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RAPPORT 

Fornlämning 869-870, RAÄ nr ÅSELE 1023-1024, Boplats från stenålder 
och bronsålder. HÄLLA, ÅSELE sn, LAPPLAND. 

INLEDNING 2 
På boplatsen undersöktes 1966 ett 350 m stort område, delvis med ut
bildad stratigrafl. Undersökningen har bekostats av Ångermanälvens 
Flottningsfcirening, Sollefteå och utfördes med anledning av att området 
skulle användas som timmeravlägg. 

LÄGESANGIVELSE 1 

Boplatsen är belägen på longitud 17°16 , latitud 63°57
1

• Den sträcker 
sig från Grafsjöåns utlopp och ca 650 m norrut. 

TIDIGARE FYND 
Vid ämbetets inventering 1957 påträffades skrapor, avslag och skärv
sten på strandbredden och under vattenytan. 

GRÄVNINGSTID OCH ARBETSSTYRKA 
Undersökningen pågick under tiden 1 Jull-15 september under ledning 
av El lsabeth Allard oc~ med biträde av Anita Håxell-Knape och Gördls 
Johansson. Vid rapportsammanställningen har Agneta Modig biträtt. 

UNDERSÖKNINGSRESULTAT 2 
Ett område med stratlgrafl påträffades, varav undersöktes 54 m Om-
rådet låg nära vattnet nedanför brinken. Kulturlagret var upp till 
D,9 m tjockt. I profilskärningarna syntes fem ol lka lager. C-14 
datering har.gjorts på obrända djurben, träkol och bark. Dessa visar 
att det äldsta lagret tycks upphöra omkring år 2000 f Kr och att det 
yngsta lagret börjar omkring 1400 f Kr, dvs bosättningen sträcker 
sig från mellanneolitisk tid och in i äldre bronsålder. 

Stockholm f977 09 22 

Elisabeth Allard Agneta Modig 
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BOPLATS 869-870, RAÄ NR ÅSELE 1023-1024 

lnv nr SHMM 
La 
Åsele sn 
Hälla 

Boplatsen påträffades vid Raä:s inventering av Hällby dämnlngsom
råde 1957, Den är belägen på Ångermanälve~s ö strand strax upp
ströms Hälla by, på fastigheterna Hälla 13 och längst I Sö på 
Hä 11 a 12 l . 

Longitud 17°16
1

, latitud 63°57', höjd över havet ca 293 til 1 
298,5 m. 

Boplatsen sträckte sig drygt 650 m längs stranden. Den begränsa
des I Nav ett mindre bäckutlopp i en sänka och i Sav låg, vat
tensjuk mark, vilken genomrinnes av Grafsjöån. 

Stranden består av en svagt markerad åsrygg och varierande höjd, 
3-7 m över vattenytan. In mot land övergår den med en svag lutning 
i tämligen plan mark som I N avgränsas av den bäckravin, som ut
mynnar N om boplatsen, Mot vattnet bildas en delvis tämligen brant 
strandbrink, nedanför vilken smärre plana parter, ca 1-1,5 m över 
vattenytan, finns på några punkter. öppet strandplan finns endast 
vid lågvatten. 

Marken ovanför brinken har tidigare varit bevuxen med barrskog, 
men hade vid tiden för markundersökningen avverkats och röjts, 

Lagerföljden var densamma över hela boplatsen: torv, blekjord, 
rödjord samt gul flnmo. Naturlig sten förekom mycket sparsamt. 

Den undersökta ytan uppgick till ca 350 m2• 

År 1959 utfördes en Jordprovtagnlng för fosfatanalys. I samband 
härmed karterades området I skala 1:1000. Resultatet av analysen 
redovisas I Riksantikvarieämbetets redogörelse för 1961 års under
sökningar Inom dämnlngsområdet. Under 1966 togs för kontroll en 
ny serie fosfatprover. Analysen av dessa redovisas på schaktplanen 
i skala 1:500. över boplatsen utlades ett koordinatsystem med sif
ferbeteckning längs en basl lnje och bokstavsbetecknlng längs den 
andra axeln (se schaktplan), 

För att Inom den drygt 600 m långa boplatsen kunna bedöma fynd
frekvens mm utlades vid undersökningen 1966 först ett system av 
provgropar över området, Dessa var 1 m2 stora och låg i rader om 
2-4 gropar av 10:e meter vinkelrätt mot den längs stranden upprät
tade baslinjen. Sammanlagt upptogs 130 gropar. Jorden i groparna 
sållades vanligen utom där en för stor fukthalt hindrade detta. I 
dessa fall genomgrävdes gropen med hacka. 

