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INLEDNING 

Under fältsäsongerna 1975, 1976, 1983 och 1985 genomförde sektionen för 
Fornhllnnesinventering vid Riksantikvarieämbetet (numera Dokumentationsenheten) 
inventeringar i Vilhelmina sn, Vilhelmina kn, Lappland, Västerbottens län. De utfördes under 
ledning av Lars Löthman (1975), Lars Z. Larsson (1976, 1983) och Anna-Lena Olsson 
(1985). 
Inventeringen av Vilhelmina socken 1975 ingick tillsammans med de närliggande socknarna 
St�bsele, Sorsele och Arjeplog i ett stön-e arbetsområde åren 1974- 75 under Lars Löthmans 
ledning. Han har senare behandlat inventeringsdata från de två sistnämnda socknarna i 
artik6ln Boplatser och fångstgropar längs Vinde/älvens vattensystem i Sorseletrakten, och 
result,aten vilka beskrivs närmare nedan skulle, enligt Löthman, sannolikt kunna vara giltiga 
även för Vilhelminaornrådet (Löthman 1978 och muntligen. Se även Fyndrapportema för 
Arjeplog, Sorsele och Stensele socknar). Inom RAÄ, genomförde dessutom avdelningen för 
arkeologiska undersökningar, UV, sjöregle1ingsinventeringar 1974 samt arkeologiska 
undersökningar 1975. 
Inventeringar i Vilhelminaområdet har även utförts av Västerbottens museum inom ramen för 
Vojmsjöprojektet 1975. Mindre inventeringar har genomförts i området av Stig Anesäter 1969 
och av Knut Tinnberg 1940-41. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande rappport är att redovisa omständigheterna kring tillvaratagandet av 
ytfunna fynd under dessa inventeringar samt att förteckna dem. Dess kulturtillhörighet och 
datering kan endast bli övergripande, då en fördjupad bearbetning av materialet inte är avsedd 
i detta sammanhang. Av representativitetsskäl är detta inte heller helt meningsfullt. Vikten av 
de insamlade fynden ligger i högre grad i de indikationer de ger om de respektive 
kontexternas ytterligare informationspotential. 

FORNLÄMNINGARNA 

Det omfattande inventeringarbetet 1974 i Sorseleområdet, vars data behandlades i ovan 
nämnda artikel (Löthman 1978), resulterade i ny kunskap inte minst om 
stenåldersbosättningama. Sannolikt, enligt Löthman (muntligen), giltig även för det 
närliggande Vilhelminaområdet. De delar av övre Non-lands inland som tidigare endast blivit 
obetydligt undersökta blev 1974 kända och antalet tidigare kända boplatser av 
stenålderskaraktär i inlandet kunde femdubblas. Ett stort antal, 134 stycken, strandbundna 
boplatser av stenålderskaraktär (plus 57 osäkra boplatser eller skärvstensförekomster) 
påträffades och utifrån denna utökade kunskap kunde vissa gemensamma, generella drag ses i 
bosättningsmönstret. En mycket stor del, cirka sjuttio procent, av boplatserna ligger vid älvar 
eller åar, resten vid sjöar, och gemensamt för så gott som alla är att de har omedelbar 
strandkontakt. Man har föredragit lägen på uddar och näs, och i vädersträck där solen kunnat 
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tas till vara så länge som möjligt under dagen. Boplatserna, vilka skall förstås som mer eller 
mindre tillfälliga uppehållsplatser, är i genomsnitt cirka fyrtiofem meter långa och vanligen 
belägna på strandplanen och området närmast intill. Jordmånen utgörs i de flesta fall av sand, 
grus och småsten, en sammansättning som enligt Löthman erbjuder "torr och värmebevarande 
mark lämplig för vistelse eller bosättning". (Löthman muntligen och 1978:109.) 

Ett intressant inslag i fomlämningsbilden kring det aktuella fyndmaterialet från Vilhelmina är 
skärvstensvallarna (RAÄ 131, 534,636,639, 770 och 780). Lars Löthman har behandlat 
ämnet i artikeln Skärvstensanläggningar i södra Lappland (Löthman 1986). Fasta 
anläggningar med inslag av skärvsten var ända in på 1970-talet tämligen okända inslag på de 
dittills kända strandbundna boplatserna av stenålderskaraktär i Norrlands inland, högst ett 
femtiotal var kända.Genom Riksantikvarieämbetets inventeringar under 1970-talet av fasta 
forn�ningar i detta område, utökades kunskapen om deras utbredning och antalet kända 
skärvstensanläggningar kunde flerdubblas. I artikeln poängterar Löthman det påtagliga 
rumsliga sambandet med övriga lämningar av den norrländska fångstkulturen liksom deras 
lokalisering till särskilt strategiska lägen vid vattendragen. Positioner som gav de bästa 
förutsättningarna både för att övervaka viltstråken och för fisket. De skulle därmed eventuellt 
ktJpna vara lämningar efter ett "nät av fångststationer". Utan vidare inventeringar och 
undersökningar, menar Löthman, kan man bara tillsvidare konstatera att de sannolikt ingår i 
en vi{:l skala av skilda typer av anläggningar med varierande konstruktioner och funktioner 
(Löthman 1986:37 och där ang. litt., 42, 45). Fördjupade studier kring sten- och 
bronsålderssamhällen i Norrlands inland vilka bl a. behandlar skärvstensvallar/ hyddgrunder i 
Wilhelminaområdet har senare gjorts i två doktorsarbeten från Umeå universitet. Dels, Åsa 
Lundbergs Vinterbyar - ett bandsamhälles territorier i mellersta Norrlands inland 4 500 -
2 500 f.Kr. där bl.a.de i föreliggande rapport upptagna lokalerna RAÄ 636 och 639 berörs 
(Lundberg 1997:58f), dels, Lars Göran Spångs Fångstsamhälle i handelssystem. Åsele 
lappmark neolitikum - bronsålder (Spång 1997). 

FYNDEN 

De erosionshotade vattendragen i inventeringsornrådet medförde att en stor mängd fynd 
tillvaratogs. I grannsocknarna Sorsele, Stensele och Arjeplog gav sig de påträffade 
stenåldersboplatsema till känna genom förekomsten av måttliga mängder skärvsten och fynd 
som avslag, skrapor och spetsar, oftast av mörk kvaitsit, följt av vit och ljus kvarts (Löthman 
1978). Samma bild framträder i Vilhelminaornrådet. Ur källkritisk aspekt är det av vikt att se 
det stora antalet fynd av mörk kvartsit från stenåldersboplatsema i området. På grund av 
fyndomständigheter som regnväder och regelbundet vattensköljda stränder, där mörkare 
material färgmässigt utjämnas av vätan och tenderar att försvinna för ögat medan den ljusa 
kvartsen i stället bli än mer framträdande, finns en risk att representativiteten i en 
materialinsamling ej blir tillförlitlig (Löthman muntligen). Medvetenheten om detta 
förhållande vid insamlandet gör att fynden, tillvaratagna inom ett större sammanhängande 
område, kan bidra till ökad kunskap också om användandet regionalt av den mörka kvartsiten 
i redskapstillverkningen. 

I det följande rapporteras fynd från 135 boplatser av stenålderskaraktär, varav nio är osäkra 
och tio har förekomst av skärvstensvallar (se ovan). Vidare finns i fomlämningsbilden en 
boplatsvall (RAÄ 619), en skärvstenshög (RAÄ 131), en vallomgiven skärvstensgrop (RAÄ 
488) och ett kvartsitbrott ( RAÄ 1153). Slutligen finns 35 fyndplatser.
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Bland fynden är två fragmenterade dolkar av tvåfärgad skiffer från boplatsen RAÄ 643 värda 
att lägga märka till. Liksom en välbevarad flathuggen kniv med uttag för skaftning i vit kvarts 
från boplatsen RAÄ 356. 

I fyndmaterialet finns vidare exempel på sju bifacialt ytretuscherade fl,athuggna spetsar med 
ovalt tvärsnitt varav två med intakt rak respektive konkav bas. Två är i ljus kvarts, de övriga i 
mörk kvartsit. Ett flertalforarbeten till spets har också påträffats. De :flathuggna 
kvartsitpetsarna med rak bas är karakteristiska för de epineolitiska boplatserna i inlandet, 
liksom vid kusten. Spetstypen ingår i det vanligaste fynd.materialet i inlandet tillsammans med 
avslag och skrapor och kan dateras till den äldre delen av epineolitikum (Baudou 1992:97, 
114). 

Till klart övervägande del utgörs fyndmaterialet av avslag, en del med retusch, och skrapor,
ett fåtal kärnor finns också representerade. Materialet utgörs oftast av mörk kvartsit, därefter 
ljus kvarts, vilket väl speglar den övergripande fyndbild som nämnts ovan. Framför allt bland 
avslagen dominerar den mörka kvartsiten, även storleksmässigt, men även bland spetsarna. 
Enstaka fynd av ben finns. En skiva med hå], hänge?, av asbestrnagrad keramik från boplatsen 
RAÄ utgör det enda fyndet av keramik; asbestkeramiken i stort dateras till huvudsakligen 
epln�olitikum och äldre metallålder (800 f.kr- 200 e.Kr) (Baudou 1992: 109). 

·i

KULTURTILLHÖRIGHET OCH DATERING 

Boplatserna kan generellt införlivas i begreppet Norrländsk fångstkultur. Att försöka sig på en 
närmare kronologisk datering i detta sammanhang är inte meningsfullt. Fynden anger att 
boplatserna av "stenålderskaraktär", härrör från neolitikum (4200- 2000 f.Kr.) och sannolikt 
huvudsakligen epineolitikum ((2000 - 800 f.Kr.), men i Norrlands inland, gynnsamt ur 
fångstsynpunkt, kan också stenålderskultur ha dröjt kvar länge och överlappat de 
kronologiska perioderna (Baudou 1977: 18, 27). 

RAPPORTENSUPPLÄ.GGNING 

I rapportens första del beskrivs de respektive fomlämningslokalerna och fyndomständig
heterna. Beskrivningarna följer helt uppgifterna i inventeringsböckerna. När det gäller 
bedömningarna av fornlämningarna skall nämnas att man efter revideringens startår 1974 
fortsatte att bedöma stenåldersboplatserna med "inprickas ej" alternativt "bevakas" istället för 
med (R)-märkning, då det annars skulle bli oenhetligt registrerat mellan de olika 
inventeringsårens närliggande områden i de stora norrlandssocknarna (Löthrnan pers. medd.). 
I rapportarbetet har de lösfyndlistor som upprättades av Ingrid Beijvert, Fomrninnesregistret 
åren 1976-78 varit till god hjälp. 

Klassificeringen av fyndmaterialet har primärt gjorts i samband med inventeringen. Inför 
denna rapport bar kvarts- och kvartsitmaterialet sorterats efter klassificeringsgrupperna 
redskap, avslag, kärna, slagen och övrig kvarts/-it. För redskap av kvarts/-it och fynd av 
skiffer och övrig bergart har, modifierat, Sorteringsschemaför flinta (Andersson et al 1978) 
använts. Ändringar av de tidigare klassificeringarna anges kursivt inom parentes i 
lokalbeskrivningarna. 

Efter beskrivningarna av lokalerna följer en förteckning av fyndmaterialet i tabellform samt 
en separat benlista.Varje enskild lokal har sin fyndpost uppställd efter respektive RAÄ nr. 
Ekonomiska kartans blad för de berörda områdena är listade i slutet av rapporten. Rapporten 
har sammanställts år 2 000 av Anna Maria Renck. Fynden har inlämnats till Statens Historiska 
Museum. 
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[. BESKRIVNINGAR AV FORNLÄMNINGSWKALERNA 

I rapporten berörsfoljande lokaler: RAÄ 23, 24 32, 33, 43, 77, 131, 132, 133, 142, 145, 160, 
163,180,196,216,220,229,230,233,244,245,246,254,265,267,298,299,329,335,356, 
390,391,392,393,399,404,406,407,411,414,415,425,431,433,435,441,444,446,464, 
468,472,482,484,486,488,508,525,527,529,530,531,532,534,535,536,537,538,540, 
541,542,544,545,601,602,607,611,618,619,634,635,636,637,638,639,643,644,645, 
647,649,695,696,698,725,726,729,731,732,733,740,749,750,762,763,769,770,779, 
780,782,783,784,785,791,792,803,804,903,904,907,909,998, 1000, 1012, 1016, 1017, 
1022, 1024, 1027, 1030, 1031,1036, 1037, 1038,1040, 1046, 1049, 1050, 1055,1057, 1061, 
1066,1068, 1069, 1072, 1079,1080, 1082, 1101, 1102, 1106, 1112, 1113, 1114, 1119, 1123, 
1124t 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 
1149, 1153, 1154, 1161, 1177, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183 och 1184. 

RAÄ 23 Stenålderslokal 
Sty_nålderslokal vid Ångermanälvens källflöden, Nedre Selet. Omnumnrering av 
V�sterbottens museums nummer. Tidigare uppteckningar: RAÄ 674 VM 40/39 dnr 758/71 
(dnr 510171), dnr 3688/55 Från lokalen tillvaratogs 1983 av signatur MH: 1 kärna, 7 avslag
och 1 övrig kvartsit av mörk kvartsit. 

RAÄ 24 Stenålderslokal 
Stenålderslokal vid Ångermanälvens källflöden, Övre Selet. Omnumnrering av Västerbottens 
museums nummer. Tidigare uppteckningar: RAÄ 676. VM40/41 dnr 758/70, ATA (dnr 
510/71), dnr 3685/55. Från lokalen tillvaratogs 1983 av signatur MH: 4 avslag av mörk 
kvartsit. 

RAÄ 32 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Dikasjön, på kartbladet inom Dikanäs NÖ. Belägen på långsmal 
moränudde (NV - S Ö) i sjö. Blandskog. Boplatsen är ca 100x30 m (NV - SÖ) och indikerad 
av kvartsitavslag och skärvsten längs stranden. Vid provstick på "krönet" påträffades 
kvartsitvavsJag och skärvsten. I NV delen som delvis är avplanad /timmeravlägg? påträffades 
1 härd, delvis övertorvad, med oregelbunden form, 0,7 m l, 0,4 m br och 0,05 m h, med 7 
stenar (0,1-0,2 m st) synliga i ytan. I närheten av härden påträffades flera kvartsitavslag. Vid 
inventeringstillfället tillvaratogs 3 avslag av grå kvartsit (varav 1 med retusch) och 1 avslag 
av gråvit kvartsit (saknas) samt 1 svallat avslag? av vit kvartsit. Anesäter tillvaratog 1969: 1 
skifferspets, 2 skrapor av kvartsit samt 17 avslag av kvartsit varav 2 med retsusch. Boplatsen 
har delvis skadats genom grustäkt.Tidigare uppteckningar: VM 40/141, Stig Anesäters 
inventering 1969 med fältnr. Dikasjön 1, dnr 758/70, ATA (dnr 510/71) Tinnberg 137. 
(R)-märkt 

RAÄ 33 Stenåldersboplats a + b 
Stenåldersboplats vid Dikasjön, inom fastigheten Dikanäs 1 :22, samfällighet. Belägen på 
delvis strandbundna svagt sluttande strandplan SV och Ö om bäckutlopp. Boplatsen har en 
sammanlagd utsträckning av ca 65 m, delad av bäckutlopp. a) Fem meter SV om bäckutlopp, 
20 m l  och 1 - 3 m br. Rikligt med skärvsten och enstaka kvartsitavslag. Vid 
inventeringstillfället tillvaratogs 1 skrapa? av vit kvartsit. b) Ö om bäckutlopp, 45 m I och 0,5 
- 7 m br. Rikligt med skärvsten och avslag. Vid inventeringstilJfället tillvaratogs 2 skrapor?
av grå kvartsit, 1 avslag av grå kvartsit samt 2 avslag av vit kvartsit. Anesäter anger i sin



beskrivning att boplatsen sträcker sig ytterligare ca 100 m mot SÖ. Terrängmässigt utgör 
denna del en egen boplats, se RAÄ 1210. Anesäter tillvaratog 1 skrapa av brun flinta, 2 
skrapor (halvfabrikat) av mörk kvartsit, 19 avslag av kvartsit och 1 avslag av kvarts. Han har 
inte närmare preciserat var inom boplatsområdet han påträffat dessa. Tyvärr, eftersom det 
enligt hans kartskiss finns 4 olika fyndplatser "klart" avgränsade från varandra. Tidigare 
uppteckningar: Tinnberg 234, VM 40/143 Stig Anesäters invente1ing 1969 med fä]tnr 
Dikasjön 3. Dnr 758/70 ATA (dnr 510/71), dnr 2084/46, ATA, sid 5. 
lnprickas ej 

. 

RAÄ 43 Strandboplats 
Strandboplats vid Gikasjön, belägen 2 meter S om "j" i Gikasjön enligt kartblad VLM. 
Kartblad 31 (23F 4-5/c-d 3). Ändring: Dnr 2569/77 Se även rapport över kulturhistorisk 
inveQ.tering år 1977. Tidigare uppteckningar: Tinnberg 250, VM 40/38, dnr 758/70 ATA (dnr 
510/71). 
Tillvaratagna fynd 1983: 1 avslag i mörk kvartsit. Ytterligare uppgifter saknas. 
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RAÄ 77 Stenålderslokal 
St;nålderlokal vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem. ÅI 1983 tillvaratogs 2 avslag av 
mork kvartsit. Närmare uppgifter saknas. Tidigare uppteckningar Tinnberg 63, VM 47/63 dnr 
758/10, ATA (dnr 510/71), dnr 2263/59 1957, ATA dnr 5574/47. 

