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R A P P O R T
över
arkeologisk undersökning inom
FINNFORSEHS

DÄMNINGsorrnÅDE

SK2LLEFTE ÄLV

Skellefteå socken, Västerbotten
1956

I

Avskrift

Till Riksanti�varieenbetet.

!fär:ned f:\r Ja6 li.i::ma i'öl,iande redo6örelse :r:.;:::
söknin�, vilken under tiden den

12 - 27

ea nr::eologis�:a under

augusti

dämninGSO:'!r "' det vid Fim1fora i S':ellefte älv,

1956

har utförts inom

Sl:elle..:te'

socl�en, Väster

bottens Hin.
Arbetet, som ä.;de ru.r:1 p-1 s:irs:-:ild anrnodan från Skellefteå stads I(raftver1:,
omfattade utgrävninc av en stenåldersboplats vid Skellefteälvcns norra
str��d, ej långt fr:n den nya �raftstetione� vid Finnforsf�llet. Lokalen
påträffades år

1953

i sa,.1band r:ied den kulturhistoriska rekognosceringen

inom där:mincsomr�.det vid Finn::ors. Jfr dnr

2635/54.

Undersökning ansågs

då ej vara nödvändig, eftersou lokalen lisger ,i betry��ande höjd över
där:inincsnivän.
Överens�rnm:nelsc m;i undersökningen tri::.ff::.des den
kraftverksdirektör

C.D.

21

.iuni

1956

.;10llan

:Sredber,:; och fil.lie. Harald Hvo.rfner vid den

senares besök p& Skcllcftcillvens Reglerings:örenln�. Se skrivelser den

26

oc _ 30 juni

1956,

dnr

3851/56.

en tillfiilli.; utsti:illni!!g,

Fynden utlånade� till kraftverket för

viL�e.- anordnades i Fin:1forsfallets kraft

station i samband ned dess invi�ning den 8 SC?te�bcr

1956.

Lo:cllen undersö!-ctes o.v fi:.• 'rnnd. Astrid Lind er, vill:en även har sam.-1. an
ställt ra�porten. Fil.lie. Harald Hvarfner besökte arbetsplatsen den

12

augusti

1956

ocr. Gick vid detta tillfdle igeno!'.l arbetet tillsamnans

med A. Linder. Fynden, vil:�a till övervii6andc delen utgöras av skrapor
av l:varts och porfyr, �1a ännu ej hatalogiserats.
Undersökningen vid Finnfors beriknades av ä icke :�orma att övcrs:::rida

1.500:-

kronor (exkl. den arbetskraft, som kraftverl:et ställde till för

fogar.de, :-::c.rtfra..isti::.llninG och fotomonte.ge), se s':rivelse de:: 30 .iuni

1956,

dnr

3851/56.

Stockholm den

25

Vördsa'ilt
Harald :g:varfner

Arbetet har dragit en kostnad av kronor

april

1957.

1 .488:46.

1 •

Lokal 639

Vb

Skellefteå sn

Finnfors

Skellefte älv

Lokalen påträffades i samband med den kulturhistoriska rekognoscering

inom dä:nningsområdet vid Finnfors i Skollefte älv, vilken år 1953 ut
fördes med anlednin; av den planerade ökade dämningen vid Finnforsens

kraftstation. Vid denna relcognoscering påtrt.ffades där fragmentariska
skrapor av kvarts och kva rtsit, vidare avslnc av kvarts och kvartsit,

skiffer och porfyr sa:-1t skörbränd sten.

Lokalen är belägen på den s.k. Lillfallsudde:::1 vid Skelleftei:.ilvens H strand,
omkring 350 m kartmätt uppströms den nya kraftstationen vid Finnfors

fallet. Den i älven i rB:tning N - S utskjutande udden har få.tt sitt

namn efter det s.k. Lillfallet, vilket före älvens reglering var beläget

utanför udden och ovanför det s.k. Storfallet. Detta var före regleringen
beläget vid landsvägsbron strax intill den nya kraftstationen. Utanför

Lillfallsudden utbreder sig nu själva kraftverksdammen, där strömmen

fortfarande är mycket stark. Allra ytterst på uddens spets går berg i

dagen, och en slirbom för timmerflottningen ho.r där sitt fäste. Boplat

sens fyndcentrum ligger ute på den platåartade tallmon ytterst på udden,
ett område på c:a 15 x 17 m. Marken är d�r myc�et kal, dl ve*etations

täc':-:e antingen sal�nas helt eller blott är 2 - 4 cm tjockt. Ett vit,iords
lager :på 1 - 2 cm: s tjocklek föreko:!Lrner hiir och var, 'nen i reeel övergår torven direkt i sandjord. Skörbränd sten går här i ytan på flera

stdllen. Hågra träd vä:rnr e.i på denna platå. Däremot inranas denna i N

och till en del även i Ö av låG ungtall och småbjörk, vill:en åt N och

NÖ övergår i tallskog med för denna ut:nä.rkande undervc6ete.tion.