Vid undersökningen av denna boplats har ett nytt system för redo
visning prövats. Det Innebär, att al la provrutor samt rutorna i 
profilschakten sållades i 10 cm tjocka lager varefter alla fynd 

, \.G,hA,> i 



I 
" 

I 
I I 

' 

infHrdes efter lager på en speciell blankett fHr varje meterruta. 
Vid grävningen visade det sig, att man i varje fall inom vissa par· 
tier av boplatsen kunde iakttaga tydliga stratigrafiska lager, Där 
så var fallet utfHrdes den fortsatta undersHkningen så att varje 
avgränsat lager sållades och redovisades separat på rutblanketter• 
na. 

Fynden från provrutorna poängsattes efter ett speciellt system 
(poängtalet redovisas på schaktplanen). FHrernål, kärnor, retusche
rade avslag samt fHrekomst av keramik erhåller 1 poUng per styck. 
Avslag erhåller 1 poHng per 10 styck varvid decimaler även an
vänds. Skärvsten ger 1 poäng per påbörjad 5-l i ter. Literangivel• 
sen har använts av praktiska skäl vid arbetet med sål In ingen, Små 
mängder skä1·vsten har angivits approximativt. FHrekomst av ben re
dovisas med en bokstav (B). På grundval av denna värdering bestäm
des boplatsens tätområden, vilka inringats på schaktplanen. I nå
gon mån togs härvid hänsyn ti 11 vad som påträffats inom provrutan. 
Resultatet av fosfatanalysen, fHr de som kontroll i al la provgro
par tagna jordproverna, visar att områden med fosfatvärde Hver 
hundra i stort sett täcker de rikt fyndfHrande områdena. 

Sedan tätområdena inringats utvaldes fem av dessa genom vilka pro
filer drogs vid 1 injerna 160, 280, 350, 490 och 560. 

Profil 160 (A-B) visade att tätområdet här var tämligen litet och 
att fyndlagren närmast stranden delvis var omrHrda genom frostför
skjutning. Här fanns dock ett avgränsat kulturlager av upp ti 11 
0,4 m:s mäktighet. Det sträckte sig från ruta 160 AB till 160 AF. 
Fyndtätheten b8rjade dock redan i ruta 160 Z. I profilschaktet 
påträffades 34 fHremål, huvudsak! igen skrapor av olika typer, 2 
fragment av sid Herspetsar, varav en med kvarsittande ha1·ts på 
tången, 1 klubba, 1 oval mindre sten med grund skaftränna, 1 frag
ment av en mejsel samt ett spetsigt tillskuret benföremål. Den 
stifrsta skärvstensmängden, 90,6 1 i ter, fanns i ruta 160 AD. 

Vid profil 280 (C-D) fanns en flack fHrsänkning i markytan. Lager· 
följden var genom hela profilen den på platsen natur] iga. I rutor· 
na AL-AP genom sänkan fanns en relativt stor mängd avslag och någ
ra föremål. I anslutning ti 11 sänkan låg också i AN och AO några 
större stenar och en del kolrester i lager 2. De fyndfHrande lag• 
ren var här djupare än i de övriga rutorna. Mängden av fynd var 
dock ej så stor att området kan räknas till boplatsens tätområden, 