RAÄ 131 Stenåldersboplats (med 4 skärvstensvallar och 1 skärvstenshög) 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten 
Allmänningskogen 1 och Stalonäset 1: 1. Belägna på delvis beväxt och sumpigt strandplan av 
lera, sand, grus, småsten och block på NÖ sidan av större näs mellan bäck och älv. 
Exponering mot NÖ. Boplatsens utsträckning är ca 130 m längs stranden. Inom området finns 
4 Skärvstensvalla:f_ och 1 Skärvstenshög. Av de tidigare som Stalotomter förmodade groparna 
är 1, 2, 3 och 4 skärvstensval]ar, se RAÄ 772, 773 och 774: 1-3. Nr 5 och 6 redovisas under 
stå-boplats nr 132. Nr 5 är troligen en helt övertorvad kolbotten. Nr 6 kan ha med boplatsen 
att göra. ÅI 1974 tiUvaratogs från RAÄ 131:3, 2 avslag av mörk kvartsit. Tidigare 
uppteckningar: VM 47/114. Stig Anesäters inventering 1969 med fältnr Malgomaj 6, dnr 
758/70, ATA, (dnr 510/71). 
lnprickas ej, nr 1 - 4 redovisas under andra RAÄ nr som skärvstensvallar.

132 Stenåldersboplats 
Stenålders boplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, inom Stalonnäset 1: !
samfällighet. Den ligger på moränudde belägen mellan Stalonbäckens och huvudfårans utlopp 
i Malgomaj, på slänt, lågt hak och strandplan av grus och småsten på den tidvis överdämda 
uddens yttersta del. Exponerad mot SSV. Boplatsens utsträckning är minst 140 m längs 
stranden. Skärvsten förekommer fläckvis rikligt i SÖ delen. I V delen måttligt, i övrigt 
sparsamt. Femton respektive tolv meter NV om uddspetsen är 2 Tillslagsplatser, 2- 3 m 
respektive 1 m st med sydligaste delarna under vattenlinjen. Från dessa tillvaratogs under 
vattnet prov på avslag av mörk kvartsit. Tillvarataget finns: 4 avslag i mörk kvartsit, 2 avslag

och 5 slagen ljus kvarts ("påse l"), 1 skrapa i ljus kvarts, 43 avslag i mörk kvartsit och 2 
avslag i ljus kvartsit ("påse 2"). Fem respek6ve tio meter N om boplatsens Ö del är 2 gropar, 
6 respektive 3 m i diameter och intill 0,5 m dj. Den Ö har vall kring kanten, intill 3 m br och 
0,25 m h. Se även RAÄ 131. Skärvsten, tidigare (Anesäter 1969: avslag och härd) och nya 
fynd indikerar boplats, delvis utspolad av högvatten. Tillägg 1985: Boplatsen delvis undersökt 
1979. Då provgrävdes en kokgrop /avfallsgrop och en jordugn. Dnr 430-128-1997: Boplatsen 
delundersökt 1980. Sammanlagt undersöktes 183 kvadratmeter fördelade på 65 provgropar, 3 



6 

jordugnar, 2 härdar och l kokgrop undersöktes. Kol 14-prov gav dateringar från 5880±215 BP 
- 3635± 155 BP (okalibrerade). Fynd: skrapor, spets, kärnor, avslag i kvartsit. Tidigare
uppteckningar: VM 47/111. Stig Anesäters inventering 1969med fältnr Malgomaj 3. Dnr
758/70, ATA (dnr 510/91) VLM rapport Lars Göran Spång 1980. ATA dnr 5663/82.
(R)-märkt 

RAÄ 133 Stenåldersboplats, rest av+ härd 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Stalon 1: 12, 
belägen pä krön av låg tidvis överdämd moränudde på NÖ sidan av sjö. Exponerad mot V. 
Boplatsen är ca 25x10 (N - S). På S delen är två härdar, närmast runda, 0,8 respektive 1,0 m i 
diam och intill 0,1 m h, bestående av en i krets lagda stenar, 0,1- 0,2 m st. Fyllning av 
skärvsten. Möjligen finns flera otydliga och nu eroderade härdar N därom. N om härdarna är 
en grpp, 2xl,25 m och 0,15 m dj. Vall kring kanten, intill 1,5 m br och 0,15 m dj. Sand och 
grus i botten, grus och småsten i vallen. IN delen tillvaratogs 1 avslag av vit kvarts. Härdarna 
och gropen samt tidigare (1969: avslag, ben m.m.) och nya fynd bör indikera boplats nu delvis 
söndereroderad. Cirka 15 m Ö därom, och på S därom annan låg udde, är en härd. 0,8 m i 
diameter och 0,1 m h, av 0,1 - 0,3 m st stenar. Tillägg 1985: Vid inventeringen 1985 nådde 
vattennivån högsta dämningsgräns och varken härdar eller grop kunde ses ovan vattenytan. 
Tämligen rikligt med skärvsten syns dock i vattnet närmast stranden, från udden och ca 15 m 
åt N:på uddens Ö sida. Den andra udden 15 m åt Övar även den överdämd. Tidigare 
uppteckningar: VM 47/109,. Stig Anesäters inventering 19169 med fältnr Malgomaj 1 dnr 
758/'J0, ATA (dnr 510/71). 
1nprickas ej, bevakas 

RAÄ 142 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplats vid Malagomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Löfnäs 2, 
belägen på överdämt strandplan av sand, grus och sten nedanför lågt hak och måttlig 
strandslänt. Skogsmark. Gammal båtlänning. Boplatsresten har en nu synlig utsträckning av 
högst 10 m längs stranden. Cirka 5 m ut från haket och cirka 0,3 m djupt tillvaratogs 2 avslag

av grå kvartsit varav ett möjligen är ett fragment av spetsämne (spets, förarbete) Enstaka 
skarpkantade stenar iakttogs längre ut. Tidigare (K. Tinnberg 1940: kvartsitspetsar och 
avslag) och nya fynd kan indikera tidigare boplats. Tidigare uppteckningar. Manker 463, VM 
47/50, dnr 758/70 ATA (dnr 510/71). 
lnprickas ej 

RAÄ 145 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövnäs 4, 
belägen på strandplan av grus, småsten och smärre block på SÖ sidan av udde i V delen av 
sjö. Exponering mot S. Boplatsresten har en utsträckning av ca 35 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer endast fåtaligt vid sentida eldplats i SV delen. I NÖ och SV 
tillvaratogs ca 10 (15) avslag av mörk kvartsit. I NÖ kvarligger ännu några ämnesstenar av 
samma bergart. Flertalet fynd påträffades under vattenlinjen. Tidigare (Anesäter 1969: 
skrapor och avslag) och nya fynd bör indikera smärre boplats, delvis troligen utspolad. 
Tidigare uppteckningar: VM 47/103, dnr 758/70, ATA (dnr 510/71). 
Inprickas ej 

RAÄ 160 Stenålderslokal 
Stenåldersloka1 vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, i NV delen av bukt på kartbladet 
inom Hornsjö 3. Lokalen har en okänd utsträckning och är indikerad genom tidigare fynd av S 
Anesäter. Ej besökt 1975 pga tidsbrist. Från lokalen finns tillvarataget 5 avslag av mörk 
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kvartsit (gjordes 1974, uppgifter om tillvaratagandet saknas i beskrivningen). Tidigare 
uppteckningar: VM 48/21 RAÄ 640, dnr 510/71 ATA dnr 3685/55, dnr 6890/59 dnr 3542/56, 
dnr 3191/57. 
lnprickas ej 

RAÄ 163 Stenåldersboplats + Ristade stenar+ Skärvstensforekomst 
Stenåldersboplats vid Vojmsjön, på kartbladet inom Hunneberg 2, belägen på övre delen av 
nybildat strandp]an av sand, grus och sten samt hak på trubbig liten udde exponerad mot SSV 
på N sidan av sjön. 1) Boplatsen har en utsträckning av ca 35 m ]ängs stranden runt udden i 
SV. Skärvsten förekommer tämligen rikligt i haket i meUersta delen, måttligt i V och sparsamt 
i Ö. Ett (1) avslag av ljus-vit kvarts tillvaratogs i Ö delen. Skärvsten samt tidigare (l skrapa 
och avs]ag) och nya fynd bör indikera boplats. Ti1lägg: vid lokalen föreligger även en uppgift 
om �). ristade stenar, vilka dock ej kunde återfinnas. Cirka fyrtio meter ÖNÖ om nr 1 och på 
SÖ sidan av udden är: 3) Skärvstensförekomst, cirka tjugo meter längs stranden har 
Vojmsjöprojektet 1975 registrerat skärvstensförekomst. Tidigare uppteckningar: VM 48/157 
Stig Anesäters inventering 1969 med fältnr Vojmsjön nr 7 dnr 510/71 ATA. VP 1975: W 62, 
V delen. 
lnprickas ej 

C) 

RA/4180 Stenålders boplats 
Stenåldersboplats vid Vojmsjöluspen, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom 
Luspen 1, belågen på till större delen överdämt strandplan av sand och grus längs haket och 
holmen i Ö delen av sjö. Exponerad mot SSV. 
Boplatsens utsträckning är ca 275 m längs stranden. Skärvsten förekommer ställ vis rikligt i V 
delen där även fyra härdar finns, i övrigt mera sparsamt. Ett (1) avslag av ljus kvarts 
tillvaratogs. Skärvsten, härdar och avslag bör indikera delvis överdämd och utspelad boplats. 
Ändring: Dnr 6744/79. Rapport över ark. undersökning 1977-78. Tidigare uppteckningar: VM 
48/104, dnr 510/71 ATA. Vojmsjöprojektet Vbm 1975, lokal W34. 
lnprickas ej 

RAÄ 196 Stenålders boplats? 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Rönnå 2, 
belägen på SSÖ exponerad strand på moränudde mot Ö på V sidan av sjö. Boplatsen har 
okänd utsträckning och är indikerad av tidigare fynd av ett fåtal spridda avslag längs stranden. 
Ej besökt pga tidsbrist och rådande högvatten under inventeringen för ek. kartan 1975. 
Tillvarataget, utan närmare uppgifter, finns l avslag av grå kvartsit. Tidigare uppteckningar. 
VM 48/68. Stig Anesäters inventering 1969 med fält nr Malgomaj 3, dnr 510/71. 
Inprickas ej 

RAÄ 216 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Lövstrand 
1:18, belägen på Ö och NÖ-sluttande strandplan av grus och sand i stormvallar. Exponerad 
mot NÖ. Boplatsens utsträckning är cirka 100 m längs stranden runt udden. I strandplanet och 
i vattenlinjen främst är sporadiska förekomster av skärvsten med en koncentration vid udden. 
Vid sjöregleringsinventeringen noterades ett ca 0,2 m tj lager av skärvsten på en sträcka av 
100 m. Skärvsten bör indikera boplats, dock till stora delar överdämd. Tillvarataget finns: 1 
förarbete till spets och 6 avslag av mörk kvartsit, närmare uppgifter saknas. Tidigare 
uppteckningar:VM 48/26, RAÄ 645, dnr 510/71, ATA, dnr 6890/59, dnr 3191/57, dnr 
3542/56, dnr 3585/55. 
Inprickas ej 
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RAÄ 233 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Varris, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Skansholm 2, 
belägen på strandslänt och strandplan av grus och småsten på S sidan av låg moränudde i 
grunt sund. Exponerad mot SSÖ. Boplatsen har en synlig utsträckning av minst 180 m längs 
stranden. Skärvsten förekommer ställ vis mycket rikligt (en av de skärvstensrikaste lokalerna i 
sjön) däremellan mera måttligt. Längs hela den ca 100 m långa V delen finns ca fem bevarade 
härdar. Ett tiotal skärvstensamlingar och ett par skärvstenssträngar. De förra är 1 - 1,5 m i 
diameter och intill 0,15 m h. Sannolikt finns flera nu helt utspridda härdar, där marken är täckt 
av !}ära nog sksärvstensmattor. På den Ö ca 50 m 1 synliga delen finns en närmare 25 m 1 
sträng av skärvsten och ett par härdrester. Längs hela sträckan förekommer slagen kvarts. 
Markytan är genom dämningen nästan vegetationsfri, ställvis med stubbar och rotspreten. 
Boplatsens begränsning osäker i N genom gräsvegetation, i S genom dämning. Speciellt 
skä.l!:vsten men även härdlämningama och fynden inctikerar långvarigt utnyttjad boplats. 
Tidigare uppteckningar: VM 48/37, RAÄ 656, dnr 510/71, dnr 3191/57, dnr 3542/56, dnr 
3685/55. Tillvarataget finns: 1 stycke med tillhuggning och 5 avslag av grå kvartsit och 1 
slagen av mörk kvartsit samt 1 avslag av ljusgrå kvartsit och 1 övrig av vit kvarts. 
lnprickas ej 

·�!. 

RÅÄ 244 Stenåldersboplats 
Ste�åldersboplats vid Varris, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Skansholm 2, 
belägen på delvis överdämt strandplan av grus och småsten på udde mot SV på N sidan av 
sund vid sjöutlopp. Expone1ing mot SV. Boplatsen har en utsträckning av ca 125 m längs 
stranden. Skärvsten förekommer mycket rikligt och ända ut i vattnet i mellersta delen, mera 
måttligt i S och N. Minst 4 härdar, ca 1 m i diameter finns i mellersta och N delen. Slagen 
kvarts förekommer tämligen rikligt i S delen, i övrigt mer sparsamt. En (1) skrapa och 1 
mikrospån i ljusgrå respektive mörk kvartsit tillvaratogs. Skärvsten, tidigare och nya fynd bör 
indikera betydande boplats. Tillägg: Lars Z Larssons inv. 1976 Dnr 5663/82. Se 
kompletterande lokalbeskrivning efter denna.Tillägg: Undersökt och överdämd. Rapport L.G. 
Spång,Vlm,Dnr 6249/78. Tidigare uppteckningar: VM 48/47, RAÄ 667,dnr 510/71, ATA, dnr 
6890/59, dnr 3191/57, 3542/56, dnr 3685/55. 
Inprickas ej 

RAÄ 245 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplats vid Varris, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Skansholm 2, 
belägen på lågt gräsbeväxt hak samt ställvis något beväxt strandplan av grus, småsten och 
mindre block på trubbig udde exponerad mot NÖ, på S sidan av sjön. Boplatsen är väsentligt 
avkortad jämfört med sjöreglerings-inventeringen, nu resterar en utsträckning av ca 80 m 
längs stranden runt udde. Skärvsten förekommer i måttliga mängder ÖNÖ om båthus även ut 
under vattenlinjen, fläckvis mera sparsamt i NV och i S, däremellan sporadiskt. Vid 
uddspetsen tillvaratogs 1 spetsdel av spets (förarbete spets?) och 3 avslag (2 avslag återstår) 
av mörk kvartsit. Gråslammad beläggning på strandplanet försvårade besiktningen. Enstaka 
stubbar utanför vattenlinjen. Skärvsten samt tictigare (1954: spets, skrapa och avslag) och nya 
fynd bör indikera boplats, genom dämningen delvis utspelad. Ursprunglig längd 160 m. 
Tillägg: Lars Z Larssons inv. 1977, dnr 5663/82. Tidigare uppteckningar: VM 48/46, RAÄ 
666, dnr 510/71. ATA, dnr 6890/59, dnr 3191/57, dnr 3542756, dnr 3685/55. 
lnprickas ej 

RAÄ 246 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Varris, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Skansholm 2, 
belägen på strandplan av sand och småsten och enstaka mindre block nedanför lågt hak på 



trubbig udde mot N på S sidan av sjö. Boplatsens utsträckning är ca 25 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer tämligen rikligt i Ö delen, i mellersta och V delen fläckvis måttligt, 
däremellan sporadiskt. I Ö delen tillvaratogs 2 avslag av mörk kvartsit. Skärvsten samt 
tidigare (1954: 2 avslag av grå kvartsit) och nya fynd bör indikera boplats, delvis eroderad. 
Tidigare uppteckningar: VM 48/52, RAÄ 672, dnr 510/71, A TA, dm 6890/59, dnr 3191/57, 
dnr 3542/56, dnr 3685/55. 
lnprickas ej 
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RAÄ 254 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystern, på krutbladet inom Skansholrn 
4, belägen på stenigt och grusigt sandplan S om trubbig udde och Ö och S om rnoränhöjd på 
V sidan av sjön. Boplatsen bar en utsträckning av ca 220 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer måttligt, i koncentrationer delvis rikligt, utmed hela stranden, även enstaka på 
hak'.·och på den övertarvade brinken. Enstaka avslag i mörk kvartsit är i S delen av boplatsen. 
Boplatsens rikaste del tycks vara i mitten och Ö om dansbanan. En (1) bit asbestkeramik med 
hål upphittades vid granskning. Tidigare har upphittats: 1 fr av pilspets i ljus kvartsit, 1 fr av 
förarbete till pil av mörk kvartsit, 1 fr till spjutspets av mörk kvartsit, 3 skrapor och 2 avslag i 
m9rk kvartsit, 3 keramikbitar. 102 avslag mörk kvartsit. Fynden förvaras på museet i 
Vhhelmina. Vidare har upphittats: 1 fr av pilspets i grå kvartsit, 1 fr pilspets av mörk kvartsit, 
1 biJ asbestkeramik, 4 skrapor av ljus och mörk kvartsit. Dessa fynd finns på folkskolan i 
Villielrnina. Tidigare uppteckningar: VM 48/126, dnr 510/71, ATA. 
lnprickas ej 

RAÄ 265 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövlid stn 3, 
belägen på hak och strandplan av sand och småsten på SSV delen av låg, smal holme på ö 
sidan av sjö. Exponerad mot SY. Boplatsen har en synlig utsträckning av ca 20 m längs 
stranden. Skärvsten förekommer fläckvis i måttliga mängder i hak, under stubbar och i dyn 
både ovan och under vattenlinjen. Tre (3) avslag, 1 mörk kvartsit och 2 ljus kvruts, 
tillvaratogs. Skärvsten och fynd bör indikera boplats. Tillägg: Dnr 5663/82 Lars Z Larssons 
inv 1976. Tidigare uppteckningar: VM 48/133, dnr 510/71, ATA. 
Inprickas ej 

RAÄ 267 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Löv lid stn 3, 
belägen på delvis överdämt strandplan av sand, grus och småsten, exponerad mot SV på SV 
sidan av udde på Ö sidan av sjö. Boplatsen har en utsträckning av minst 50 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer i måttliga mängder. År 1975 tillvaratogs 1 Kölformig kärna med en
plattform av mörk kvartsit och 1 basdel av spets av vit kvarts (denna saknas, däremot.finns
bevarat 2 förarbete spets? av mörk kvartsit). Skärvsten samt tidigare och nya fynd indikerar 
boplats, vars totala utsträckning sannolikt är större än den på fotokartan i rel. högt vattenstånd 
markerade. Tillägg: Dnr 5663/82 Lars Z Larssons beskrivning från 1976. Tillägg: Dnr 430-
4688-1995 Rapport delundersökning 1981. Västerbottens museum Å. Lundberg. Åtta 
provrutor med enstaka skärvstenar och I retuscherat avslag. Tidigare uppteckningar: VM 
48/135, dnr 510/71 ATA. 
lnprickas ej. 

