlämning

Kokgrop
Oval

N 7207860
E 547125

Kokgrop, oval, 3x2 m (N-S) och 0,3 m dj. Kring kanten är 
ställvis otydlig vall, 0,5-1 m br och 0,1-0,3 m h. Provstick i 
gropens botten visade rikligt med skärvsten och 
sotbemängd jord. 

Orientering: Strax Ö om åsens högsta punkt. Stig (NNÖ-
SSV) snuddar vallens VNV utsida.

Terräng: Åsrygg (N-S). Moränmark. Skogsmark (barrskog).
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Kommun
Vilhelmina

Län
Västerbotten

Kartblad
23G 0-1 a-b

Fastighet:
Allmännings
-skogen

m.ö.h. 425

 
Antikvarisk besiktning:
2019-06-02 David Loeffler & Lasse Spång

 
Inv. nr. 005
Raä
L2020:10269

Socken
Vilhelmina

Landskap 
Lappland

Kommun
Vilhelmina

Län
Västerbotten

Kartblad
23G 0-1 a-b

Fastighet:
Allmännings
-skogen

m.ö.h. 420

Övrig 
kulturhistoris
k lämning

Husgrund 
Historisk tid
Övrig

N 7207562
E 547130

Kojgrund, delvis ingrävd i SSV sluttning, rektangulär, 6x5 
m (VNV-ÖSÖ) och 0,1-0,5 m h, bestående av helt 
övermossade och knuttimrade stockar.

Orientering: 17 m SSV om modern vindskydd (fiske) med 
härd.

Terräng: Svacka i morän ås (NNÖ-SSV). Skogsmark 
(blandskog).

Vegetation: Beväxt med en myckenhet av små gran.
 
Antikvarisk besiktning:
2019-06-02 David Loeffler & Lasse Spång

 
Inv. nr. 006
Raä
L2020:10270

Socken
Vilhelmina

Fornlämning

Brytningsyta
Kvartsit

N 7212042
E 534028

Kvartsitbrott, inom en yta av ca 50 x50 m (N-S) finns en 
mängd avgränsade ansamlingar med fin till grovkornigt 
kvartsitsplitter och skrotsten samt brottytor som tyder på att
kvartsiten slagits loss från det omgivande berggrund med 
hammarredskap och/eller med hjälp av eld. Berggrunden 
fortsätter ca 200 m mot SV och hela ytan är inte 
systematisk genomsökt och därmed kan fornlämningsytan 
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Landskap 
Lappland

Kommun
Vilhelmina

Län
Västerbotten

Kartblad
23F 2-3 i-j

Fastighet:
Allmännings
-skogen

m.ö.h. 465

vara större än det som anges ovan.
 
Terräng: Berg i dagen omgiven på tre sidor av myr och NV 
av å (NÖ-SV)

Vegetation: Beväxt med mossa, lav och enstaka små träd.
 
Antikvarisk besiktning:
2019-06-03 David Loeffler & Lasse Spång

Sammanfattning av resultat
Fornlämningar

Det var uppenbart att många registrerade boplatsvallar var något annat än lämningar efter bostäder. 
I Vilhelmina är 37 registrerade, men i Åsa Lundbergs studie finns bara 20 noterade6. En genomgång
av beskrivningarna i kulturmiljöregistret kan eventuellt resultera i fler. Exempelvis faller 
boplatsvallen L1937:2874 in under Lundbergs definition7 och skulle kunna vara ytterligare ett hus i 
Stalons vinterby.

Riksantikvarieämbetets definition av boplatsvall8:

Vall som helt eller delvis omger eller avgränsar en oftast försänkt yta.  Kommentar: 
Används för olika vallformiga anläggningar. De kan ha varit bostadshus, 
förvaringsanläggningar m.m. Skärvsten och annat boplatsmaterial kan förekomma  
främst i vallen men även i bottenplanet. I arkeologisk litteratur förekommer olika 
beteckningar, t.ex. skärvstensvallar, hyddbottnar och hyddgrunder. Jfr 
Boplatsgrop,Kokgrop.

Boplatsgrop är ännu ett begrepp som kan förväxlas med vinterbyarnas bostadslämningar. I 
Vilhelmina finns 21 registrerade. Så här lyder definitionen:

Nedgrävning i marken. Det uppgrävda materialet återfinns vanligen som en vall kring 
gropen. Kommentar: Boplatsgropar skiljs från kokgropar genom att de saknar 
skärvstenspackning i eller under bottenplanet. Boplatsgroparnas funktion är inte 
entydigt känd. De kan ha nyttjats för förvaring, matberedning eller dylikt. En del gropar

6 Lundberg Å 1997 sid 185f
7 Lundberg Å 1997 sid 13.
8 Riksantikvarieämbetet 2018.
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i klapper i maritim miljö har använts för framställning av sillolja/tran. Sådana gropar 
registreras under Kemisk industri (Sillsalteri/trankokeri). 