Profil 350 (E·F) lades genom ett av de områden som visat större 
fyndfrekvens, Även här var lagerfHljden den naturliga. Rutorna i 
brinksluttningen var i det närmaste fyndtomma, FHrst med ruta BA 
bHrjade skärvsten och fynd förekomma mera rikligt, I rutornc1 BB
BF fanns ett kulturlager som genom en mHrkare brungrå flrg avteck
nade sig I profilen. OvanfHr ruta BG blev fynden åter mycket spar
samt förekommande. För att få jämförbart fyndrnaterial från flera 
delar av boplatsen undersHktes ett område på 18 m2 bredvid profi
len, rutorna 347-349 BA-BF. Den genomsHkta delen uppdelades vid 
sållningen i två skikt: vit- och rHdjordslagret samt den gula fin· 



mon. Fynden fördelade sig relativt jämnt med en viss övervikt för 
lager 1 beträffande skärvsten utom i några av rutorna närmast pro
filen, Lager 1 var däremot tunnare, endast 0,05-0,12 m tjockt, me
dan lager 2 i genomsnitt var ca 0,25-0,3 m tjockt. Det genomg,·äv
des till steril botten varvid fyndfrekvensen avtog nedåt. Fyndens 
art och tämligen ytliga läge överensstämmer med erfarenheterna från 
ett flertal strandboplatser. Inom 347-349 BA-BF påträffades 43 hela 
och fragmentariska fören~], huvudsakligen skrapor. Några fragmen
tariska skifferspets~r och 1 knacksten fanns också. Brända ben före
kom genom hela det fyndförande lagret. 

Profil 490 (P-R) drogs genom det område, som vid genomsökningen av 
provrutorna visat sig ha det starkast koncentrerade Fyndmaterialet. 
Beskrivningen av den återfinns nedan. 

Genom det syd] igaste tätområdet lades den sista profilen, 560 (S-T). 
Hela brinkens sluttning ner till vattnet var omrörd i samband med 
barkning och utdrivning av timmer. Grävningen påbörjades uppe på 
åskrönet med ruta BA. Lagerföljden var den natur] iga, men denna 
hade blivit omrörd av en rotvälta i ruta 560 BD. Rester av stammen 
till det omkul ]ramlade trädet kunde bl a spåras i lagren i ruta 
561 BF. För övrigt kan anmärkas att rödjorden vanligen var tjockare 
än vad som iakttagits längre norrut på boplatsen, upp till 0,25 m. 
I profilen kunde här inget kulturlager iakttagas. Även h!r genom
söktes liksom vid profil 350 ett område omkring profilen, 556-559 
BA-BF samt 561 BA-BF. Det uppdelades i samma skikt: röd- och vit
jorden samt den fyndförande delen av den gula finmon. Gränsen mel
lan de två lagren var delvis mycket svår att följa. Genom rödjords
lagrets tjocklek kom merparten av fyndmaterialet citt ligga i lager 1. 
Det fyndförande skiktet var delvis något tjockare än vid profil 350 
men också mera omrört genom gropar vilka bildats av gamla stubbar 
och den omtalade rotvältan. Fynden i lager 2 var sparsamt förekom
mande. Där en större anhopning finns beror detta på att stubbgropar 
och håligheter efter rötter och dylikt ej kunnat hell följas vid 
genomsökningen av lager 1. 

Inom det S området med profil S-T påträffades 114 hela och fragmen
tariska föremål. Förutom skrapor fanns ett fåtal skifferföremål och 
ett fragmentariskt bryne (?) samt en skärva asbestkeramik. 

Brända ben förekom genom hela det fyndförande lagret. 

Profil P-R vid 1 inje 490 drogs genom den 1-2 m höga udden i S delen 
av grävningsområdet, där provgroparna visade att kulturlagret hade 
den största mäktigheten inom boplatsen. 

Materialet l profi ]schaktet sållades i 10 cm tjocka l<1ger och inne
höl 1 en stor mängd föremål, avslag och obrända och brända ben. 

Sedan den N profilväggen rensats kunde konstateras att det upp till 
0,9 m tjocka fyndförande lagret var skiktat i flera klart avgränsa
de kulturlager inom ett parti från ca 2,5 m ovanför vatten] tnjen och 
fram ti 11 brinkfoten, 