RAÄ 298 Stenåldersboplats? 
Stenåldersboplats? vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövlid stn 
4, belägen på erosionssår i strandslänt, lågt hak samt strandplan av grus och småsten på V 
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sidan av moränudde V om utlopp på NV sidan av sjö. Skogsmark. Båtlänningar. Boplatsen? 
har en synlig utsträckning av ca 65 m längs stranden. Skärvsten förekommer måttligt i en 
fläck i S delen och sparsamt i N delen. Ett (1) osäkert avslag? (möjligen skärvsten) (slagen)

av mörk kvartsit tillvaratogs i S delen. Skrot i N delen. Skärvsten och tictigare fynd (Anesäter 
1969: enligt uppgift föremål av kvartsit) kan indikera boplats. Dock lämpligt läge. Tidigare 
uppteckningar. VM 48/99, dnr 510/71, ATA. Mark ... (oläsligt) karta 15 i 
sjöregleringsinventeringen för Volgsjöfors kraftverk 1974. 
lnprickas ej 

, 

RAÄ 299 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplatsrest vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövlid 
stn 4, belägen på SV stranden av trubbig udde SV om moränhöjning i N delen av sjö. Sten. 
Bu5tbevuxen. Boplatsre�_ten har en utsträckning av ca 40 m längs stranden. Måttlig förekomst 
av slcärvsten i NV och SO delen, däremellan försvåras besiktningen av sly ut i vattnet. Tre (3) 
avslag (slagen) av mörk kva11sit tillvaratogs. I SÖ begränsas lokalen av en stenpir/båtbrygga 
som kan tänkas ha förstört den delen. Skärvsten och avslag kan indikera boplats, uppdelad på 
två fläckar i NV och SÖ, nu till större delen utspelad och överdämd. Av mark ... (oläsligt) 
karta 15 framgår att lokalen där markerats på uddens SÖ sida. Tidigare uppteckningar: VM 
48/67. Tinnberg 103, dnr 510/71 ATA. 
lnprickas ej 

\� 

.RAÄ 329 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Marssjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Marsliden 3, 
belägen på långt utstickande udde på sjöns S strand, på sandig morän udde med gran- och 
björkskog. Boplatsen är ca 30xl5 m längs uddens V strand och 10 m från strandhaket. I 
p.rovgropar framkom delvis 1ikJigt med skärvsten och kol. En (1) rundskrapa av kvarts, 2 
kvartsit- och 4 kvartsavslag (1 avslag mörk kvartsit, 1 slagen ljus kvartsit och 4 slagen ljus

kvarts) tillvaratogs. Tidigare uppteckningar: VM 48/152, dnr 510/71 ATA. 
lnprickas ej 

. 

RAÄ 335 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Råselet, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Häggtorp 2, 
belägen på strandplan bestående av sand i S delen, gräs i N delen. Öst- exponerad. Boplatsen 
har en utsträckning av ca 200 m längs stranden (N - S). Koncentratjon av skärvsten i S, i 
övrigt sparsamt. Enstaka avslag i S delen av boplatsen, 2 avslag av grå kvartsit tiJivaratogs. 
Skärvsten samt tidigare (L.Grundström: "mejsel" av flinta; V. Kjellgren : fynd och avslag; 
Anesäter: 2 pilspetsar, 1 skrapa och avslag) och nya fynd indikerar boplats. Tio meter V om 
strand (N - S) och tio meter S om skogskant (Ö - V) är mindre potatisland. I detta är avslag i 
ljus kvartsit samt skärvsten. Boplatsen har troligen en utsträckning på ca 20 - 30 m uppe på 
strandslänten. Tidigare uppteckningar: VM 54/103. Stig Anesäters inv. 1969 Ångermanälven 
4, dnr 510/71, ATA. 
lnprickas ej (1975) 
(R)-märkt (1990) 

RAÄ 356 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Karls backa 
1:8, belägen på delvis överdämt strandplan av grns och småsten på V sidan av moränudde mot 
SV på Ö sidan av sjön. Boplatsen har en utsträckning av minst 20 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer mycket rikligt i S delen, mer sparsamt i den N. I S delen en härd, 0,7m i ctiam. 
Två avslag av mörk kvartsit tjllvaratogs (dessa.finns ej bevarade däremot finns 1 kniv med



avbruten udd av vit kvarts och 1 kölformig kärna med en plattform bevarade med detta 
fornlämningsnr) bland flera förekommande. Stranden eroderad med stubbar långt ute i 
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vattnet. Skärvsten samt tidigare (1971:7 skärvor av asbestkeramik från två krukor) och nya 
fynd indikerar boplats vars utsträckning troligen är större än vad som markerats på fotokartan 
i det rådande högvattnet. Til1ägg: Dnr 430-4688-1995 Rapport delundersökning Västerbottens 
museum Å. Lundberg . Tillägg: Dnr Vbm 374/73 (424/96).Tidigare uppteckningar: VM 
48/192, dnr 510/71, ATA. 
I nprickas ej 

' 

RAÄ 390 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Vilhelmina 
1:1, belägen på övre delvis beväxt strandplan, lågt hak och terrasskrön på SV spetsen av 
sanQig skogbeväxt udde. Exponerad mot V. Boplatsen har en utsträckning av ca 25x5 m (N -
S). Skärvsten förekommer mycket måttligt i N och i S. IS delen tillvaratogs 1 avslag av mörk 
kvartsit. Skärvsten samt tidigare (J. Norrman 1974: avslag) och nytt fynd bör indikera boplats. 
Tillägg: Dnr 430-5397-1995 ATA. Rapport Ark. förund. och und. UV, Y. Roslund-Forenius. 
Vid ark. undersökn ing 1979 påträffades inga boplatsindikationer i provschakt. 
U)Jdersökningen föranleddes av planerad dämning.
friprickas ej, (R)- märkt

' 

,, 

RAÄ 391 Fyndplats + Tjärdal 
Fyndplats plus Tjärdal vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom 
Vilhelmina 3, belägna på starkt eroderad strand av sand på V sidan av näs exponerad mot V 
på Ö sidan av sjön. 1) Fyndplats för 3 avslag 1974 (ej tillvaratagna). Vid 1975 års inventering 
för ekonomiska kartan tillvaratogs 1 litet avslag av mörk kvartsit nära vattenlinjen, där bark 
och växtdelar samt sjögång försvårade besiktningen. Cirka 50 m SSÖ om nr I och på SÖ slänt 
av sandk:ulle är: 2) Tjärdal, ca 4 m i diameter. Cirka 140 m S om nr 1 och på sandstrand är: 3) 
Fyndplats för 1 litet avslag av mörk kvartsit (tillvaratagei). Enligt dnr 436-5397-1995, platsen 
inventerades 1974-75 pga planerad dämning. Fyra avslag och enstaka skärvstenar påträffades. 
Tidigare uppteckningar: Y. Ros]und-Forenius Rapport Ark förund. och und. Dnr 430-5397-
1995 ATA. 
lnprickas ej 

RAÄ 392 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, inom Krp. Vojmåsen 1: 1, 
belägen på delvis beväxt strandslänt och strandplan av sand på Ö sidan av sjön. Exponering 
mot V. Boplatsens utsträckning är ca 100 m längs stranden. Skärvsten förekommer fläckvis 
mycket sparsamt, däremellan sporadiskt. Sju (7) avslag varav 3 av mörkgrå kvartsit, 3 av vit 
kvarts och 1 av flinta (hälleflinta) tillvaratogs. Terrassen ovanför stranden bebyggd med 
sommarstugor. Skärvsten och avslag indikerar boplatslämningar, dock till större delen 
sannolikt utspolade och översandade. Enligt dnr 430-5397-1995: Vid inventering 1974-75 
påträffades 1 skrapa, 36 avslag, 15 restprodukter samt enstaka skärvstenar. Inventeringen 
föranleddes av planerad dämning. Tidigare uppteckningar: Y. Roslund-Forenius. Rapport 
Ark. förund. och und., dnr 430-5397-1995 ATA. 
lnprickas ej, (R)-märkt 

RAÄ 393 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, delundersökt, på krutbladet 
inom Vilhelmina 3. Belägen på rnoränterrass och slänt i S samt strandplan av sand, grus, 
småsten och block på yttersta delen av udde mot SV på Ö sidan av sjön. Delvis beväxt strand. 



Båtlänning. Boplatsens utsträcknfog är ca 60 m längs stranden. Skärvsten förekommer 
fläckvis mycket sparsamt, däremellan sporadiskt. En (1) liten skrapa tillvaratogs i N delen, i 
mellersta och S delen 2 avslag, allt av mörk kvartsit. En 1974 iakttagen härd kunde ej 
återfinnas. Skärvsten samt tidigare (J. Norrman 1974: avslag) bör indikera synbarligen fattig 
boplats, delvis troligen utspolad och överlagrad, uppe på moränslänten i S nästan helt 
övertorvad. Dnr 430-5397-1995: Vid undersökning upptogs provrutor på krönet NV om 
kartmarkeringen. Då påträffades 1 härd, 6 spetsar av kvartsit, 1 stenklubba med skaftränna, 1 
spets av porfyr, 1 fr asbestkeramik, 22 skrapor av kvarts -it, porfyr och flinta samt enstaka 
skä.Iivstenar. Undersökningen föranledd av planerad dämning. Tidigare uppteckningar: Y. 
Roslund-Forenius, Rapport Ark. förund. och und. Dnr 430-5397-1995 ATA. 
Inprickas ej, (R)-märkt 
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RA.4.399 Stenåldersboplats 
Sten'åldersboplats vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Vilhelmina 
3, belägen på hak och delvis beväxt strandvall av grovt grus och enstaka block inne i NÖ 
delen av bukt. NÖ om sjöutlopp. Exponering mot SV. Skogsmark. Boplatsen, delundersökt, 
har en utsträckning av ca 30 m längs stranden. Skärvsten förekommer i måttliga mängder i N 
d�Jen av den öppna strandvallen, från haket och ut i vattnet, i övrigt mycket sparsamt. Ett (1)

atslag av grå kvartsit tillvaratogs. Skärvsten samt tidigare (J. Norrman 1974: avslag) och nytt 
fync{bör indikera liten boplats. Dnr 430-5397-1995: Vid undersökning 1979-80 påträffades i 
prov.rutor 6 anläggningar varav 5 härdar och 1 anläggning med osäker funktion, 1 
kvartsitspets, 1 stenyxa, ett antal skrapor, fiskben samt rikligt med avslag.Undersökningen var 
föranledd av planerad dämning. Tidigare uppteckningar: Y. Roslund-Foren.ius Rapport Ark.

förund. och und. Dnr 430-5397-1995 AT A. 
Inprickas ej, (R)-märkt 

RAÄ 404 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kittelforsen, Ångermanälvens källsystem, på ka1tbladet inom 
Meselberget 2, belägen på sandstrandplan på Ö sidan av älv. Liten udde i sandstrandens Ö 
ände. S-exponerad. Boplatsen har en utsträckning av ca 120 m längs stranden. Belagd genom 
ställ vis måttliga mängder skärvsten på hela strandplanet. På strandterrassen i Ö är några 
gropar, 1 -1,5 m i diam och 0,2 m dj. Groparna har dock varken kol eller skärvsten. Tidigare 
observationer (1974: enstaka skärvsten och avslag) styrker indikationerna av boplats, 
möjligen överlagrad. Dnr 430-5397-1995: Vid inventering 1974- 75 inför planerad dämning 
påträffades 1 kärna (mikrospånkäma), 8 avslag (5 tillvaratagna), brända ben, samt enstaka 
skärvstenar (ej tillvarataget). Tidigare uppteckningar: Y. Roslund-Forenius, Rapport Ark. 
förund. och und. Dnr 430-5397-1995 ATA. 
Inprickas ej, (R)CFD 

RAÄ 406 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kittelforsen, Ångennanälvens källsystem, på kartbladet inom 
Meselberget 2, belägen på strandplan av sand och grus. Lågt hak. Beväxt strandslänt på SÖ 
sidan av liten moränrygg (udde) på V stranden av älv-selsträcka. Exponerad mot SÖ. 
Boplatsens utsträckning är ca 20 m längs stranden. Skärvsten förekommer måttligt på 
strandplanet i SV och under torv i hak i NÖ, däremellan sparsamt. I SV delen tillvaratogs små 
avslag (3) av mörk kvartsit (samt I av hälleflinta) och i NÖ under torven 2 brända ben. I NÖ 
delen har timmerlänsar förankrats. Längst i NÖ upplag för järnskrot. Skärvsten, tidigare 
(J.Norrman 1974: avslag och 1 skrapa) och nya fynd är fullt boplatsindikerande. Dnr 430-
5397-1995: vid inventering 1974-75 inför planerad dämning påträffades 2 skrapor, rikligt med 



avslag av kvartsit samt rikligt med skärvsten. Tidigare anteckningar: Y. Roslund-Forenius, 
Rapport Ark. förund. och und. dnr 430-5397-1995 ATA. 
lnprickas ej, (R)CFD 
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RAÄ 407 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplats, rest av vid Kittelforsen, Ångermanälvens kälJsystem, på kartbladet inom 
Meselberget 2, belägen på delvis överdämt och beväxt strandplan av sand och grus i N delen 
av svag bukt på V sidan älv-sel. Exponerad mot Ö. Boplatsresten har en utsträckning av ca 
125 m längs stranden. Skärvsten förekommer sparsamt under vattenlinjen i N delen, i övrigt 
sporadiskt. IS delen tillvaratogs 1 avslag av mörk kvartsit. Slambeläggning och vegetation 
försvårade besiktningen. Skärvstenen, dess läge samt tidigare (J. Norrman 1974: avslag) och 
nytt fynd kan indikera boplats, dock till större delen utspolad. Sandstranden närmast S därom 
lä.n::qJligt boplatsläge, dock utan synbara boplatsspår. Dnr 430-5397-1995: vid inventering 
1974- 75 inför planerad dämning påträffades 36 avslag samt enstaka skärvstenar. Tidigare 
anteckningar: Y. Roslund-Forenius, Rapport Ark. förund. och und. dnr 430-5397-1995 ATA. 
lnprickas ej, (R)-märkt 

RbÄ 411 Stenåldersboplats 
s'tbnåldersboplats vid K.ittelforsen, Ångermanälven källsystern, på kru1bladet inom 
Me�elberget 2, belägen på strandplan av sand, lågt hak i S med terrass, brant hak i N. SV - V 
exponerad. Boplatsen har en utsträcknjng av ca 270 m längs stranden. Belagd genom ställvis 
förekommande skärvsten i måttliga mängder samt enstaka avslag i mörk och ljus kvru1sit. I S 
delen av boplatsen förekommer enstaka skärvsten och avslag uppe på strandterrassen. Här 
tillvaratogs 1 skrapa i ljus kvartsit. Tidigare observationer (1974: rikligt med 
skärvsten.Valdemar Kjellgren, fynd av avslag) styrker indikationer om boplats. Dnr 430-
5397-1995: Vid inventering 1974- 75 inför planerad dämning påträffades 2 skrapor, 2 
kärnor, 16 avslag samt rikligt med skärvsten.Tidigare anteckningar: Y. Roslund-Forenius, 
Rapport Ark. förund. och und. dnr 430-5397-1995 ATA. 
lnprickas ej, (R)CFD 

RAÄ 414? 
Lokalbeskrivning saknas. Enligt uppgifter på fyndpåsen belägen vid Kultsjön, 
Ångermanälvens källsystem. Med detta fornl.nr finns tillvaratagen 1974 - 75: 1 f1.athuggen
spets, med avbruten udd och rak bas, 7,5xl,7-2,7 cm i I och br, i ljus kvarts. 

