
R A P P O R T 

Angående prospektering och provundersökning av område med 
hypotetiskt möjliga husrester i Åsele. 

R nr 129, NORRSTRAND, ÅSELE 2 :4, ÅSELE sn, LAPPLAND 

Ekonomiskt kartblad 21H 2 -3 e-f. 

Vid undersökningsverksamhetens fältarbeten 1978 i samband med 
utbyggnaden av Åseleforsens kraftverk undersöktes delar av en 
fångstboplats (R nr 129). Vid dessa tillfällen dokumenterades 
en ovanlig konstruktion, en s k långhärd. Denna fornlämnings
typ är mycket sällsynt i de inre delarna av Norrland. Den åter
finns närmast i järnåldershus. Tre dateringar med C-14 analyser 
har gett en kronologisk hållpunkt i 500-600-talets övergångstid 
mellan folkvandringstid och vendeltid. Vid undersökningstillfäl
let fanns ej tid att göra ingående avbaningar av jordlagret i 
sådan omfattning att man skulle kunna fastställa närvaro eller 
frånvaro av byggnadslämningar. Frågan lämnades till vidare 
öppen. 

Undersökningen utanför Örnsköldsvik, vid Gene, aktualiserade 
frågeställningen om järnåldersbebyggelse i inlandet. För att 
fastslå huruvida långhärden vid Åsele utgjorde en del av en 
byggnad eller ej, ansökte riksantikvarieämbetet om medel ur 
Magnus Bergwalls stiftelse för att utföra nödvändiga undersök
ningar. Ansökan beviljades med ett engångsanslag på 10 000:-. 
Det arkeologiska fältarbetet genomfördes under tiden 1983-08-
08 ti 11 1983 -08-12. 

På platsen för undersökningen markerades en baslinje längs 
den hypotetiska husgrunden med långhärden som riktlinje. Ett 
antal två-tre meter breda schakt drogs upp vinkelrätt mot 
och längs med baslinjen. Den avtäckta ytan uppgick till 83 m2 

fördelade på sex sökschakt. Undersökningen utfördes till 
största delen med en 1,5 m bred släntskopa varvid ca 10 cm 
skalades av åt gången. 

Inga konstruktionsdetaljer, färgningar eller andra indikationer 
som skulle tyda på ett järnåldershus kunde registreras. Ett par 
ytterst vaga fläckar avvek från den homogena strukturen men 
bedömdes som icke husindikerande. 

St�ckholm 1983
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-02-01 
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Harald Sundlin 
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SCHAKTPLAN SKALA 1: 200 

UPPRt\TTAD 1983 

AV HARALD SUNDLIN 
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