I meterrutorna närmast vattnet var jorden omrörd genom frostför
skjutnlng, Kulturlagren uppträder from ruta AB men ligger orub
bade först i ruta AD. Under torven fanns ett 2-8 \'.\lltjockt vit• 
Jordslager följt av rödjord. Därunder fanns det egentliga kultur
lagret som i ruta AD var 0,3-0,35 m tjockt och ökade till ca 0,9 m 
I ruta AH-AJ för att sedan åter bl i tunnare upp mot brinkkanten 
och alldeles försvinna som i profilen urskiljbart lager i ruta AS 
i sluttningen. Mot brinkfoten blev i stället rödjordslagret tjocka
re och fick ungefär samma mäktighet som på övriga områden av bo
platsen. Kulturlagret skiktade sig i en övre, ljusare del, det sk 
bruna kulturlagret, som med en ibland otydlig gräns övergick nedåt 
i ett med kol- och humusblandat lager - det grå kulturlagret. Från 
ruta AF och uppåt uppträder i botten av det grå kulturlagret en 
svag strimma vitjord, vilken blir allt tydligare längre mot ö för 
att åter försvinna efter ruta AM. Från övre delen av ruta AH och 
t om ruta AM finns ett tydligt ljust sand lager mellan det grå kul
turlagret och vitjordsstrimman. Vitjorden markerar en gammal mark
yta. Lagret benämndes vitjord 2. 

För att kunna bestämma hur långt mot N dessa kulturlager sträckte 
sig drogs i två etapper från ruta 490 AL och norrut ett 21 m långt 
schakt, profil 1-K. Kulturlagret fanns i hela schaktet men blev 
längst i N någon tunnare och mindre tydligt skiktat. Sand lagret 
över vitjord 2 fanns med i rutorna 489-486 AL men blev sedan mera 
uppblandat med kulturlagret som ett ljusare bottenskikt av detta. 
Det undre vitjordslagret var i profilväggen fllckvis diffust och 
svårt att se, men kunde vid grlvningen urskiljas hela vlgen utom 
i rutorna 470-473, 

Från ruta 475 AL och något mot N fanns även ett svagt urskiljbart 
vitjordslager i undre delen av det gråa kulturlagret (inlagt på 
profilritningen i ruta 475 AL). Under detta var kulturlagret något 
ljusare och mer sandblandat. Från 471 AL är bottenskiktet av det 
grå kulturlagret otydligt och går ej att avgränsa som särskilt la
ger. Från N delen av 470 AL finns åter det undre vitjordslagret, 

I rutorna 470-472 AL fanns i stället i undre delen av grå kultur
lagret ett tunt kolskikt som avvlgdes och inlades på en detaljplan. 
Två kolprover togs. Under kolskiktet låg ett delvis upp till 0,12 m 
tjockt lager bränd sand. I och under kol lagret fanns några klumpar 
rödockra, · 

DET CENTRALA OMRÅDET 481 AE-AK - 489 AE-AI< 
Sedan det genom profilerna 1-K och P~R kunnat konstateras att kul
turlagren hade sin största mäktighet och tydligaste skiktning i det 
centrala partiet av den låga udden, undersöktes i vinkeln mellan 
dessa profiler ett 54 m2 stort omrlde dHr varje lager sållades se
parat, Varje lagers yta avvägdes över hela området och efter dessa 
avvägningar har sedan 6 profiler konstruerats, visande lagerfölj
den inom området. För fynden har gjorts s.p.ridningskartor., fig 1-7. 
Av dessa kan man utläsa att fyndsammansättningen, både beträffande 
material och föremålstyp, förändras från de övre lagren och ned 
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till bottenlagret under den sk vitjord 2, Detta bottenlager synes 
härröra Från en tidig bosättning på platsen utan kontinuitet med de 
senare bosättningar som avsatt de ovanförliggande fyndlagren, 
Detta visar sig såväl genom fyndsammansättningen som genom de brän
da benens annorlunda karaktär. 

Det översta lagret bestod av de närmast under torven följande vit
och rödjordsskikten, som tillsammans var 4-10 cm tjocka. Någon gång 
kunde rödjordens undre begränsning vara oklar. Genom hela lagret 
påträffades föremål, avslag, brända ben och tandemalj från djurtän
der samt skärvsten. I vissa rutor kunde större obrända benstycken 
sticka upp ur under! iggande lager. 