RAÄ 415? 
Lokalbeskrivning saknas. Enligt uppgifter på fyndpåsen belägen vid V. Marssjön, 
Ångermanälvens källsystem. Med detta foml.nr finns tillvarataget 1974- 75: 8 avslag och 6 
slagen av ljus - vit kvarts. 

RAÄ 425 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Råselet, Ångermanälven källsystem, på kartbladet inom Meselberget 4, 
belägen på Ö-sluttande strandplan av grus och sand (delvis stormva11ar) mellan sumpigt 
område i V och sjö (Ö). Boplatsens utsträckning är ca 100x50 rn (N - S). På strandplanet 
finns enstaka mindre förekomster av skärvsten samt enstaka avslag i mörk kvartsit. En (1) 
avbruten pilspets (jl.athuggen spets) tillvaratogs vid granskning. Med hänsyn till tidigare 
observationer (1974: avslag, skärvsten) bör indikationerna peka på boplats. 
lnprickas ej 
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RAÄ 431 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplatsrester vid Råselet, Ångermanälven källsystem, på kartbladet inom Häggtorp 
2, belägen på sandstrand, beväxt med grästuvor. Enstaka stenar. Exponerad mot Ö. 
Boplatsrestema har en utsträckning av ca 150 m längs stranden (N - S). Skärvsten 
förekommer mycket sporadiskt. Utmed stranden tillvaratogs 1 skrapa och 19 avslag av mörk 
kvartsit, flertalet i N delen och högt upp. Större delen av innanförliggande strand är f.d. 
avläggsplats. Skärvsten samt tidigare (J: Norrman 1974: avslag) och nya fynd bör indikera 
rester av möjligen övertäckt boplats. Dnr 430-5397-1995: Vid inventering 1974- 75 inför 
planerad dämning påträffades 3 avslag och enstaka skärvsten. Tidigare anteckningar: se RAÄ 
402. 
lnprickas ej, (R)CFD 

RAl!:.433? 
Lokalbeskrivning saknas. Enligt uppgifter på fyndpåsen belägen vid V. Marssjön, 
Ångermanälvens källsystem. Med detta foml.nr finns tiJJvarataget 1974- 75: 1 skrapa av ljus 
kvarts. 

RAÄ 435? 
L6'kalbeskrivning saknas. Enligt uppgifter på fyndpåsen belägen vid V. Marssjön, 
Ång�rmanälvens källsystem. Med detta foml.nr finns tiJlvarataget 1974- 75:1 bit slagen

mörk kvartsit. 

RAÄ 441 Stenåldersboplats (nr utgår, föres i registret på RAÄ 342) 
Stenåldersboplats vid Råselet, Ångermanälven källsystem, på kartbladet inom Häggtorp 2, 
belägen på SSÖ-sluttande flack sandstrand mot högt strandhak .. Boplatsen har en utsträckning 
av ca 100 m längs stranden. Belagd genom måttliga mängder skärvsten på strandplanets övre 
del, enstaka i torven i erosionshaket samt i prov grop på terrassen. Rikligast i boplatsens NÖ 
del och sparsammare mot SV. Sparsamma mängder avslag, huvudsakligen ijus kvartsit, 
förekommer i NÖ delen av boplatsen där även 2 skrapor i ljus respektive mörk kvartsit (ljus

kvarts, mörk kvartsit) tillvaratogs vid granskning. År1974 observerades enstaka skärvsten 
samt en koncentration i NÖ delen, 100 mörka avslag och 7 skrapor. 
lnprickas ej 

RAÄ 444 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Råselet, Ångermanälvens källsystem, delundersökt, inom fastigheten 
Meselberget 4:5. Den ligger på liten udde vid inloppet tillen djup vik, på flackt strandplan av 
sand mot lågt strandhak. Boplatsen har en utsträckning av ca 100 m längs stranden. Belagd 
genom rikliga mängder skärvsten, huvudsakligen i strandplanets övre del, samt sparsamma 
mängder avslag i mörk och ljus kvartsit, huvudsakligen i boplatsens centrala del. Två (2) 
avslag i ljus (J avslag, 1 övrig) kvaitsit och 2 avslag i mörk kvartsit tillvaratogs vid 
granskningen. Provgropar är upptagna i strandslänten. Vid en av dessa förekommer skärvsten. 
År 1974 observerades rikligt med skärvsten samt måttliga mängder avslag. Vid inventering 
och underökning 1978 - 80 inför planerad dämnjng påträffades spetsar, skrapor, sänkestenar, 
keramikfragment, rikligt med avslag samt rikligt med skärvsten.Tillägg: Delundersökning 
1981 kunde belägga verkstadsplats, se Foml.reg. RAÄ.Tillägg: Rapport Ark. förund. och und. 
UV Y. Roslund-Forenius, dnr 430-5397-1995. 
lnprickas ej, (R)CFD 



RAÄ 446? 
Lokalbeskrivning saknas. Enligt uppgifter på fyndpåsen belägen vid Ö. Marssjön, 
Ångermanälvens källsystem. Med detta fornl.nr finns tillvarataget år 1974 - 75: 1 kölformig
kärna med en plattform, l avslagsskrapa och 1 avslag i mörk och grå kvrutsit. 
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RAÄ 464 Stenåldersboplats, rester av + Skärvstensförekomst 
Stenåldersboplatsrester och skärvstensförekomst vid Ångerrnanäl ven och Vojmån, 
Ångermanälven källsystem, på kartbladet inom Dalasjö 1, belägna på moränterrass och slänt 
på trubbig udde exponerad mot VSV på Ö stranden av älven intilJ och N om dess 
sammanflöde med ån. Skogsmark. Tomtmark. A) Boplatsresten har en utsträckning av ca 70 
m längs stranden. Skärvsten förekommer måttligt på spard moränudde i S och vid 
sommarstuga i N delen, mera sparsamt ca 25 m längs skärning i S, i övrigt sporadiskt. I 
straµdslänten V om sportstugan och på rnoränudden i S tillvaratogs 12 avslag av mörkgrå 
kvartsit. S om boplatsen har anläggandet av ett stötTe timmeravlägg sannolikt borttagit en del 
av boplatsen. Skärvsten och fynd klatt boplatsindikerande. Femtio meter NNV om a och 15 m 
VNV och sportstuga samt i strandslänt är: b) Skärvstensförekomst. Inom en ca 5x5 m stor yta 
förekommer måttligt med skärvsten, flertalet belägna i markytan eller under torv lagret och 
trädrötter. Förekomsten kan indikera boplats. Mellan a och b finns f.ö. sporadiskt med 
skiu-vsten i liten gångstig och i slänt nedanför den N sportstugan, möjligen kan hela sträckan 
a - b vara en sammanhängande boplats. 
lnpiickas ej 

RAÄ 468 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Vojmån, Ångermanälven källsystem, på kartbladet inom Dalasjö 1, 
belägen på låg brink.kant och slänt på SV sidan av större udde mot V på Ö sidan av ån och 
525 m SÖ om sammanflöde älv - å. Boplatsens utsträckning är minst ca 25 m längs stranden. 
I SSÖ delen är markytan uppnött och där framkommer måttliga mängder skärvsten, i NNV 
delen mera sparsamt och längre upp i torven på moränterrassen. I den SÖ delen tillvaratogs 2 
avslag. Skärvsten och fynd bör indikera boplats. 
lnprickas ej 

RAÄ 472 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Vojmån, Ångermanälven källsystem, på kartbladet inom Dalasjö 1, 
belägen på kant av moränterrass och rasbrant V om och nedanför åsrygg (N - S). Exponerad 
åt VSV, på Ö sidan av älv. Skogsmark (hygge med tallplantering i N). Boplatsen har en 
utsträckning av ca 60 m längs stranden. Skärvsten förekommer måttligt på och i den ca 2 m 
höga raserade brinken. Koncentrationer förekommer i svaga upphöjningar på ett tiotal ställen 
på brinken. IS delen tillvaratogs i rasbrantens översta del ca 10 (9) avslag av brunröd skiffer. 
I N delen är en härd, ca lm i diameter och 0,05 m hög. Övertorvad, med fyllning av, 0,03 -
0,1 m stora, till större delen skörbrända stenar och mörk jord. Längst i N en 
skärvstenskoncentration i kanten, möjligen en rest av härd. Skärvsten härd-/ar och fynd bör 
indikera boplats 
Inprickas ej 

RAÄ 482 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplatsrest vid Vojmån, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom 
Vilhelmina 2, belägen på moränterrass och strandplan på N sidan av ån. Exponerad åt S. 
Boplatsresten har en usträckning av ca 300 m längs stranden. Skärvsten förekommer rikligt i 
V delen på brinken, imhaket och på strandplanet, mera sparsamt i Ö delen och då endast på 



strandplanet. I V delen tillvaratogs 1 avslag (ljus-klar kvarts). Brinken eroderad ställvis. 
Skärvsten och fynd bör indikera boplats, deJvis sannolikt utspolad. 
Inprickas ej 
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RAÄ 484 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Fatsjön, Ångennanälvens källsystem, på kartbladet inom Löv lid stn 4, 
belägen på krön och spets av bergudde med ställ vis bruna moränavlagringar på SV sidan av 
sjön. Skogsmark. Sportstugetomt. Boplatsen är ca 25xl0 m (ÖNÖ - VSV). Skärvsten 
före,kommer i måttliga mängder vid sportstugans NV och NÖ sidor, uppe på uddspetsen mera 
sparsamt, i övrigt sporadiskt. Intill och NV om sportstugan tilJvaratogs 3 små avslag av mörk 
kvartsit. Skärvsten och fynd bör indikera boplats i ett av de få lämpliga lägena i den f.ö. 
mycket flacka och sumpiga sjön. 
lnpr;:ickas ej 

'· · 

RAÄ 486 Sten.ålderboplats 
Stenålderboplats vid Vojmån, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Vilhelmina 2, 
belägen på strandplan S om låg moränsträckning på N sidan av ån. Barr- och lövskog. 
B9platsens utsträckrung är ca 230 m längs stranden. Skärvsten förekommer på strandplanet 
och i vattnet, enstaka i ö, mera rikligt i den mellersta och V delen, där även tillvaratogs 4 
avslag av kvarts och kvartsit. Skärvsten och fynd indikerar boplats, del vis utspolad. 

,, 

lnprickas ej 

RAÄ 488 Stenåldersboplats + Skärvstensförekomst + Vallomgiven Skärvstensgrop 
Stenåldersboplats + Skärvstensförekomst vid Volgsjön, inom fastigheten Vojmåsen 1:1, 
belägna på kant och slänt av moränrygg (NNÖ - SSV) ovanför basen av lägre moränudde på 
SÖ sidan av sjö. Exponerad mot V. Skogsmark.I) Stenåldersboplatsen är ca 40x7 m (N - S). 
Skärvsten förekommer mycket måttligt i markytan inom 7 - 8 m st fläckar i N och S. Vid den 
S förekomsten tillvaratogs 1 avslag av mörk kvartsit. Cirka 30 m VSV om 1 och i delvis 
beväxt slänt och strandplan av sand, grus och sten är : 2) Skärvstensförekomst. Cirka 75 m 
längs stranden förekommer sporadiskt skärvsten, ställvis uppblandad med naurligt vittrad, 
eller i S delen genom körning vid flottningsupplag krossad, skarpkantad sten. Även sentida 
eldning bar förekommit, varför förekomsten får anses vara för knapp att indikera boplats. IN 
delen och i jämnhöjd med och i slänten nedanför 1 tillvaratogs dock 1 avslag av mörk 
kvartsit. 
Vidare finns i N delen av 1 och på krön: 3) Vallomgiven skärvstensgrop, ca 5 m i diam 
inklusive vall. I mitten avlång grop, 2,3xl,25 m (Ö - V) och 0,4 m dj. Vall kring kanten, intill 
1,5 m br och 0,3 m b. Sparsam förekomst av skärvsten och bränd sten i vallen, gropen och 
markytan närmast SV därom. Delvis igentorvad. Beväxt med fem ungtallar. Tre stubbar. 
Nr 3 är (R)-märkt 

RAÄ 508 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Vanis, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Skansholm 2, 
belägen på krön av två närbelägna moränholmar, tidvis överdämda. Boplatsens utsräckning ca 
30x30 m. På den Ö ryggen finns 3 härdar, ovala, 1,lx0,7 m med fyllning av 0,1 - 0,3 m st 
delvis skörbrända stenar. På den V ryggen finns 2 härdar med omgivande skärvsten. (Bevarat 

finns 9 avslag av kvarts.) 

lnprickas ej 
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RAÄ 525 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens käJJsystem, inom fastigheten Löv liden 1 :70, 
belägen på nybildat strandplan av sand, grus och småsten på tämligen hög och fast moränudde 
mot SSV på NÖ sidan av sjö. Boplatsens utsträckning är närmare 200 m längs stranden runt 
udde. Skärvsten förekommer ställ vis tämligen rikligt, däremellan mera måttligt till sparsamt. 
Längs hela sträckan förekommer slagen kvarts och kvartsit.(Bevarat finns 3 avslag av mörk
kvartsit, 1 avslag av vit kvarts samt 1 övrig kvartsit, ljus.) Skärvsten och iakttagna avslag 
indikerar boplats. Tillägg: dnr 430-4688-1995. Delundersökt 1981, fynd av avslag, skrapor, 
kärQ.or m.m. 
Inprickas ej, (R)CFD 

RAÄ 527 Stenålderboplats 
Steq.åldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens käJJsystem, på kartbladet inom Löv lid stn 3, 
belägen på strandplan av grus och sten på Ö och S sidan av moränudde i sankmark, på NÖ 
sidan av sjön. Exponerad mot S. Boplatsen har en utsträckning av ca 60 m längs stranden runt 
en udde mot S. Skärvsten förekommer sporadiskt. I Ö delen påträffades 1 större avslag med
retuscher av mörk kvartsit och 1 avslag? av röd skiffer med en sida glättad, i V delen 2 avslag
av mörk kvartsit varav 1 större. Fynden överlämnade till Vb museum genom 
V�jmsjöprojektet (uppgiften oriktig, fynden rapporteras och inlämnas nu). Tillägg: dnr 430-
4688·1995, vid inventering 1981 påträffades ett tiotal skärvstenar och 1 avslag. 
lnpfickas ej, (R)CFD 

RAÄ 529 Stenåldersboplatser 
Två Stenåldersboplatser vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten 
Laxbäcken 4:1, belägna på nybildat strandplan och hak samt liten moränholme i V delen av 
sjö. 1) Boplatsen har en synlig utsträckning runt praktiskt taget hela holmen. Skärvsten 
förekommer under stubbar och rötter, rikligast på N sidan med 3 - 4 koncentrationer, i övrigt 
mera måttligt. På N sidan fortsätter skärvstenar ut i vattnet. Slagen kvruts förekommer 
måttligt på N sidan, främst ljus och vit kvarts, i övrigt förekommer enstaka mörka kvartsit
avslag. Skärvsten och avslag klart boplatsindikerande. Cirka 35 m SV därom och på NÖ 
exponerad sida av moränudde är: 2) Stenåldersboplats, utsträckning ca 15 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer mycket måttligt bland stubbar och rötter. Ett (1) större avslag av mörk 
kvartsit och l avslag av grå kvarts tillvaratogs. Skärvsten och fynd bör indikera boplats. 
Tillägg: dnr 5663/82 Keith Wijkander och Lars Z Larssons beskrivningar 1977 av boplatsen. 
Tillägg: dnr 430-4688-1995. Delundersökt år 1981. Fynd: skärvsten. Lösfynd på stranden : 2 
kvartsitavslag. 
I nprickas ej 

RAÄ 530 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Laxbäcken 4: 1, 
belägen på smalt strandplan av sand och småsten på NV sidan av moränholrne i SV delen av 
sjön. Exponering mot NV. Boplatsens utsträckning är ca 50 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer fläckvis tämligen rikligt, däremellan mera måttligt. Ett (1) avslag av mörk 
kvartsit och 1 avslag av rödbrun skiffer tillvaratogs. Lokalen till större delen nu överdämd 
med stubbar ute i vattnet. Skärvsten och fynd fullt boplatsindikerande. Tillägg: dnr 5663/82 
Keith Wijkander beskrivning 1976 av boplatsen. Tillägg: dnr 430-4688-1995, delundersökt år 
1981, tio provrutor varav sex med skärvsten. Rapport Vb museum Å. Lundberg. 
Inprickas ej 
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RAÄ 531 Stenåldersboplats 
Stenålderboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Löv liden stn 
3, belägen på överdämt strandplan nedanför beväxt lågt hak på SSV spetsen av moränholme i 
SV delen av sjön. Exponering mot VSV. Boplatsen har en utsträckning av ca 40 m längs 
stranden. Skärvsten förekommer mycket måttligt i N och i S delen, däremellan sporadiskt. IN 
delen tillvaratogs 1 bearbetat stycke av mörk kvartsit (skrapämne ?). En härd finns i 
vattenbrynet i N delen. Skärvsten och fynd bör indikera boplats. 
Inprickas ej 

' 