Boplatsen fortsätter utr:ied uddens V strand, vilken utgöres av en 1 - 4 m

hög rasbrant, stindigt utsatt för erosion. Döda stubbar hunga här ut fr&n
själva haket ned mot vc..ttnct. Stranden pi:, u-:.1deirn yttersta spets, fr'n

tranche 66, och på dess Ö sida utgöres di_;remot av en 3 - 5 m bred, täm

ligen brant sluttning ner mot vattnet. Platån övergår utan starkare mar
kering direkt i detta sluttande strandplan, d�r sten och grus ligGer i

ytan och med ytterst sparsam torvbildning. På denna sluttning växer åtta
höga furor - de enda träden ytterst på udden. Uddens Ö strand övergår

längst i NÖ, tranche 37, i ett omrZde uppfyllt av sten - tippCTGssor.
+

2.

Undersöknin�en i auiusti 1956 koncentrerades till uddens yttersta del,
tranche 57 - 80. Vidare undersöktes ett omd.de på 4 - 6 m:s bredd och 16
m:s längd utmed boplatsens eroderade strand i V, tranche 41 - 56. Vid
dern1a. strand geno!ngrävdes även en 12 m lån5 tra.nche i 35 - meterslinjen.
Efter begäran från l:rn:.:'tver::et att s�:ono. v:i.::tlighcten ute på udden und
vel: man vid undersöknin:-:;en att c;e sig in på de omr:;.den, där ungta:i:i och
småbjörk växte. Ett dylil:t omd.de på 4 x 6 m, tranche 58 - 64, rutorna
0 - T, vilket låg inon själva utgrävni�gsomrddet pl den kala platån,
undersöktes dJrför mera sporadiskt. Knappast någon avtorvnini var nöd
vändic ino� utgrävnincsomrAdet.
FixpuriJct var överl:anten pl jordlednin3ens L18.r':rör vid 1 :raftlcdninf;s
stol:9en i HV, p-1 linjec1 1.1ell2.n metro.rna 50 och 51 sar.1t rutorna V och X:
+ 145, 96 ö.h. den 14.8. 1956.
Före utgrävnincens början påträffades furuto:7 sl:örbriind stec: en hel del
avslag av kvarts och ]Orfyr p& den kala plat�n, dessutou U)phittades i
mar�:ytan delar av några s�:rapor av kvarts res_?ektive porfyr, ett slipat
yxfrag;-:ient av gråbrun tuffit (fynd 35, x 61, storlek: 50 x 26 x 8 mm)
saL'.lt en fro.,;::,entaris 1: lite·1 pilspets av rödskiffer r,ied tånge (fynd 69,
N 57, Sto:dek: 29 x 8 x 3 nun).
Vid und.ersölrninc av den kala ·)latån länp:st ute u·� udden påträff2.des ett
stort onrlde �v skörbrind sten, delvis ligcande i ytan, delvic str�x
under den tunna torven. Dette. sträckte si,; fr�.n uddens spets un_::,;efär
17 m åt H, från tranche 75 t.o.m. tranche 59, OCil var inom detto. omrl\de
utbrett mellan rutorna L - CC i riktning V -

ö.

I tranche 58 fortsctte

den skörbrändn stenen som ett 2 - 4 m brett band Vi.!lGS utmed strc.nd
haket t.o.m. tranche 46. De ytterligare ::; trancheer, :;:.or:1 undersöktes
längre åt N, s�>.mt den 12 m lång�, tranchen i 35-:nete:::-slinjcn vore helt
och hållet fynd tom:na. De:1 s:�örbrtnda stenen låg i regel i ett skikt av
unp;efär 5 c�1: s t.iocklek rn.en v::..r p{� 4 st:C:llen m�·rb:mt koncentre:cad och
på dess2 st�llen i 2 - 3 kornpal:ta lar;er till unzefe.r 15 cm:s d.iup. Den
stör�;tu c.v dessc. ,:o:1centrDtioner var on·:rinr:: 7 x 4,5 m i diar.,., bel2.gen
P-Y 66-72. Del vis ino.:, denna koncentration, de] vis str2.:� i1:.till de2ma
utbredde si6 ett 2 x 1 ,5 □ stort omr:'.:.6.e med b1•i:::1cl rödviolett sr:tnd, ru
torna S-T 71-72. En �indre koncentr�tion pl 2 x 1,5 m var beläcen str2x
under ett tunt torvleJer i rutorna AA-BB 61-62. Utned strandh�ket i V
och till stor del nedrasade påtrliffades ytterli�2r6 två �oncentrationer