Under rödjorden följde ett t~iml igen tunt brunt kul tur lager med stor 
mängd skärvsten men mindre övriga fynd. Lagret var mellan 3 och 10 
cm tjockt, tunnast i mitten och SV delen av området. Över hela ytan 
låg det direkt på ett mörkare, gråsvart kulturlager. I det bruna 
lagret fanns en hel del obrända ben. 

Det mäktigaste och fyndrikaste lagret var det härunder följande grå 
kulturlagret. Det var van! igen ca 0,25-0,35 m tjockt men kunde 
fläckvis vara tunnare. Gråjordslagret låg i delar av området på ett 
mer eller mindre rent sandlager, ofta med ett otydligt vitjordsskikt 
emellan. På flera ställen i lagret fanns större eller mindre sand
fläckar vilka överlagrade ett skikt av det grå kulturlagret. Speci
ellt i NÖ och SV delarna av området var lagrets undre del ljusare. 
Dessa ljusare partier av det grå kulturlagret har liksom sandfllc
karna sållats separat och kallas van! igen bottenskikt av det grå 
kulturlagret. Sandfläckarnas utsträckning har inlagts på en plan. 

Där det 1 profil 490 tydliga sandlagret kunde följas har detta in
lagts på en plan samt så! lats och redovisats som särski It lager. 
Där detta inte finns motsvaras det i nivå van! igen av det som kal
lats bottenskikt av det grå kulturlagret. Smärre sandlager med un
der] iggande del av grå kulturlagret kan överlagra det rena sand
lagrnt. 

Sedan hela det grå kulturlagret och sandlagret borttagits visade 
det sig att det i profilerna 490 och AL synliga undre vitjords lag
ret (vitjord 2) kunde följas över hela området utom 1 NV hörnet, 
där det grå kulturlagret gick djupare ner och vitjorden endast 
återfanns fläckvis vid genomgrävningen av bottenlagret. I Nö delen 
kan den avvägda nivån vara något osäker men ej så att det torde 
inverka men! igt på tolkningen av lagren. Vitjorden fanns över hela 
Nö delen men skiktet var ej så klart avgränsat. 

Vid grävning av profil l~K framkom vid rutorna 479 och 478 på ol lka 
nivåer kolflHckar med rödockra. Dessa kolf!Hckar framtrHdde nlrmast 
som sammanhängande gropar och fortsatte 1 n i den ö väggen av pro-· 
fil schaktet, HHr företogs en utvidgning av schaktet och en profil, 
L-M, ritades. 

Vid fortsatt undersökning i plan kunde en grop successivt begrän
sas, Utanför densamma vidtog i N och NO gul finmo och mot S och SO 



det grå kulturlagret, Detta gäl ler nivå +153 där gropen tidigast 
kunde begränsas åt alla sidor. På denna nivå var gropens ut~red
ning 1,9 x 1,25 m, oregelbundet rektangulär med längsta utsträck
ningen i N-S. 

I gropen framkom mycket skärvsten och i dess S del ett 0,05 m tjockt 
gruslager. Största kolkoncentrationen var i ruta 478 AM:s NÖ hörn. 
Gropen innehöll för övrigt starkt bränd, orongefä,·gad sand och en
staka färgningar av rödockra. 

På nivån +133 F,·amträdde den egentliga grnpens utbredning tydligt 
(inom ruta 478 AM). Den bör ha haft en diameter av 0,65 m. Mot S 
fanns här starkt bränd sand utanför gropen. Brända ben iakttogs i 
ovan nämnda gruslager och i den starkt brända sanden, men de hade 
mjölaktig konsistens, varför de ej kunde ti l lvarntas. 

Gropen hade en mörkare yttre vägg (= rödockra?) vars bredd variera
de mellan 0,05 och 0,12 m. 

Ca 0, 1 m ner i gropen blev jorden mörkare och fetare. Mot botten 
låg i ö en saml igt starkt skörbrända stenar, 0,08-0, 13 m stora. 
De kan ej betraktas som skoning. Däremot var gropen "murad" eller 
"klädd" ända ner i botten med det ca O ,05 m tjocka lagret av röd
ockra. 

Gropens botten låg på nivån +115. Därunder vidtog mycket hård och 
något vi,takt1i_g sand (= påverkan av stark hetta). 