RAÄ 532 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Laxbäcken 4:1 
och 9:1, belägen på strandplan av sand och grus på trubbig moränudde exponerad mot ÖNÖ i 
SV delen av sjön. Boplatsens utsträckning är ca 65 m längs stranden. Skärvsten förekommer 
ställ½s i måttliga mängder, däremellan mera sparsamt. I S delen är en tillslagsplats, 0,25 m i 
diameter med ca 25 avslag och ämnen av mörkgrå kvartsit. IN delen tillvaratogs bland flera 
slagna kvartsiter 1 ämne till kniv? (spets? i skifferliknande bergart), 1 skrapa (bandad kvarts)
och 1 avslag (förarbete skrapa). Lokalen delvis överdämd med stubbar ute i vattnet. 
Sk.ärvsten och fynd klart boplatsindikerande. På basen till udden 100 m S därom finns enstaka 
sk'ärvstenar.THJägg: dnr 5663/82 Lars Z Larssons beskrivningar 1977 av boplatsen som enligt 
hongm stsräcker sig 140 m längs stranden. Tillägg: dnr 430-4688-1995, delundersökt år 1995, 
tolv provrutor. Fynd: 1 skrapa, 1 retuscherat avslag, fragment av br ben och skärvsten. 
Rapport delund. Vb museum Å. Lundberg. 
I nprickas ej 

RAÄ 534 Stenålderboplats med Skärvstensvall? 
Stenålderboplats med Skärvstensvall? vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom 
fastigheten Laxbäcken 2:99, belägna på delvis beväxt och överdämt strandplan av sand, grus 
och sten, på NV sidan av holme i S delen av sjön. Exponerad mot NV. 1) Boplatsens 
utsträckning är ca 10 m längs stranden. Skärvsten förekommer måttligt i en koncentration i 
vattnet, i övrigt sporadiskt. Ett (1) avslag av mörkgrå kvartsit tillvaratogs. Skärvsten och fynd 
samt nr 2 bör indikera boplats. Cirka 25 m SV om nr 1 och på krön är: 2) Skärvstensvall? ca 8 
m i diameter och 0,15 m hög. I mitten en grop, 3,5 m i diameter och 0,3 m djup. Vall kring 
kanten, intill 2 m br och 0,1 - 0,15 m hög. Delvis igentorvad, enstaka brända stenar framkom 
vid provstick. Fem björkar.Tillägg: dnr 430-4688-1995. Vid inventering 1981 iakttogs rikligt 
med skärvsten och avslag längs V stranden, det mesta i vattnet. Även två härdar och en 
verkstadsplats iakttogs vid V stranden. Från verkstadsplatsen tillvaratogs avslag och fynd. 
Rapport Vb museum Å. Lundberg. 
1) Inprickas ej
2) R-märkt

RAÄ 535 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, på krutbladet inom Lövliden stn 
3, belägen på strandplan av sand och torvhak på SV -SSV-sidan av låg, liten holme i S delen 
av sjön. Exponerad mot SV. Boplatsens utsträckning är ca 30 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer i två mäktiga koncentrationer i S och mellersta delen. IN är en härd, 1,4 111 i 
diameter. Däremellan finns sparsamt med skärvsten. IN tillvaratogs 2 större avslag av tät 
mörk bergart (kvartsit). Stranden eroderad med enstaka stubbar j haket. Skärvsten, härd och 
fynd fullt boplatsindikerande.TiJlägg: dnr 430-4688-1995. Vid inventering 1981 iakttogs 
måttligt med skärvsten på strandplanet. På holmens spets fanns skärvsten i haket. Prov gropar 
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ovan haket gav skärvsten i ett sandlager ovan blekjordslagret, troligen överlagrat och omrört. 
Rapport Vb museum Å. Lundberg. 
lnprickas ej 

RAÄ 536 Fyndplats 
Fyndplats vid Maksjön, Ångermanälvens käUsystem, på kartbladet inom Lövliden stn 3, på 
sumpigt strandplan av sand och grus på Ö sidan av moränholme på S sidan av sjö. Exponering 
mot ÖNÖ. Fyndplats förl avslag av ljusgrå kvarts vilket tillvaratogs. 
lnprickas ej 

RAÄ 537 Fyndplats 
Fyndplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Löv liden stn 3, på 
stra1,t9plan av grus, sten och enstaka block inne i Ö delen av bukt mellan två moränhöjder 
(holmar vid högvatten). Fyndplats för 1 större avslag av mörk kvartsit. Sjöbotten slam belagd . 
Naturligt vittrad sten förekommer. Tillägg: dnr 5663/82 Lars Z larssons inventering 1977. 
lnprickas ej 

RJÄ 538 Stenålderboplats 
s{enålderboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Laxbäcken 4: 1, 
belägen på strandplan av sand och hak på SSV delen av låg gräsbeväxt holme (tidigare 
uddspets) i sjön. Exponering mot SV. Boplatsen har en utsträckning av ca 12 m längs 
stranden. Skärvsten förekommer mycket måttligt, bl.a. under en stubbe, i övrigt sparsamt. IS 
delen tillvaratogs 3 avslag av ljusgrå och vit kvaits och 1 spån av mörk kvartsit. Skärvsten 
och fynd indikerar boplats, svår att begränsa pga högvattenstånd.Tillägg: dnr 5663/82 se 
Keith Wijkander beskrivning 1976 av boplatsen. Tillägg: dnr 430-4688-1995 vid inventering 
1981 iakttogs skärvsten även på holmens N del. Avslag tillvaratogs från den S delen. Rapport 
Vb museum Å. Lundberg. 
lnprickas ej 

RAÄ 540 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövliden stn 
3, belägen på strandplan av sand och grus samt hak på SSÖ spetsen av låg holme i sjön. 
Exponering mot ÖSÖ. Boplatsens utsträckning är ca 45 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer tämligen rikligt i S och N delen, däremelJan sparsamt. IS delen tiUvaratogs 3 
avslag av ljus (klar) kvarts. Stubbar och drivved samt slarnbeläggning försvårar sikten i 
vattenbnjen. Tillägg: dnr 5663/82 Keith Wijkanders inventering 1976. 
lnprickas ej 

RAÄ 541 Stenåldersboplats? 
Stenåldersboplats? vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Löv liden 
stn 3, belägen på nybildat strandplan av grus och sten på V sidan av holme (vid lågvatten 
udde) på Ö sidan av sjö. Boplatsen? har en synlig utsträckning av högst 10 m längs stranden. 
På strandplanet förekommer enstaka skärvstenar och avslag, vilka kan indikera mindre, delvis 
utspolad boplats. (Bevarat finns 2 avslag av mörk kvartsit.)

lnprickas ej 

RAÄ 542 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Karlsbacka 
1 :8, belägen på strandplan av grus och grov sten på V sidan av udde i Ö delen av sjö. 
Exponerad mot V. Boplatsen har en utsträckning av ca 35 m längs stranden. Skärvsten 
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förekommer måttligt i N delen på strandplanet, i mellersta delen vid haket och i S sparsamt. I 
N delen tillvaratogs l skrapa av mörk kvartsit och 1 avslag av rosenkvarts. Slambelagt 
strandplan. Skärvsten och fynd bör indikera boplats.THlägg: dnr 5663/82 Lars Z Larssons 
beskrivning 1976 av boplatsen. Tillägg: dnr 430-4688-1995 Delundersökt 1981. En härd 
delundersöktes samt provrutor. Fynd: avslag (kvarts, flinta) varav 1 retuscherat. Rapport 
delund. Vb museum Å. Lundberg. 
lnprickas ej 

RAÄ 544 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Mak.sjön, Ångermanälvens käUsystem, inom fastigheten Karlsbacka 
1:3, belägen på strandplan av sand på V sidan av holme i NÖ delen av sjön. Exponerad mot 
VNV. Boplatsens utsträckning är ca 45 m längs stranden. Skärvsten förekommer i två 
koncentrationer i N och i S delen. En (1) skrapa tHlvaratogs i S. Stubbar. Skärvsten och fynd 
bör indikera liten boplats.Tillägg: dnr 5663/82 Lars Z Larssons beskrivning 1976 av 
boplatsen.Tillägg: dnr 430-4688-1994 Rapport Vb museum Å. Lundberg. 
lnprickas ej 

RAÄ 545 Stenåldersboplats 
S(�nåldersboplats vid Maksjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Laxbäcken 
2:36; belägen på strandplan av sand mot lågt hak. S-exponerad. Boplatsens utsträckning är ca 
40 m längs stranden till uddens NÖ spets. Skärvsten förekommer i tre koncentrationer (mest i 
N delen) däremellan enstaka på strandplanet. IN delen är sparsamt med avslag i mörk 
kvartsit. Ett par (2) avslag i mörk kvartsit tillvaratogs vid granskning.Tillägg: dnr 5663/82 
Keith Wijkanders beskrivning 1976 av boplatsen.Tillägg: dnr 430-4688-1995 Delundersökt 
1981. Fem provrutor. Fynd: 4 avslag, 1 mateiialsten av kvartsit. Rapport delund. Vb museum 
Å. Lundberg. 
lnprickas ej, (R)CFD 

RAÄ 601 Fyndplats 
Fyndplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövnäs 1, belägen 
på övre delen av genom dämning bildat nytt strandplan av grus och småsten på ÖSÖ spetsen 
av låg, tidvis överdämd holme. Exponerad mot SÖ. Fyndplats för 3 avslag av mörkgrå 
kvartsit tillvaratagna alldeles ovan vattenlinjen vid sjunkande vattenstånd. Grå 
slambeläggning försvårade sikten. På holmens stränder förekommer skärvig sten, sannolikt 
naturligt vittrad. Fynden kan indikera nu utspelad eller helt överdämd boplats. Tillägg: dnr 
5663/82 Lennart Forsbergs inv. 1978. 
lnprickas ej 

RAÄ 602 Fyndplats 
Fyndplats, vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Rönnäs 1, belägen 
på strandplan av grus och sten nedanför beväxt slänt inne i SSV delen av bukt. Fyndplats för 2 
osäkra avslag? av ljusgrå kvartsit. 
lnprickas ej 

RAÄ 607 Plats med skärvsten 
Plats med skärvsten vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Stalon 
SÖ, belägen på berghällar sluttande mot S på Ö sidan av forssträcka. Inom högst ca 5 m av 
den ö stranden finns spår av sentida eldning med rödbränd skärvsten, dock delvis belägen 
under friliggande tallrötter och där uppblandad med kol. På flera ställen finns spridda 



förekomster skärviga grågröna kvru.tsiter, troligen naturligt vittrade eller resultat av 
sprängning vid flottningsarbeten. (Bevarat.finns 1 avslag? och 5 övrig grå kvartsit.)

lnprickas ej 

RAÄ 611 Stenålderboplats 
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Stenåldersboplats vid Stalonsjön, på kartbladet inom Stalon NV, belägen på krön av liten låg 
(1,5) moränudde mot S på SSÖ sidan av sjö; intill och N om utlopp. Exponerad mot V. 
Skogsmark. 
Boplatsen har en synlig utsträckning av ca 8x5 m (N - S). Skärvsten förekommer sparsamt 
och ställvis uppblandad med dylik från sentida eldning. År 1975 har genom Vojmsjöprojektet 
tillvaratagits avslag i måttlig mängd. Skärvsten och fynd bör indikera liten boplats. 
Strandbrinken N därom uppvisar lämpliga lägen men har stark markvegetation. År 1985 
tillva.,:atogs 1 avslag i slänten mot V. Tidigare fynd samt det goda boplatsläget bör motivera 
(R)-Iilarkering. Tidigare anteckningar: Lokal Bl Vojmsjöprojektet 1975, Vbm. 
(R)-märkt 

RAÄ 618 Stenåldersboplats 
Sty_nåldersboplats vid Stalonsjön, på kartbladet inom Stalon NV, belägen på delvis beväxt 

�" ..

stra'ndplan av grus och småsten och låg buskbeväxt moränbrink på udde mot VSV på O sidan 
av sjc}n. 1985: Stenåldersboplats med en utsträckrung av ca 20 m längs stranden. Vid 
inventeringen 1985 tillvaratogs 7 avslag, 6 av grå kvartsit och 1 av vit. Avslagen förekom i 
två koncentrationer på boplatsens mellersta del tillsammans med skärvsten. Skärvsten 
förekommer sporadiskt längs boplatsens hela utsträckning. Vojmsjöprojektet tillvaratog 1975 
ca 550 avslag i fyra koncentrationer, varav en i NV delen och tre ca tio meter ÖNÖ därom. 
Mängden tillvaratagna avslag 1975 och de enstaka fynden 1985 samt förekomsten av 
skärvsten motiverar (R)-markering. Tidigare anteckningar: Lokal B8, Vojmsjöprojektet, Vbm 
(R)-märkt 

RAÄ 619 Stenåldersboplats + Boplatsvall 
Stenåqdersboplats och Boplatsvall vid Stalonsjön, på kartbladet inom Stalon NV, belägna på 
slänt och strandplan av grus inne i bukt exponerad mot V, på NÖ sidan av sjö. a) 
Stenåldersboplats, ca 30x20 m (N - S). På strandplanet och i det flacka strandhaket tillvatogs 
51 avslag av mörkgrå kvartsit och 2 skrapor? av grå kvartsit (50 avslag av mörk och grå
kvartsit, 2 avslag med inhak? och 1 avslag med bruksretusch? av mörk kvartsit). Längs 
stranden förekommer skärvsten. I boplatsens N del, ca 11 m Ö om stranden är: b) Boplatsvall, 
ca 9x7 m (N - S) och 0,1 m h. Innanför vallen är ett nedgrävt bottenplan, ca 8x4,5 m st och 
0,1 rn dj. Vallen är tydligast i V och N. Vid provstick i vallen förekommer måttligt med 
skärvsten samt i dess N del, kol. Genom Vojmsjöprojektet tillvaratogs 1975 ca 300 avslag av 
mörk och ljusgrå kvartsit, den största koncentrationen i S delen och Ö om den S av två 
stensamlingar. Tidigare anteckningar: Lokal B9, Vojmsjöprojektet 1975, Vbm. 
(R)(a) + R(b) 

RAÄ 634 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Fatsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Eriksberg SÖ, 
belägen på terrasskant, hak och strandplan på Ö sidan av udde intill och V om bäcktillflöde på 
NV sidan av sjön. Tomtmark. Boplatsen har en utsträckning av ca 8 ro längs stranden (N - S). 
I S delen förekommer under grunda granrötter skärvsten koncentrerat. Utmed hela sträckan 
förekommer skärvsten sparsamt. År 1975 tillvaratogs 2 avslag av grå kvartsit i N delen. 
Strandplanet är i S delen delvis förstört av upplagd strandförstärknfog. Skärvsten och fynd 
kan indikera liten boplats. Vid inventeringen 1985 tillvaratogs 1 avslag i sandhaket. 
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(R)-märkt 

RAÄ 635 Fyndplats och Skärvstensförekomst 
Fyndplats och Skärvstensförekomst vid Fatsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet 
inom Eriksberg SÖ, belägna på strandplan av sand respektive hak på NÖ sidan av moränudde 
mo SÖ intilJ och V om bäcktillflöde på NV sidan av sjön. Tomt. a) Fyndplats för avslag. Inom 
en ca 7x4 m stor uppmätt yta i det för övrigt delvis beväxta strandplanet tillvaratogs (1974-75) 
2 avslag och 11 skarpkantade bitar (övrig) av mörk och grå kvartsit (dessutom.finns 7 st övrig
kvartsit bevarat). Trettiofem meter SÖ om a _och i moränterrassens SÖ kant är: b) 
Skärvstensförekomst. Högst 2 - 3 m längs stranden förekommer sparsam skärvsten under 
..rötter oc!Ltorv ihakets övre del. Skärvstene_n och del av ty.nde.n.kan indikera boplats. 
Anteckning 1985: Det ovan omtalade uppnötta området har använts för eldning. Inga avslag 
kunde återfinnas, dock finns en del eldsprängda stenar, troligen sentida. 
lnpri�kas ej 