Det optimala ur forskningssynpunkt hade varit om meso-/neolitiska nergrävda hyddgrunder med 
omgivande vall hade utgjort en egen grupp bland kulturminnesregistrets lämningstyper. Sökorden 
Prehistoric Semi-Subterranean Winter Houses och Pithouse ger många träffar som ger relevant 
information om internationellt jämförbart material. Grophus (Pithouse) kopplas i Sverige till 
järnålder och medeltid, men principen är densamma som utnyttjats i vinterbyarna. Grophus sorterar 
under begreppet husgrund och gäller framförallt agrara miljöer. Endast en finns registrerad i 
Vilhelmina, märkligt nog ett av vinterhusen i Stalon (L1937:3337).

Husgrund är kanske det bästa samlingsbegreppet (som i norska hustuft), och att diverse 
underkategorier skulle kunna utgöras av grophus, hyddgrund, terrasering, långhus, m.m. samt att 
vinterhusen benämndes grophus med omgivande vall.

 Vi hade förhoppningar om att finna fler boplatser med kopplingar till sommar- och barmarks      
aktiviteter, d.v.s. boplatser runt småsjöarna och längs vattendragen. Vattenståndet var emellertid för 
högt för att finna nya boplatser, men Marssjön har sedan tidigare flera registrerade boplatser som 
vid en eventuellt undersökning skulle kunna bekräfta säsongsaktivitet. 

Ett tydligt spår av barmarksaktivitet var kvartsitbrottet L2020:10270 längs Marsån. Stenbrottet vid 
Stalon (sid 12:Ä) låg nära själva vinterbyn och visar att vinterbyn även var bebodd under 
barmarksperioden. Ännu saknas dateringar av stenbrotten, och de kan eventuellt vara senare än 
vinterbyarna.

Landskapet och territorierna. 

Skogen har ändrat karaktär sedan neolitisk tid. När vinterbyarna var bebodda var klimatet varmare 
och trädgränsen 600 meter högre. Gran fanns inte. Tall och björk dominerade, men det fanns även al
och enstaka ädellövträd. Östra sidan av Marsån (sid 6 bild E) gav intryck av urskog och visade vilka
begränsningar i framkomlighet som följer. Här dominerade emellertid gran som invandrade först 
efter att vinterbyarna övergavs. Marsån hade en relativt kraftig vårflod och många forsar, som 
knappast utnyttjats för båtfärder. Vojmån var däremot farbar med roddbåt långa sträckor. 

Lasse Spång testar framkomligheten 
på Vojmån vid Volgsele
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Båtar har naturligtvis använts vid sjöarna V och Ö Marssjön, och Gråtansjön var förmodligen ett 
större sjösystem under neolitikum. I Finland finns en bra redogörelse av förloppet när myrar växer 
igen, vilket sker som mest under den postglaciala värmetiden.9

Marsåns avrinningsområde är tydligt avgränsat och lätt att uppfatta över hela området. 
Gråtanån/Vojmån är ett mer heterogent landskap och består av flera biflöden. 

Vattenvägar och territorierna i gult. Marsån (t.v.) och Gråtanån/Vojmån (t.h.). Vattendragen har en 
bredd proportionell till storleksklassen enligt Lantmäteriets 5-gradiga klassning.

Lösfynd som insamlats till Vilhelmina museum

Många föremål såsom spetsar, knivar och skrapor har under årens lopp lämnats in av privatpersoner
till Vilhelmina museum. De flesta föremålen är avbildade och sökbara på museet hemsida 
(www.museum.vilhelmina.se). Laila Eliasson, tidigare chef för Vilhelmina museum, berättade att ett
av hennes sista insatser på museet var att ta tillvara fornfynd från ett dödsbo efter amatörarkeologen
Bertil Eriksson. Samlingen förvarades vid vårt besök i Tingshusets valv. Samlingen har stort värde 
och bör katalogiseras, en fråga som kan kräva insatser från flera håll, kanske även tillsammans med 
Umeå universitet. Många av fyndplatserna har registrerats i kulturminnesregistret, men 
identifikation föremål-till-plats kan kräva en genomgång. Bertil Eriksson var framförallt aktiv vid 
sjöarna Maksjön och Varesen.

9 Huttonen A & Tolonen K 2006

http://www.museum.vilhelmina.se/
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Amatörarkeologen Bertil Erikssons samling av 
lösfynd som nu förvaras i Tingshsuet, 
Vilhelmina. 
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