Inom gropen framtogs skärvsten, brända ben, rödockra? och avslag 
av företrädesvis kvartsit. Gropen benämnes anläggning 1. I ruta 
478 AM togs två kolprover. 

Inom ruta 478 AN framkom ännu en grop på n1van +147. Halva gropen 
låg dock inom ruta 478 AM. Den var oregelbundet oval, 0,55 J( 0,85 m 
stor. Jorden i gropen var mycket fet. Botten var på nivån +134 -
+124 (sluttar något mot S). Under gropen vidtog gul finmo. Inom 
gropen framtogs ca 5 1 i ter skärvsten, rödockra, brända ben, avslag 
av kvartsit och 1 bit asbest. Gropen benämnes anläggning 2. 

Ytter] igare en mindre grop av samma slag påträffades senare i ruta 
479 AN. Hel lan denna och anläggning 2 fanns en mindre ansamling 
rödockra. 

PROVER FÖR C 14-ANALYS 
Inom de grävda partierna påträffades inga fasta konstruktioner av 
något slag. Förutom smärre fynd av kol här och var i det grå kulturn 
lagret fanns emellertid två kollager 

det ovannämnda i rutorna 470-472 AL som låg i undre delen av 
det grå kulturlagret, Från detta lager togs två kolprover. 



I I vid genoms8kning av bottenlagret under det sk vitjord 2-lag
ret påträffades ännu ett kol lager med centrum i ruta 485 AL 
(inlagt och avvägt på specialplan). Från lagret togs ett kol
prov. 

Av 8vriga kolf8rekomster var tre så rikliga att analyserbara kol
prov kunde insamlas: 

2 kolprover från gropen i rutorna 478 AM och 479 AN 

1 prov från kolfläck i det grå kulturlagret i 485 AL. 

I ruta 470 AL påträffades mellan det grå kulturlagret och botten
skiktet av detsamma en starkt tegelfärgad sandfläck. Runtdenna 
fanns en del barkfragment som enligt bestämning av ingenj8r Eric 
Åberg, Nedre Slottsgatan 6, Uppsala, bestlmts som tallbark. Dessa 
fragment utg8r ett prov för C Jl1-analys. 

I kulturlagren i det centrala grävningsområdet tillvaratogs en stor 
mängd obrända benrester. Ur detta material har 16 prover analyse
rats. Sammanlagt har alltså 23 prover från boplatsen kunnat analy
seras och dateras. Resultaten redovisas nedan. 

Forskningsprojektet Norrlands tidiga bebyggelse (NTB) bearbetade 
fyndmaterialet under åren 1969-1970. Resultatet kommer att pub] i
ceras i projektets publ ikationsserie "Early Norrland". I avvaktan 
härpå bifogas en sammanstäl lnlng i tabellform 8ver kärn- och av
slagsmaterialet (tabellerna 1-6). 

Bokstavskoderna A, Aa, Ab, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L och M re
presenterar olika bergarter. Kodifieringen är baserad på utseende, 
form och struktur och är en helt igenom subjektiv bed8mning. San
nolikheten att bokstavskoden motsvarar en bestlmd stenart varierar. 
Säkrast är grupperna D • rosenkvarts och M •flinta. 

A fettglänsande, halv- el ler ogenomskinligt material 
vitt, gråvitt, gult, beige etc - kvarts 

Äa grå, m8rk, halvgenomskinl lg kvarts - grå kvarts 

Ab kornig, halvgenomskinlig gul-vit - brecciekvarts, ljus 
kvartsit, kvarts - grå färgvariatlon 

B vit, tät, ogenomskinlig kvarts - mj8lkkvarts 

C tät, glasklar kvarts, ofärgad - bergkristall 

D halvgenomskinlig, rosafärgad kvarts• rosenkvarts 

E m8rk, tHt bergart med varierande kornstorlek - m8rk kvart
sit, hälleflinta 

F tät bergart med ljusare korn - kvartsit 



G 

H 

J 

K 

L 

M 

ljus, tät halv- el ler genomskinlig bergart - ljus kvart
s it, brecciekvarts, kvartser - med varierande kornstorlek 

grå, ljus eller mörk, tät skiffer - g,·å skiffer 

rödfärgad, ljus el ler mörk skiffer - röd skiffer 

finkornig, tät bergart. Inga el ler obetydliga kristaller, 
Häl lefl inta, porfyr. 

finkornig, tät massa, på tag I iga kristaller - porfyr, häl le
f I inta 

mycket tät, finkornig massa med glansig yta - FI inta 

DEFINITIONER AV KÄRNOR OCH AVSLAG 

A 1 Plattformskärnor. l(ärnor med minst tre avslag längs kant av 
plattform. Kärnan kan ha en eller två plattformar. 