RAÄ 636 Stenåldersboplats med Skärvstenvallar och Tomtning 
Stenåldersboplats med Skärvstenvallar och Tomtning vid Malgomaj, Ångermanälvens 
käJlsystem, på kartbladet inom Stalon SV. Belägna på moränterras, brinkkant, erosionsbak 
od'& strandplan av sand, grus och småsten på SV sidan av långsmal udde mellan älv- och 
åfårgr. Exponering mot SV. 1) Boplatsen har en utsträckning av 100 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer fläckvis tämligen rikligt i slänten, däremellan och i hak och på 
strandplanet mera sparsamt. Längs hela sträckan tillvaratogs 12 avslag, varav 11 av mörk eller 
grå kvartsit och 1 av vit kvarts. Brinkkanten är ställvis underminerad och sluttande. 
Uppe på terrassen och i boplatsens S del är : 2) Tomtning (husgrund?) 9,5x6,8 m (VNV -
ÖSÖ). Försänkt bottenplan, beläget ca 0,2 m under omgivande markyta, 7x4 m (VNV -
ÖSÖ). Vall kring kanten tO - 1,5 m br och 0,1 m h vilket troligen delar torntningen i två rum. 
Intill och SV om den SV långsidans vall är en förhöjning, ca 2 m i diam och 0,15 m h, 
sannolikt en skärvstenshög. Anläggningen beväxt med ca fem tallar. Cirka 35 m NV om nr 2 
och 3 m NÖ om strand är: 3) Skärvstensvall, hästskoformad, 8,0x6,5 m (N - S). I .mitten en 
flack försänkning, ca 4,0 - 4,5 m i diam och 0,25 ro dj. Till större del vall kring kanten, 1 - 2 
m br och 0,1 m h. Öppning i SSÖ. Beväxt med fyra tallar. Skärvsten i slänten SV därom. 
Cirka 3 m SÖ om nr 3 och 5 m NÖ om strand är: 4) Grop, 2,6 m i diam och 0,4 m dj. Vall 
kring kanten, 1,0- 1,5 m br och 0,15 m h. Skräp och stubbar i botten. Två tallar. Cirka 25 m 
ÖNÖ om nr 2 och i SÖ delen: 5) Skärvstensvall?, närmast rund, 5,0- 5,5 m i diam och 0,15 
m h. I mitten en grop, 3 m i diam och 0,25 m dj. Vall kring kanten, 1- 2 m i diam och 0,15 m 
h. Skärvsten, synbarligen föga bränd, förekommer sparsamt. Provstick i nr 2 - 5 gav måttligt
med skärvsten. Tillägg 1985: 41 m 10 gon om nr 3 är grop, 1 m i diam.
Ändring: Dnr 5784/80 Ark. undersökning år 1979 av en del av boplatsen.Rapport. Tillägg:
Dnr 430-128-1997: Boplatsen delundersökt 1980 då gjordes bl a fynd av yxa av grå skiffer,
spets av röd skiffer, skrapor av kvarts och flinta. Ark. undersökning, Rapport Västerbottens
museum, Å. Lundberg.
R-märkt

Raä 637 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplatsrest vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Stalon 
SV, belägen på rasbrant från moränk:ulle ner mot bäckutlopp. Exponerad mot NÖ. 
Skogsmark. Boplatsresten har en utsträckning av ca 20 m längs med stranden. I rasbrant (efter 
sandtäkt?) förekommer skärvsten måttligt. På strandbrink och i raskant tillvaratogs 1 
spetsämne-del (förarbete spets) och 1 avslag av mörk kvartsit. Skärvsten och fynd bör 
indikera delvis utspelad boplats. Uppgift från 1985: Endast enstaka förekomster av skärvsten 



kunde noteras. Markytan delvis omrörd efter grustäkten och ev. annan aktivitet. Högt 
vattenstånd rådde vid inventeringstillfäJJet. Tidigare fynd motiverar (R)-markering. 
(R)-märkt 
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RAÄ 638 Stenåldersboplats 
Stenäldersboplats vid Stalonsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Stalon NV, 
belägen på slänt mot NNÖ på trubbig udde mot NÖ på SSV sidan av sjö. Skogsmark. Inom en 
yta av högst 5 m förekommer sparsamt med skärvsten i markytan och mellan tallrötter. Under 
torven framkom 4 små avslag av mörk kvartsit, kolblandad jord och enstaka skärvstenar. 
Skärvsten och fynd bör indikera liten boplats i lämpligt läge V om utloppet. Uppgift från 
1985: Vid inventeringen 1985 kunde endast enstaka skärvstenar iakttagas. 
lnprickas ej, bevakas 

t. 

RAÄ 639 Stenåldersboplats med Skärvstensvall 
Stenåldersboplats med Skärvstensvall vid Malgomaj, Ångermanälvens käUsystem, på 
kartbladet inom Stalon SÖ, belägna på överdämt strandplan av grus och småsten på V - S -
SÖ sidan av låg, tidvis överdämd holme i mynning av vik mellan älv- och äfåror. Exponering 
mot SV. Boplatsens utsträcknfog är minst 25 m längs stranden av holme. Skärvsten 

-�,

förekommer tämligen rikligt på V och S sidan, i övrigt mera sparsamt. På V sidan tillvaratogs
2 kqskrapor av mörk kvartsit och 1 större avslag? av röd skiffer, på den SÖ sidan ca 5 avslag
av mörk kvartsit. Holmen starkt eroderad och den centrala delen stod under vatten vid
besiktningen. Skärvsten och fynd är klart boplatsindikerande. Uppgift från 1985: Enligt
provundersökning 1980 utgörs holmen av boplats med skärvstensvall l 7x14 m i diam.
Skärvstensvallen är 17x14 m (N - S) och bottenplanet 9x5 m (N - S). Vallarna är 0,4 m h och
bottenplanet är 0,2 - 0,4 m under den naturliga markytan. Enligt undersökningen är
skärvstensvallen uppbyggd av grus på tre sidor. Den västra vallen är efterhand uppbyggd av
avfall. Anläggningen var helt överdämd vid inventeringen 1985. Ändring: Dnr 6245/81
Provundersökt 1980. Rapport. Tidigare anteck:njngar: VLM rapport Å. Lundberg 1981.
R? 

RAÄ 643 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångennanälvens källsystem, på krutb]adet inom Lövnäs 1, 
belägen på strandplan av grus, småsten och sand, sumpigt och delvis beväxt. V och S delen av 
skyddad vik. Exponerad mot N. Boplatsen har en utsträckning av ca 60 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer fläckvis sparsamt, i övrigt mer sporadiskt. I V delen tillvaratogs ca 25 
st funnen till redskap (7 spets, förarbete, 44 avslag och 8 övrig, alla av mörk kvartsit). I Ö 
delen finns en tillslagsplats med avslag av mörk kvartsit, ca 2x2 m (b). Vid c (se karta 
registeranteckningarna) tillvaratogs flera fragment av dolk av brun och gul skiffer (I dolk i 
tre fragment och I spetsdel av dolk, vidare 14 bitar av rödbrun skiffer, om dessa hör till 
samma fyndplats är oklart). 
lnprickas ej 

RAÄ 644 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplatsrest vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövnäs 
1, belägen på strandplan av sand, grus och sten samt enstaka block nedanför lågt hak i V delen 
av vik. Exponerad mot NÖ. Boplatsen har en utsträckning av ca 30 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer sporadiskt. I NV delen tillvaratogs 1 avslag av mörkgrå kvartsit och i 
SÖ delen 4 avslag och 1 ämnessten (övrig) av gråsvart kvartsit. 
lnprickas ej 
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RAÄ 645 Fyndplats 
Fyndplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Stalon SV, belägen 
på strandplan av grus och sten. Fyndplats för ett spetsämne (spets,förarbete).
Inprickas ej 

RAÄ 647 Stenåldersboplats med Kokgrop? 
Stenåldersboplats med Kokgrop? vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet 
inom Lövnäs 1, belägen på av dämning nybildat strandplan av sand, grus och småsten inne i 
liten bukt på NV sidan av moränhoJme. Exponering mot SV. Skogsmark. Boplatsens 
utsträckning är högst 10 m längs stranden. Skärvsten förekommer endast sporadiskt. I södra 
delen finns ett par tiUslagningsplatser inom en yta av 4x3 m. I den NV tiJlvaratogs 1 
ämnessten (övrig) och 3 avslag (2 avslag, I spån), i den SÖ 19 avslag av mörkgrå kvartsit. 
Cir� 15 m N därom och uppe på krön är: 2) Kokgrop. Vidare finns två Gropar (se närmare
registeranteckningar). Tillägg: Dnr 5663/82 L. Forsbergs inventering 1978. 
Inprickas ej 

RAÄ 649 Fyndplatser 
FY,ndplatser vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövnäs 1. 1) 
Fyndplats, belägen på strandplan av grus och sten innerst i liten vik på S sidan av 
mor4nbolme. Skogsmark. Här tillvaratogs 2 större avslag (I förkommet) av mörk kvartsit. 
Cirka 50 m V om 1 och inne i liten vik är: 2) Fyndplats för 3 avslag av mörk kvartsit. 
Inprickas ej 

RAÄ 695 Stenåldersboplats, rest av 
Stenåldersboplatsrest vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom 
Vilhelmina 3, belägen på brett strandplan av sand, grus och sten på spetsen av trubbig 
morän udde exponerad mot VSV på SÖ sidan av sjö. Skogsmark. Boplatsresten har en 
utsträckning av ca 30 m längs stranden. Skärvsten förekommer sporadiskt och ställ vis 
uppblandad med naturligt vittrad. IN och mellersta delen tiUvaratogs 4 avslag av mörkgrå 
kvartsit. Skärvsten och fynd kan indikera obetydlig boplats, eller efter utspolning rest därav. 
lnprickas ej 

RAÄ 696 Skärvstensjorekomst 
Skärvstensförekomst vid Volgsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom 
Vilhelmina 3, belägen på hak ovanför strandplan av sand inne i liten bukt på f.ö. tidigare rak 
strand. Intill och Ö om vall för kanal på SÖ sidan av sjön. Inom en yta av ca lxl m i 
erosionssår i f .ö. beväxt markyta förekommer sparsamt med skärvs ten. Några tunna flisor 
(övrig) av vit kvarts tillvaratogs. För knappa indikationer för boplats. Dock lämpligt läge. 
lnprickas ej 

RAÄ 698 Stenålders boplats, rest av? 
Stenåldersboplatsrest? vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom 
Skansholm 1, belägen på NY-kanten av moränterras intill och S om liten udde på NV sidan av 
större näs på S sidan av sjö. Skogsmark. Exponerad mot VSV. Boplatsresten? har en 
utsträckning av högst 10 m längs stranden. Skärvsten förekommer sparsamt i markytan och 
bland trädrötter i N delen, i S sporadiskt i samma lägen. I mellersta delen tillvaratogs 1 större 
bearbetat stycke (slagen) av mörk kvartsit, 10,5 cm långt. I S  kanten är en bränsletank 
uppmonterad ovan markytan. I N har terrassen bortschaktats för väg. Skärvsten och fynd kan 
indikera rest av ljten boplats. 
lnprickas ej 



RAÄ 725 Stenålaersboplats 
Stenåldersboplats vid Luspen, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Luspen 2, 
belägen på krön av hög och smal moränås intill naturlig skärning /ras mellan två sjöar. 
Skogsmark. Exponerad mot SSÖ. Boplatsen har en utsträcknjng av ca 30 m längs ravin. 
Skärvsten förekommer måttligt längs ravinens rasbrant. Ett (1) avslag av svart kvartsit 
tillvaratogs. 
lnprickas ej 
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RAÄ 726 Skärvstensförekomst, 
Skärvstensförekomst vid Vojmån, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Luspen 4, 
belägen på strandbrink och hak av grus och sten på S sidan av halvö, tidigare timmeravlägg, 
nu beväxt med ungbjörk, gran och tall. Övertorvat. Exponerad mot SSV. 
Skärvstensförekomsten är 40xl0 m (VNV -ÖNÖ). Skärvsten förekommer sporadiskt i haket 

,,. 

längs boplatsen. Från hak tillvaratogs 2 avslag? av kvarts. Skärvstensförekomsten för knapp 
och fynden för osäkra att indikera boplats. Dock lämpligt läge. Avlägger kan ha utplånat ev. 
övriga boplatsspår. 
Inprickas ej 

IDtÄ 729 Stenålaersboplats 
Stef1åldersboplats vid Vojmån, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Volgsele stn 
2, belägen på tämligen jämn moränterrass ca 5 ro över vattenytan på Ö sidan av älvfåra (Ö 
grenen). Exponerad mot V. Skogsmark och f.d. timmeravlägg. Boplatsen är ca 15x5 m (N -
S). Skärvsten förekommer fläckvis tämligen rikligt under tunt torv lager. IN delen tillvaratogs 
där markytan blottlagts av traktorspår 1 pilspets av vit kvarts med urnupen bas (flathuggen
spets utan tånge) , 4,5 cm I, 2,7 cm br och 0,7 cm tj samt 1 skrapa av mörkgrå kvrutsit, 5,7 cm 
l, 4,8 cm br och 1,9 cm tj. Båda fynden väl bevru·ade. 
Inprickas ej 

RAÄ 731 Stenålaersboplats 
Stenåldersboplats vid Stensjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Siksjönäs 4, 
Belägen på strandplan och botten av grus och sten på spetsen av liten udde, exponerad åt S, på 
Ö sidan av sjön. Boplatsen är ca 20x5 m (NV - SÖ). Skä:rvsten förekommer rikligt i S delen 
och måttligt i NV. Ett (1) avslag (övrig kvartsit) i vit kvartsit tillvaratogs. Boplatsens är 
ställ vis övertorv ad och beväxt med ett tiotal stubbru·. Tillägg: Dnr 5663/82 Ulf Hultbergs 
inventering 1977 (inga fynd tillvaratagna, se vidare registerant.). 
Inprickas ej 

RAÄ 732 Stenålaersboplats 
Stenåldersboplats vid Stensjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Siksjönäs 4, 
belägen på strandplan och hak av grus och sten på SÖ spetsen av udde på Ö sidan av sjön. 
Exponering åt SSV. Boplatsen är ca 30xl0 m (NV - SO). Skärvsten förekommer mycket 
måttligt på strandplan och hak. Nio (9) avslag av kvartsit tillvaratogs. Strandplanet är beväxt 
med ett tiotal stubbar. Cirka 80 m NV om boplatsen och ]ängs stranden iakttogs enstaka 
skärvstenar. Tillägg: Dnr 5663/82 Ulf Hultbe:rgs inventering 1977 (inga fynd tillvaratagna, se

vidare registerant.). 
lnprickas ej 

RAÄ 733 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Stensjön, Ångermanälvens källsystem, inom fastigheten Skansholm 2, 
belägen på botten och strandplan av grus och sten j liten vik. Boplatsen är ca 20x15 m (NV -
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SÖ). Skärvsten förekommer måttligt i SV delen och sporadiskt i NÖ delen. En (1) skivskrapa 
(avslagsskrapa) i gråsvart kvartsit tillvaratogs. Strandplanen är ställ vis övertorvad och beväxt 
med ett tiotal stubbar. Kan möjligen ba samband med RAÄ 228, fyndplats för spjutspets och 
pilspetsar av järn. 
Inprickas ej 

RAÄ 740 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Skansholrn 
4, belägen på strandplan och delvis beväxt stormvall av sand,grus och sten. Eponerad åt SV, 
på Ö sidan av sjö. Boplatsens utsträckning är ca 55 m längs stranden. Skärvsten förekommer 
sparsamt i SÖ delen på strandplan och strandvall, tämligen måttligt i NV delen och även 
under vattenlinjen på strandplanet. I .mitten av området på strandplanet nära strandvallen 
tilhmatogs 2 avslag av mörk kvartsit (eller flinta) (J kniv och 1 avslag? i svart kvartsit). I NV 
delen är en koncentration i vattenlinjen av skärvig sten, ca 2, 5 m i diameter. Härdrest? 
Skärvsten, fynd och härdresten? är klart boplatsindikerande. 
lnprickas ej 

R4Ä 749 Fyndplats 
Fyndplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Rönnäs 2, på 
stra�dplan av grus och sten på Ö sidan av sjö. På strandplanet tillvaratogs 1 avslag (avslag?)
av ljus kvarts (2,3xl,0x0,5 cm). Cirka 30 m NV om avslaget, vid båtplats, förekommer på 
strandplanet i 5 - 10 m sporadiskt med skärvs ten. 
lnprickas ej 

RAÄ 750 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Malgomaj, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Skansholm 
2, beläget på strandplan av sand och grus nedanför erosionshak på rak strand exponerad mot 
SV på NÖ sidan av sjövik. Boplatsens utsträckning är minst 10 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer fläckvis mycket måttligt, däremellan sparsamt från haket och ut i vattnet. IS 
deleh tillvaratogs 1 större avslag av grå kvartsit. Skärvsten och fynd bör indikera mindre 
delvis utspolad boplats. Anm. lokalen kan troligen ha samband med RAÄ 224. 
Inprickas ej 

RAÄ 762 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Fatsjön, Ångermanälvens källsystem på kartb]adet inom Löv lid stn 2, 
belägen på krön av liten låg moränkulle intill och NV om tidvis vattenfylld sjövik (N spetsen) 
och Ö om å-tillflöde. Exponerad mot SÖ. Skogsmark. Boplatsen är ca 8x5 m (NÖ - SV). 
Skärvsten förekommer måttligt i sentida grävd grop, i övrigt sparsamt i markytan och även 
under tallrötter. Tre (3) avslag tillvaratogs varav 1 av grå kvartsit (bränt?) (1 avslag med

retusch) och 2 restprodukter av vit kvarts (2 slagen). Skärvsten och fynd bör indikera liten 
boplats. 
Inprickas ej 

RAÄ 763 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Fatsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Lövlid stn 2, 
belägen på S-sluttande krön av grusås på Ö sidan av å, intill och NNV om dess utlopp j sjö. 
Exponerad mot V. Skogsmark. 1) Boplatsen är ca 20x8 m (NV -SÖ). Skärvsten förekommer 
sparsamt, dock rikligare vid nr 2 nedan. IN delen tillvaratogs 1 avslag av mörk kvartsit, i S 
delen i jordhög och Ö om nr 2, 1 avslag av ljus kvarts. Sentida grävning har förekommit i S 
delen. Inom och i S delen av 1 är: 2) Grop, ca 1,8 m i diam och 0,75 m dj. Bränd och skärvig 
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sten förekommer i måttliga mängder i V - S. ÖNÖ därom finns en vid grävning upplagd hög. 
S därom är ytterligare en färsk grop, ca l,5xlm och 0,6m dj, dock utan boplatsindikationer. 
Skärvstenen, fynden och grop nr 2 bör indikera bopJats i högt läge. 
lnprickas ej, nr 2 för liten att R-markera 