3.

av mycket små skörbräncla :stenar. Dessa koncentro.tioner voro 3 x 2 m

sa.:1t 5 x 1 ,5 n i cliam. oc�- belägna i rutorna i-K L:-9-51 res_:'.)e�:tive

K-I.I 55-60. I de tre sistne.mnda :concentrationorl'!a kunde inr(en br�ind

sand iakttnge.s. :r2.got ':ol :påtr:C:.ffe.des e.i :.1ell0r vc.re sic: i desso. eller

i de� först nännda. De 4 koncentrationerna kunde ej heller betecknas
som i:.i::irdar.

Över så gott son hela utgrävnincsområdet antrJffades dessutom avslag

från den redskapstillverkning, som med stor sannolikhet försiggått på
platsen. Det övervägande materialet utgjordes av porfyr och kvarts.

Xven kvartsit, tuffit och porfyrisk hälleflinta förekom.

Den största mängden av porfyravslag påträffades i 60-meterslinjen,

rutorna T - AA, där också en av de starkaste fyndkoncentrationerna inom

utgrävningsområdet var belägen. Fynden utgjordes här nästan uteslutande av
sk�apor samt delar av eller ämnen till dylika och voro gjorda av över

vägande porfyr. Dessutom förekomma här några skrapor av mörkgrå kvartsit
och hälleflinta samt ett ämne till en pilspets av porfyr (fynd 32, X 60,

Storlek: 69

x 53 x 16 mm). Från 61-meterslinjen fördelade sig porfyr

avslagen därefter jämnt över den kala platån, fram till det V strand
haket och ut till vattnet vid uddens yttersta spets.

De vita kvartsavslagen påträffades i sin största mängd mellan tranche

65 - 69 och där fördelade över hela platån men med en tydlig koncentra
tion åt den V stranden och där ända ner på det sluttande strandplanet.

Där var också den andra fyndkoncentrationen på utgrävningsområdet be
lägen, tranch� 61 - 69, rutorna M - P. Fynden utgjordes även i denna

koncentration nästan uteslutande av skrapor samt delar av eller ämnen
till dylika men voro här nästan helt och hållet gjorda av kvarts.

Dessutom förekomma här några skrapor av porfyr samt en av hälleflinta.
Den sistnämnda sldlde sig både till form och material från de övriga
på boplatsen upphittade skraporna. Till formen var skrapan långsmal

och med hög rygg, närmast lik en kölskrapa. Den var gjord av grågrön

hälleflinta med stora svarta fläckar (fynd 72, N 69, Storlek: 54 x 17 x
20

mm). På båda sidor om trancheerna 65 och 69 förekomma kvartsavslagen

men i mindre mängd, starkast avtagande åt N, där de efter tranche 43

saknades helt. Åt S voro de tämligen jämnt fördelade mellan tranche 70 -

76.

Den helt dominerande delen av fynden på boplatsområdet utgjordes som

synes av skrapor samt delar av eller ämnen till dylika - 73 st av de
på kartan inritade 76 fynden. Porfyr och kvarts var det dominerande

4.
materialet. Kvartsskraporna voro i de flesta fall mycket små, ca

20 x 15 mm eller i det närmaste runda, ibland tämligen höga och med

små fina retuscher. Porfyrskraporna voro i regel av en kraftigare stor

lek, närmast ovala till formen samt med ganska grova retuscher å den

många gånger höga skrapeggen. - Förutom de ovan nämnda fynden påträffa

des även ett fragmentariskt mejselliknande redskap av grönsten, delvis

fint slipat vid den ena tvärsluttande kortsidan (fynd 2, GG 62, Storlek:

65

X

24

X

12 mm).

+

Lokal 639, vilken ligger på betryggande höjd över kraftverksdammen,
undersöktes på särskild anmodan från Skellefteå stads kraftverk i

augusti 1956. De fynd, som då framkommo, ingingo som en del i den till
fälliga utställning, vilken anordnades i Finnforsfallets kraftstation

i samband med dess invigning den 8 september 1956.

Fynden äro ännu ej katalogiserade.
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