A 2 Rundkärnor. Kärnor med minst tre avslag från oregelbundet 
runt om I iggande punkter. Rundkärnan är så stor, att minst 
en skiva med längden större än 5 cm kan slås. 

B 1 

B 3 

B 6b 

B 6c 

B 7b 

B 7c 

B 9 -

Spån. Avslag med bredden högst 50 % av längden och med en i 
längdriktningen konvex eller rak, yttersida och en konkav 
eller rak innerslda. lnnersidan bildas genom ett enda slag, 
yttersidan genom två eller flera. Avspjälkningsspåren lö
per i det närmaste parallellt och på yttersidan går en 
eller flera åsar i längdriktningen. 

Spån I iknande avslag. Avslag med bredden högst 50 % av 
längden. Ena sidan bildas genom ett enda slag. Andra si
dan har på mer än halva sin yta spjälkningsspår i längd
riktningen, men hela åsar saknas. 

Skivor är avs I ag med bredden 50 % el ler mer än 50 % av 
längden. 

Skivor, mer än 5 cm långa. Tjockleken är 25-50 % av bredden. 

Skivor, mer än 5 cm långa. Tjockleken är mindre än 25 % av 
bredden. 

Skivor, högst 5 cm långa. Tjockleken är 25-50 % av bredden. 

Skivor, högst 5 cm långa. Tjockleken il r mindre än 25 % av 
bredden. 

Splitter, hela eller avbrutna avslag med längden mindre 
än 1 cm. 

Restprodukter - kärnor och avslag som ej Ur mikrospån eller hör 
hemma i någon ovan nämnd, grupp. 



KOL PROVER 

St 2711 Hälla 470-72 AL 3625 + 100 BP 1675 BC 

St 2712 Il 470-72 AL 2 3560 + 1 00 BP 1610 BC 

St 2705 Il 478 AM 3865 + 105 BP 1915 BC 

St 2706 Il 479 AN 3775 + 100 BP 1825 BC -
St 2707 Il 485 AL 3340 + 100 BP 1390 BC 

St 2710 Il 485 AL 2 6685 + 100 BP 4735 BC 

TRÄFRAGMENT 

St 21190 Il 470 AL 11305 ., 100 BP 2355 BC 

BEN PROVER 

St 2708 Il 1181 AF 3560 + 100 BP 1610 BC 

St 2709 Il 481 AF 2 3865 + 100 BP 1915 BC 

St 2713 Il 481 AL 3 3955 + 105 BP 2005 BC -
St 2714 Il 485 AL 3 inget utbyte 

St 2727 Il 485 AL 4 3775 :t 105 BP 1825 BC 

St 2728 Il 485 AL 5 3685 :t 100 BP 1735 BC 

St 2730 Il 485 AL 6 3750 + 100 BP 1800 BC 

St 2732 Il 488 Al 3635 + 100 BP 1685 BC 

St 2733 Il 488 Al 2 3685 + 100 BP 1735 BC -
St 2734 Il 1188 AI 3 3685 + I 00 BP 1735 BC 

St 2735 Il 488 Al 11 3585 + 100 BP 1635 BC -
BEN PROVER 

St 3152 Il 1188 Al 3880 + 1 00 BP 1930 BC 
sand lager 

St 3153 Il 487 Al 3725 + 100 BP 1775 BC 
sand lager 

St 3154 Il 486 Al 3890 + 100 BP 1940 BC -sand lager 

St 3155 Il 485 Al 3385 + 100 BP 143 5 BC -
bl ekjord 

St 3156 Il 486 Al 3735 + 100 BP 1785 BC 
grå sand -



I' 
i 

- i 

! 