RAÄ 769 Stenåldersboplats 
StenåJdersboplats vid Volgsjön, ÅngermanäJvens källsystem, på kartbladet inom Vilhelmina 
3, belägen på strandplan av sand och grus nedanför lågt hak på svagt markerad udde mot 
VSV,. Exponering mot V. Boplatsens utsträckning är 25 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer sparsamt på strandens mellersta del, i övrigt sporadiskt. Längs hela sträckan 
tillvaratogs 1 spetsfragment (jlathuggen spets) och 3 avslag av mörk kvartsit. Skärvsten och 
fynd kan indikera boplats, nu till stö.ne delen utspolad och överlagrad. 
I nprif:kas ej 

RAÄ 770 Boplats med Skärvstensvall 
Boplats med Skärvstensvall vid Maksjön, ÅngermanäJvens källsystem, inom fastigheten 
Karlsbacka 1:6, belägen på strandplan av grus, småsten och .mindre block på S sidan av 
möränholme (tidigare moränudde) vid bäckutlopp och i sund. Exp. SSV - S - SÖ. 1) 
Bdf>latsens utsräcknjng är ca 225 m längs stranden. Skärvsten förekommer rikligt i strängar 
vid Qfh V om uddden mot S samt fläckvis vid S sidan och vid 2, i övrigt mera måttligt, på SÖ 
sidan ända upp under torven i haket. Längs hela sträckan har funnits härdar, vid besiktningen 
endast synliga i den V delen. Dessa är närmast ovala eller runda. Längs hela sträckan 
förekommer slagen kvarts, av vilken tillvaratogs 2 skrapor, 1 spetsämne (spets, förarbete), 3 
avslag (2 kniv? förarbete, det ena spjälkat) av grå skiffer och 5 avslag av mörk kvartsit. I Ö 
delen tillvaratogs under våren ... (oläsligt). Tidigare har även enligt uppgift av Bertil Eriksson 
och Bo Johansson påräffats keramik samt fragment av järn och koppar. Området är till större 
delen renspolat och täcks av stubbar vars rötter ännu nödtorftigt håJler samman boplatslagren 
utom nära vattenlinjen där erosionsskadoma är påtagliga. Inom nr 1 och till en del ute i vattnet 
är: 2) Skärvstensvall, 7 - 8 m i diameter. I mitten en grop, 3 m i diameter och 0,7 m djup. Vall 
kring. kanten, 1,5x2,5 m br och 0,2 m h. Hela anläggningen består av skärvsten. Vattenfylld 
och delvis under vattenytan i S delen. Fyra stubbar. Dnr 5663/82 Lars Z Larssons beskrivning 
år 1976 av boplatsen. Tillägg: Dnr 430-4688-1995, delundersökt år 1981, totalt 24 
kvadratmeter. Fynd: avslag, skrapor, kärnor m.m. Tre härdar, en jordugn? och en hyddbotten? 
delundersöktes. Rapport Västerbottens museum, Å. Lundberg. 
Nr2RTop 

RAÄ 779 Skärvstensförekomst 
Skärvstensförekomst vid Volgsjön, ÅngermanäJvens källsystem, på kartbladet inom Lövlid 
stn 4, belägen på strandplan av sand, småsten och enstaka block nedanför lågt hak och 
strandslänt på NÖ sidan av vik (sund). Exponerad åt SV. Skärvstensförekomst ca 5 m längs 
stranden och strax ovanför vattenlinjen finns två smärre koncentrationer med skärvsten, 
däromkring förekommer sporadiskt med skärvsten. Ett (1) avslag eller restprodukt (övrig 
kvarts) av vit kvarts til1varatogs. Ej fullt boplatsindikerande. Läget ovanför dock lämpligt. Ett 
par brinklägen längs övriga stranden är även lämpliga men enda indikationerna, två 
skärvstenar, framkom ca 150 m SÖ om RAÄ 779. 
lnprickas ej 

RAÄ 780 Stenåldersboplats och Skärvstensvall 
Stenåldersboplats och Skärvstensvall vid Malgomaj, Ångermanälvens käJlsystem, på 
kartbladet inom Stalon SV, belägna på överdämt krön av låg, flack moränudde på S-spetsen i 



30 

stranden. Belagd genom enstaka förekomster av skärvsten och enstaka avslag i mörk kvartsit 
(1 skrapa?/kämfragment? och 1 avslag i mörk kvartsitfinns bevarade). 

Inprickas ej 

RAÄ 791 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Vojmsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Hunneberg 
2, belägen på strandplan av sand nedanför erosionshak av sand på Ö sidan udde på SÖ delen 
av gräsbeväxt holme. Exponerad mot ö. Boplatsens utsträckning är ca 35 m längs stranden. 
Skärvsten förekommer ställ vis mycket måttligt främst i haket. IS delen tillvaratogs 1 pilspets 
(jlathuggen spets) av mörk kvartsit med avbruten spets, 41 mm 1, i N delen l fragment av 
spets ( kniv) av bandad kvarts. Skärvsten och fynd bör indikera boplats av inåt land osäker 
utsträckning. Vid provundersökning år 1978 påträffades inga spår efter bosättning. Rapport 
Dnr

z-
6169/83. 

lnprickas ej 

RAÄ 792 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Vojmsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Hunneberg 
2, belägen på nybildat strandplan av sand nedanför erosionshak och gräsbeväxt slänt på SV 
sfdan av holme. Exponering åt SV. Boplatsens utsträckning är ca 140 m längs stranden. 
Skäf.vsten förekommer ställvis i måttliga mängder främst i erosionshak men i Ö delen även på 
strandplanet ovan och under vattenlinjen. I mellersta delen tillvaratogs 1 kniv av ljus kvai1s, 
71 mm I, 16 mm br, och 4 mm tj och 1 skrapa av bandad kvarts (fyndplatsen grön punkt i 
fotobilden), i SÖ 1 skrapa av ljus kvarts och 1 avslag av mörk kvartsit samt i V I litet avslag
(bandad kvarts). Stranden skadad genom erosion i de lösa sandlagren. Skärvsten och fynd 
indikerar delvis utspolad boplats. Dnr 6169/83. Boplatsen arkeol. undersökt år 1978. Rapport. 
lnprickas ej 

RAÄ 803 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Vojmsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Hunneberg 
2, belägen på delvis beväxt slänt och strandplan av grus och småsten på trubbig udde mot S på 
N sidan av sjö. Exponerad åt S. Boplatsen har en utsträckning av minst 45 m längs stranden 
runt udden. Skärvsten förekommer i måttliga mängder, speciellt vid härdar, i övrigt sparsamt. 
Längs stranden och vanligen ovan det gräsbeväxta haket finns minst 3 härdar synliga med 
fyllning av rödbrända stenar, varav en på det bara strandplanet, de övriga är överväxta. Ett (1) 
avslag av mörk kvartsit tillvaratogs i Ö de]en. Skärvsten och fynd bör indikera boplats. Cirka 
50 m V därom finns en synbarligen sentida husgrund (se vidare registerant.). Anm. Längs den 
övriga delen av den 300 m långa strandsträckan som mai·kerats av Vojmsjöprojektet 
förekommer sporadiskt med skärvsten, ibland svår att skilja från naturligt vittrad. Tidigare 
anteckningar: Vojmsjöprojektet 1975: A3. 
Inprickas ej 

RAÄ 804 Stenålders boplats? 
Stenåldersboplats vid Vojmsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Hunneberg 
2, belägen på nedre delen av strandplan av grus och sten på obetydlig udde exponerad mot S 
på N sidan av sjö. Boplatsens utsträckning är högst ca 15 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer i måttlig mängd under vattenytan. I V delen är en härd. Ett (1) avslag av ljus vit 
kvaits tillvaratogs i Ö delen. Skärvsten, härden och fynd bör indikera liten, till större delen 
utspolad boplats. Sextiofem meter V om nr 1 och på låg moränudde är: 2) 
Skärvstensförekomst, på Ö delen av N kanten förekommer skä.rvsten i måttlig mängd. Anm.: 
Mellan RAÄ 804 och 934 har Vojmsjöprojektet noterat sporadisk förekomst av skärvsten 



under det lägre vattenstånd som rådde under sommaren. Tidigare anteckningar: 
Vojmsjöprojektet 197 5: A4. 
lnprickas ej 

RAÄ 903 Stenå/,dersboplats 

31 

Stenåldersboplats vid Fatsjön, på kartbladet inom Eriksberg SÖ, belägen på mindre bergudde 
med tunt morän- eller torvtäcke. Glest bevuxen med björk. 417 möh. Boplatsen har en 
utsträckning av ca 25x5 m på krönet av udden. Under torven på den bergiga udden påträffades 
8 avslag och 1 skrapa av grå kvartsit. Vid tidigare inventering har påträffats 7 avslag, varav 1 
med retusch. Enstaka skärvstenar finns på udden, varav somliga troligen efter sentida härdar. 
Boplatsen är beväxt med björkbuskar. Tillägg: dnr 3181/78 Rapport UV 1979:33, Jan 
Norrman. 
(R)-märkt "··· 

RAÄ 904 Stenåldersboplats och Lappvall 
Stenåldersboplats och Lappvall, på kartbladet inom Eriksberg SÖ, belägna på moränudde, inåt 
land begränsad av sankmark. Bevuxen med tall och björk. Boplatsen, ca 25xl5 m (

NV -SÖ), 
utgörs av en plan moränförhöjning, väl avgränsad inåt land åt N -NÖ av sankmark, åt övriga 
sitfor av sjöstrand. Mot stranden är ett 0,1 -0,5 m h strandhak. Vid provstick under torven i S 
deleb framkom och tillvaratogs 9 (8.finns bevarade) avslag av ljusgrå och grå kvartsit. Under 
torven, i strandhaket och på strandplanet är talrika skärvstenar. Närmast under torven 
framkommer ett lager kol. Enligt flera uppgifter av ortsbefolkningen har en Lappvall legat på 
udden och kolet kan härröra från denna. Vid tidigare inventering (1978) tillvaratogs 2 avslag 
på platsen. Glest beväxt med tall och björk. Tillägg: dnr 3181/78 Rapport UV 1979:33, Jan 
Norrman. 
(R)- märkt 

RAÄ 907 Stenålders boplats? 
Stenåldersboplats? vid St. Grytsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Grytsjö 
4, belägen på storblockig moränudde med berg i dagen. Gles tall- gran- och björkskog. I 
provgrop iakttogs enstaka skärvstenar och kvartsitavslag? Ett (1) avslag tillvaratogs. 
lnprickas ej, bevakas! 

RAÄ 909 Kvartsitförekomst 
Kvartsitförekomst vid L. Grytsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Grytsjö 4, 
belägen på berg i dagen delvis täckt av ett tunt humuslager. Inom på fotokartan markerat 
område förekommer stora mängder självsprucken kvartsit där också enstaka avslag? jngår. 
Rikliga skärvstensförekomster finns på flera ställen inom området, sannolikt sentida 
härdrester. Sju (7) avslag eller bitar (avslag) av kvartsit tillvaratogs. 
Inprickas ej 

RAÄ 998 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Stomäs, Ångermanälvens källområde, på kartbladet inom 
Marsliden 3, belägen på nybildat strandplan på moränholme. Gles björkskog. Holme. I 20 m 
längs stranden förekommer förekommer måttligt till fläckvis rikligt med skärvsten ända upp 
till strandhaket. Sju (7) avslag av grå kvartsit tillvaratogs. Under högsta dämnfogsnivå. 
Inprickas ej 
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RAÄ I 000 Stenålders boplats 
Stenåldersboplatsvid Vojmsjöluspen, Ångermanälvens källsystern, på kartbladet inom Luspen 
1, belägen på brinkkant och beväxt f.d. hak på SV delen av moränhöjd Ö om tidigare älvfåra, 
nu ava. Exponerad åt SV. Skogsmark. Boplatsen har en utsträckning av ca 5 m längs äldre 
strand. Skärvsten förekommer sparsamt på brinkkanten. Ett (1) avslag (avslag med retusch)
av mörk kvartsit tillvaratogs i slänten (haket). Skärvsten samt tidigare fynd 
(Vojmsjöprojektet1975; VP 1975: W 100) och nytt fynd bör jndikera troligen mindre boplats. 
Moränbrinken starkt övertorvad. 
Inprickas ej 

RAÄ 1012 Boplats 
Boplats vid V. Marssjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Marsliden 2, 
bel�en på gränsen mellan fjällbjörkskog och kalfjäll. Mindre förhöjning (N - S). 
Markvegetationen nästan helt bortsliten med åtföljande kranig erosion. Boplats: inom ett ca 
lOxlO m stort område på förhöjningens platå har tillvaratagits l avslag av kvartsit och 1 
osäkert avslag (avslag) av kvarts. På boplatsens N del ligger en: Härd?, i kanten av ett mindre 
ännu humustäckt område ligger en koncentration av skärvsten. M inst en sentida härd ligger 
också på platån. 
Iilprickas ej, bevakas! 

RAÄ 1016 Fyndplats 
Fyndplats vid V. Marssjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Mars liden 4, 
belägen på krön av grusås, björkskog och enstaka granar. Myr på båda sidor. Två avslag av 
ljusgrå kvartsit (1 avslag bevarat) hittades intiJI en flack grop ca 2x2 m st och 0,1 m dj. 
lnprickas ej, bevakas! 

RAÄ 1017 Fyndplats 
Fyndplats vid V. Marssjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Marsliden 4, 
belägen på sandstrand i vik i sjöns V del. Fyndplats för l vitt kvartsit avslag i svallgruset, 
enda.st några dm från vattnet. Möjligen nu översandad boplats. 
Inprickas ej 

RAÄ I 022 Fyndplats 
Fyndplats vid V. Marssjön, Ångermanälvens källsystem, på kaitbJadet inom Grytsjö 1, 
belägen på krön av grus- och sandrygg Ö om bäck. Ungefär vid den på karta x-markerade 
platsen påträffades 2 osäkra avslag (avslag) av mörkgrå kvartsit. Funna på krön av rygg med 
avnötta partier. 
Inprickas ej 

RAÄ 1024 Stenålders boplats 
Stenåldersboplats vid Ö. Marssjön, Ångennanälvens källsystem, på kartbladet inom Grytsjö 
4, belägen på moränplatå ovan smalt strandplan av sand, grus och berg i dagen. Gles 
björkskog, ris, mossor, enar. Inom ett område av ca lOx 15 m framkom i prov gropar och även 
direkt på berget, måttliga mängder skärvsten. Ett (1) avslag av mörkgrå kvartsit har 
tilJvaratagits. Inga boplatsindikationer vid strandplanet. Bra läge för mindre boplats. 
(R)-märkt 

RAÄ 1027 Stenålders boplats 
StenåJdersboplats vid Ö. Marssjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Grytsjö 
4,belägen på SÖ spetsen av holme, moränplatå ovan strandplan av sand och grus. Inom ett ca 



20 m i diam stort område, i provgropar, framkom måttligt med skärvsten. Fem avslag (2 
avslag, 3 slagen) av mörkgrå kvartsit tillvaratogs. Bra boplatsläge på sandudde. Inga 
boplatsindikationer på strandplanet. Sannolikt tämligen välbevarad mindre boplats. 
(R)-märkt 

RAÄ 1030 StenåldersboplaJs 
Stenåldersboplats vid Ö. Marssjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Grytsjö 
3, belägen på krön av sandig moränudde ovan smalt strandplan. Gles gran- och björkskog. 
Mossa, blåbär- och kråkbärsris. I provgrop framkom måttliga mängder skärvsten. Ett (1) 
avslag av grå kvartsit tilJvaratogs. Möjligen plats för mindre boplats av tillfällig karaktär. 
(R)?-märkt 

RA.� .. 1031 Stenålders�oplats 
Sten.åldersboplats vid 0. Marssjön, Ångermanälvens käUsystem, på kartbladet inom Grytsjö 
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3, belägen på krön av mot N - NV utskjutande moränudde. Skogsmark. Boplatsen ligger inom 
ett ca 20 m i diam stort område. Indikerad genom enstaka skärvsten i provgropar. Ett (1)

avslag? (avslag) av ljusgrå kvartsit tillvaratogs. Bra boplatsläge på uddspets, inga 
bqplatsindikationer på strandplanet. 
(R, ?-märkt 

·t. •RAA 1036 Stenålders boplats 
Sten.åldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kaitbladet inom Sax.näs 2, 
belägen på nybildat strandplan. Boplatsen: i 40 m längs stranden förekommer rikligt med 
skärvsten och avslag. Vissa delar har fortfarande hurnustäcket kvar. Fem (5) avslag av ljusgrå 
kvartsit, 3 avslag av vit kvartsit (varav 1 med retusch), 5 avslag av mörkgrå kvartsit, 1 skrapa 

av mörkgrå, I skrapa av vit och 3 (2 återstår) skrapor av ljusgrå kvartsit tiJlvaratogs. 
Inprickas ej, (bevakas!) 

RAÄ 1037 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Sax.näs 2, 
belägen på nybildat strandplan. Boplatsen: i 50 m längs stranden förekommer rikligt med 
skärvsten och avslag ända upp till strandhaket. En troligtvis utspolad härd finns inom 
området. En (1) kärna av vit, 1 kärna samt 10 avslag av grå kvartsit tillvaratogs. Se RAÄ 
1039. 
Inprickas ej, (bevakas!) 