.. ,t .. n -

R A P P O R T 

över kulturhistoriska undersöknj_ngar inom 

dänmingsområdet :för HÄLLBY kraftverk, 

Ångermanälven, inom Anundsjö och Junsele 

snr, Ångermanland och Åsele sn, Lappland, 

1966 

Del II 

I 

li !.r 
I 

' 

I i 



R 
p 
0 

M 
l 
K 
I 

G 

0 
C 

aB 
A 

y 
X 

~u 
T 
5 
R 
p 
0 

AM 
L 

AK 
I 

i 
F 

' D 

' ' AA 

PLANKARTA.cÖVER BOPLATS 869-870 
•• 0 

l-JALLA ASELE SN
1 

LAPP LAND. 

UPPRÄTTAD JULI-SEPTEMBER 1966. 

E. Al lord 

0 

av 
A.Håxell och H. Johansson 

o
0 

T 

o
0 

T 

10 20 

5KALA 1:500 

30 M. 

_l!!!D .J!I.O 

f 

o
0 

T 

0
0 

T 

.JllO 

B 
T 
I 

90 12.2 B 

1/ 
/i 

I 
150 26.sB 

I :...----

A 

- -

-111' _filD 

---: 
i 

..J!..20 



_,,,- " 80 0 I / 15001 ' \ 
/ 

~ 101,2 ------------ 150 □ 1 

;0 --- 150 O 4.IB \ 6007.28 

---~· --101 80 □1 
"- 120 0 2.1 B 

"' '(--
25

0 
T 90 □ T 

.Jl.20 _E40 

••- 2< 

~ 
/10001,, 

9001,, \ 80 □ 1 

I 
\120 0 11,, B 

90~ 90 □ 1,,, 

40 □ 1,3 

_00 

D 
T 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

,,: ,:;~ 

---....1,,,.-
1 

I 
I 80
O

2.SB 

I 
I 

C 

_E.80 

80
0

5.\B 

/~ 

80
0 

T 

~· 

/ 100
0

1,1 

'----~ 

.Jl.00 

,,..,,, ---;-00 01' 

/~□T 
/ 1ZOOI B j 

100 O 11,3 B 150
0

18,2B 

_210 ..JEO __Je_40 

F 

T 
I 
I 
I 

&D 

80 

1 

8,2 B 

~50 

80
O

2.2B · 90 □ 1 

----- - .______ t /10 0~ /100 □1,28 ----- '----\ 
" -------

120
0

11.'1 B 100 □1;; 

------- -· 80
0

1.5 B - 7Q □1·' 

0 

\ " 
Q, 0, \ \ 



F 
T 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

) 1 

·I 
I 

8.2 B 

) 1 

J_ 

E 

,f>.50 

0 

Q, \ 

9001 

---- '-. 

" 100 01/ 

" 
Q, 0. \ 

-~80 

--90 □ 1 /1~0~~ 

90 □ 1 90 □ 1 j ""- ------ 100 □ 2,0 
90 □1 70 0 2.5 B -1 

80 □1,3 8000.<t B0
O

4.3 B 10v 

\j Q. \1 

__t:00 .J.'!.10 __l!t50 .Ji60 _.1.'.!:10 __li80 

R 
T 
I 
I 
I 

I 
__.- I" 

1120~1 I 
\_1/ 

----- - -90
0 

T 
60 □1,~ / 100 O T 

I 
9001 

I 
90 I B 

/ 
/ 15001 

90 □' 10 01 -~~· / -~ 
9001,2 8 30_00,1 ,._./~50 □ 2,; 

~ ---- __..-::. ....__ 
~ ---- - --150 □ 12.1 B 150

O
't.1 B 

\ 90 1,1 I 
'-. / 

p 

I 



.. JJ}O ...Ji80 

R 
T 
I 

p 

/ 

_ilOO ..J.e.50 

" 100
0

,.sB 
1/ 

..J.§.10 

100
0

38 Provruta med fosfatvordet angivet t.v. 
och' poorigtalet t. h. 

0 Om~åde med hogre fyridfrekveris 
.-- \ 

! _ _,, Område med fosforvarde over 100 

90 01,1 

.J 




















