RAÄ 1038 Stenålders boplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Sax.näs 2, 
belägen på nybildat strandplan på nybildad ö i Kultsjön. Boplatsen: inom ett ca 5x5 m 
stortområde förekommer rikligt med skärvsten och avslag. I områdets centrum finns en 
skärvstenskoncentration som troligtvis är en utspolad härd eller kokgrop. Två (2) grå och 1 
vitt kvartsit avslag tillvaratogs. Se RAÄ 1039! 
Inprickas ej, (bevakas!) 

RAÄ 1040 Stenåldersboplais 
Stenål.dersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom MarsUden 1, 
belägen på nybildat strandplan. Boplatsen: utmed en sträcka av ca 30 m längs stranden 
förekommer måttliga mängder skärvsten. Två (2) avslag av mörkgrå kvartsit tillvaratogs. Till 
största delen borteroderad. 
Inprickas ej 
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RAÄ 1046 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Marsliden 1, 
belägen i vik på nybildat strandplan. Boplatsen: utmed 30 m längs stranden förekommer 
måttliga mängder skärvsten och avslag. Tre (3) avslag och 1 skrapa av mörk kvartsit 
tillvaratogs. Till största delen bo1tspolad boplats. 
Inprickas ej 

RAÄ 1049 Stenålders boplats 
Ste)Jåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Saxnäs 2, 
belägen på nybildat strandplan. Boplatsen: i 40 m längs stranden förekommer enstaka 
skärvstenar. Två (2) avslag av vit kvartsit tillvaratogs. Till största delen bortspolad boplats 
Inprickas ej 

t.. 
RAA I 050 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Marsliden 1, belägen 
på strandplan, under högsta dämningsnivå, av sand, grus, sten och block. N om mindre bäck. 
Fyndplats för 2 avslag av grå kvartsit (det större avslaget har en retuscherad egg) vid den med 
x på kartan markerade platsen. På strandplanet förekommer enstaka skärviga stenar av vilka 
dö'tk inga säkra skörbrända stenar påträffades. Sannolikt rest av nu borteroderad mindre 
bop_tats. Läget bra. 
Inpfickas ej 

RAÄI 055 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Bijelite 1, 
belägen på sandstrand med svall ad sten, i mindre vik exponerad mot N. Bakomliggande 
terräng är tämligen brant stigande blackig morärunark. Skogsmark med övervägande gran och 
björk. Boplatsen är ca 45 m lång och på det överdämda strandplanet kunde måttligt, i V 
rikligt, med skärvsten samt enstaka avslag av grå kvartsit iakttagas, 5 avslag av ljus kvartsit 
tillvaratogs. 
lnprickas ej (bevakas!) 

RAÄ I 057 Stenålders boplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Bijehte 1, 
belägen på intill sju meter brett mossbeväxt strandplan samt sandig sjöbotten exponerad mot 
Ö, delvis under klippöverhäng 1 - 2 m dj. Skogsmark med i huvudsak björk och vide. 
Boplatsen är ca 50 m 1, 20 - 220 gon till S - N. I vattnet nedanför strandhaket kunde riklig 
förekomst av skärvsten och enstaka avslag av kvartsit iakttagas. Intill bergväggen under 
klippöverhänget påträffades skärvsten under mossan. Ett (1) avbrutet förarbete till skifferspets 
(spets, förarbete) tillvaratogs. Magnifikt läge under klippöverhäng, dock till största delen 
överdämt. Tidigare anteckningar: VLM dnr 55/83. 
lnprickas ej (bevakas!) 

RAÄ 1061 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på kartbladet inom Bijelite 1, 
belägen på mot NÖ utskjutande, delvis överdämd, udde av kvartsithaltigt berg med 
moränavlagringar. Till största delen under högsta dämningsnivå. Boplatsen ligger inom ett ca 
30x10 m stort onuåde på den mot NÖ utskjutande udden. Skärvsten förekommer måttligt, 
fläckvis rikligt frameroderat på överdämt strandplan nedanför samt i lågt hak. Dessutom 
förekommer skärvsten i överdämda skrevor i berget. Sannolikt fortsätter förekomsten in under 
torven. Utmed hela ytan förekommer måttligt tiU rikligt med ljus kvartsit till största delen 



35 

naturligt vittrad och frostsprängd. Dock har sannolikt material på platsen använts vid 
redskapstillverkning. Enstaka avslag av samma material har påträffats. På platsen tillvaratogs 
13 avslag av ljus samt grå kvartsit (12 avslag, 1 spån), l kärna av ljusgrå kvartsit, 2 skrapor
av grå kvartsit samt 2 bitar naturligt vittrad? (övrig) kvartsit. Boplatsen beväxt med björk och 
lövbuskar. Cirka 40 m S om boplatsen finns i haket enstaka skörbrända stenar, vilka kan ha 
samband med boplatsen eller utgöra rest av mindre nu överdämd boplats. Platsen ej markerad 
på kartan. 
lnprickas ej (bevakas!) 

' 

RAÄ 1066 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens kä1lsystem, på kartbladet inom Fatmokmakke 4, 
belägen på överdämt strandplan av grus med bakomliggande tuvig morän, övergående i 
kuperad morän. Skogsmark med sly samt gran och björk. 

� .. , 

Fyndplats för 4 avslag av mörk kvartsit. Sannolikt rest av överdämd boplats. Tidigare 
anteckningar: T5 ATA dnr 5574/47 Handlingar ang. K. Tinnberg 1996 ATA. 
lnprickas ej 

RAÄ 1068 Stenålders boplats 
Stlnåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens käJlsystern, på kartbladet inom 
Fatrxiokmakke 4, belägen på södersida av udde, överdämt strandplan av sten och grus med 
bakomliggande moränmark. Skogsmark, gran och björk. Boplatsresten har en utsträckning av 
ca 20 m längs stranden. Enstaka skörbrända stenar förekommer. Ett (1) avslag (slagen) av ljus 
kvartsit tillvaratogs. Sannolikt rester av överdämd boplats. 
lnprickas ej 

RAÄ 1069 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på överdämt strandplan av sten och 
grus, bakomliggande tuvig moränmark, delvis sank. Skogsmark, sly samt gran och björk. 
Fyndplats för 2 avslag samt 1 avbruten spets/kniv? (5 cm l) av mörk kvartsit. 
lnpnckas ej 

RAÄ 1072 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källsystem, på överdämt strandplan med 
bakomliggande morän. Skogsmark med gran och björk. Fyndplats för 1 avslag (slagen) av 
kvarts. 
lnprickas ej 

RAÄ 1079 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Stomäs, Ångermanälvens källområde, på kartbladet inom Marsliden 
3, belägen på strandplan av grus och sten under högsta dämningsnivå. Fyndplats för 1 skrapa 
eller förarbete? (spets? fårarbete) av ljus kvarts. Inga övriga indikationer på stenålders boplats. 
Sannolikt rester av bortspolad boplats. 
lnprickas ej 

RAÄ 1080 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Stornäs, Ångermanälvens källområde, på kartbladet inom Marsliden 
3, belägen på strandplan av grus och sten under högsta dämningsnivå. Ö sida av mot S 
utskjutande udde. Fyndplats för 1 kärna? (kärna) av mörkgrå kvartsit. Sannolikt rest av 
bortspolad boplats. 
Inprickas ej 
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RAÄ 1082 Stenålders boplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Stomäs, Ångermanälvens källområde, på kartbladet inom 
Marsliden 3, belägen på strandplan av grus och sten under högsta dämningsnjvå. Boplatsen 
har en utsträckning av ca 30 m längs stranden. Skärvsten förekommer sporadiskt spritt över 
hela ytan. Utmed strandplanet tillvaratogs 5 avslag av gråsvart kvartsit varav 1 med retuscher.

Sannolikt rest av sönderspolad stenåldersboplats. 
lnprickas ej 

� 1101 Stenåldersboplats
Stenåldersboplats vid Gikasjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Fatmomakke 
4, belägen på svagt NÖ-sluttande strandplan, delvis stenbundet, mellan sjö och låg strandvall. 
Gles lövsly på strandplanet. Lövskog. Boplatsen, med en utsträckning av ca 160 m längs 
strapden, indikeras av sparsamt med skärvsten i SÖ delen och avslag av mörkgrå kvartsit. Vid 
inventeringstillfället tillvaratogs 1 förarbete av gråsvart kvartsit och 4 avslag av mörkgrå 
kvartsit varav 1 svallat? (1 skrapa? förarbete, 1 spets? förarbete, 1 avslag med retusch,

svallat, 2 avslag) 
(R)-märkt 

WlÄ 1102 Fyndplats 
Fyndplats vid Gikasjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Fatmomakke 4, 
beHfgen på svagt ÖNÖ-sluttande stenbundet strandplan mellan sjö och moränmark. Lövskog. 
Fyn9plats för 1 avslag av grå kvartsit, delvis retuscherat (avslag med retusch). På 
moränryggen ca 15 m bakom strandplanet är lämpligt boplatsläge. Området är kraftigt skadat 
av grustäkt. 
lnprickas ej 

RAÄ 1106 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Gikasjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Fatmomakke 
1, belägen på svagt ÖNÖ-sJuttande strandplan mellan sjö och strandvall. Lövskog. Boplatsen 
är ca 120 m lång och intill 5 m bred. Inom det markerade området förekommer tämligen 
rikligt med skärvsten och skörbränd sten. I NV delen tillvaratogs 1 avslag av mörkgrå 
kvartsit. I övrigt påträffades inga avslag. Tidigare fynd samt det utmärkta läget motiverar 
dock R-markering. Sannolikt plats för mindre boplats. Denna lokal är förmodligen bktydig 
med Tinnbergs nr 249. Tinnbergs beskrivning av lokalen enligt rapport per 1941-12-09 (dnr 
0606/42) stämmer tämligen väl överens. Av Tinnberg tillvaratogs 1941: l skrapa av flinta, 1 
skrapa av kvartsit, 4 fragment av pilspetsar i kvartsit, l spånnacke och 32 avslag. Tidigare 
anteckningar: ATA dnr 0606/42 Handlingar ang. Tinnberg 1941, T 249. ULM 40/37. 
(R)-märkt 

RAÄ 1112 Område med fynd av avslag 
Område med fynd av avslag vid Gikasjön, Ångermanälvens kä11flöden, på kartbladet inom 
Fatmomakke 4, beläget på strandplan av sand, grus och sten nedanför 0,5 m högt hak. Inom 
streckmarkerat område 100 m längs stranden förekommer enstaka avslag av mörkgrå kvartsit, 
3 avslag (varav I avslag med retusch) av mörkgrå kvartsit tillvaratogs varav 1 närmast svart. I 
området samt längre mot S utmed stranden förekommer spritt enstaka starkt svallade avslag 
och kärnor förutom vid de med x markerade RAÄ 1113 och 1114. Sannolikt rester av mindre 
boplatser. Kommentar: se RAÄ 1111, 1113,1114. 
Inprickas ej, (bevakas!) 



RAÄ 1113 Fyndplats 
Fyndplats vid Gikasjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Fatmomakke 4, 
belägen på strandplan av sand, grus och sten, nedanför hak. Fyndplats för 1 avslag av 
mörkgrå kvartsit ungefär vid den med x markerade platsen samt 1 förarbete av grå kvartsit. 
Kommentar: se RAÄ 1112. 
lnprickas ej 
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RAÄ 1114 Fyndplats 
Fynpplats vid Gikasjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Fatrnornakke 4, 
belägen på strandplan av sand, grus och sten, nedanför hak. Fyndplats för 1 avslag (slagen) av 
mörkgrå kvartsit, ungefär vid den med x markerade platsen. 
I nprickas ej 

... 

·••.• 

RAÄ 1119 Stenåldersboplats? 
Stenåldersboplats? vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stomäs 4, 
belägen på strandplan av sand och grus, nedanför hak. Boplatsen? har en utsträckning av ca 
80 m längs stranden. Inom det markerade området förekommer enstaka spridda kvartsitavslag 
Of:b glest med skärvsten? Vid inventeringstillfället tillvaratogs 1 avslag? eller skarpkantad bit 
(if:�slag) av grå kvartsit. Sannolikt naturligt sprucken sten. Moränrygen innanför haket är ett 
bra J?oplatsläge. 
lnprickas ej 

RAÄ 1123 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stomäs 2, belägen på 
strandplan intill hak. Fyndplats för 1 skrapa? av mörkgrå kvartsit. Skrapan är kraftigt svalJad 
(antecknat i kanten "Osäkert! sannolikt naturlig bit"). 
lnprickas ej 

RAÄ 1124 Fyndplats 
Fynclplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stornäs 1, belägen på 
svagt sluttande stenbundet strandplan mellan sjö och moränplatå. Blandskog. Fyndplats för 1 
spets (flathuggen spets) av mörkgrå kvartsH. Spetsen har avbruten bas. Moränplatån 
omedelbart SÖ om fyndplatsen är ett bra boplatsläge. 
lnprickas ej 

RAÄ 1125 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ånge1manälvens källflöden, på kartbladet inom Klimpfjäll 2, belägen
på NNÖ-sluttande stenbundet strandplan. Fyndplats för 1 avslag av mörkgrå kvartsit och 1 
avslag av grå kvartsit. Moränplatån omedelbart bakom fyndplatsen är ett bra boplatsläge. 
lnprickas ej 

RAÄ 1126 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stomäs 1, belägen på 
stenbundet strandplan intiJJ hak. Fyndplats för 1 käma? (övrig kvartsit) av grå kvartsit. 
lnprickas ej 

RAÄ 1127 Område med fynd av avslag 
Område med fynd av avslag vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom 
Stornäs 1, beläget på svagt sluttande strandplan, sand och grus samt enstaka koncentrationer 
med sten. Inom ca 80 m längs stranden förekommer spridda bitar av kvartsit av vilka flera 
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avslagsliknande. Ett (1) avslag av mörk grå kvartsit (avslag med retusch) och !förarbete till

spets/kniv av mörk kvartsit tillvaratogs. Ytterligare 2 bitar av kvartsit tillvaratogs varav 1 
förefaller eldpåverkad (1 avslag med retusch av grå kvartsit och 1 avslag i rödbrun kvartsit).
Sannolikt rest av överdämd och utspolad boplats. 
lnprickas ej 

RAÄ 1128 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stornäs 1, belägen på 
svagt NY-sluttande stenbundet strandplan mellan sjö- och myrmark. Fyndplats för kärnor och 
avsiag av kvartsit. Vid den med x markerade platsen påträffades 2 kärnor av gråsvart kvartsit 
samt enstaka avslag av grå- gråsvart kvartsit. Vid inventeringstillfället tillvaratogs 2 avslag
av mörkgrå kvartsit? 
lnpfj,,ckas ej 

RAÄ 1130 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stornäs 1, belägen på 
svagt NY-sluttande stenbundet strandplan. Fyndplats för 1 skrapa? av gråsvart kvartsit (ant. i 
k�nten "Myckert osäkert, sannolikt naturlig bit"). 
Jtiprickas ej 

.

RAÄ 1131 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Klimpfjäll 2, belägen 
på svagt NY-sluttande stenbundet strandplan. Fyndplats för 1 skrapa? av gråsvart kvartsit 
(ant. i kanten "Myckert osäkert, möjligen naturligt"). 
lnprickas ej 

RAÄ 1132 Fyndplats 
Fyndplats vid KuJtsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Klimpfjäll 2, belägen 
på svagt S-s1uttande sandigt strandplan. Fyndplats för 1 avslag? (övrig) av gråsvart kvartsit, 
eventuellt med retusch. 
Inprickas ej 

RAÄ 1133 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Klimpfjäll 2, belägen 
på svagt NÖ-sluttande strandplan, sten och grus, mellan sjö och myrmark. Fyndplats för 1 
avslag/kärna av mörkgrå kvartsit samt 1 avslag? (avslag) av mörkgrå kvartsit. Kärnan ligger 
kvar på platsen. 
lnprickas ej 

RAÄ 1136 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stomäs 1, 
belägen på svagt N - NY-sluttande strandplan mellan vik och moränplatå. Björkskog. 
Boplatsen: utefter en sträcka av ca 80 m längs strandplanet påträffas spridda kvartsitavslag, 
enstaka kärnor av kvartsit samt sparsamt med skärvig och skörbränd sten. Vid 
inventeringstillfället tillvaratogs 1 avslag/kärna av grå kvartsit samt 7 avslag av mörkgrå 
kvartsit (4 avslag, 3 slagen). Vid den med x markerade platsen, på S sidan av näset, 
tillvaratogs 1 mejselliknande (övrig) kvartsit-bit. Sannolikt rest av överdämd, söndereroderad 
boplats. 
lnprickas ej 
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RAÄ 1137 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stornäs 1, belägen på 
svagt sluttande stenbundet strandplan mellan sjö och moränplatå. Fyndplats för 1 avslag? 
(övrig) av mörkgrå kvartsit. Avslaget verkar ha grov retusch längs ena sidan (ant. i kanten 
"Myckert osäkert"). Moränplatån omedelbart bakom strandplanet är ett bra boplatsläge. 
lnprickas ej 

RAÄ 1138 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stomäs 1, belägen på 
svagt SSV-sluttande stenigt strandplan och hak. Fyndplats för 1 avslag (övrig) av mörkgrå 
kvartsit, eventuellt med grov retusch. 
lnprickas ej 

�· 

t-··

RAA 1139 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stornäs 1, belägen på 
svagt SSV-sluttande stenbundet strandhak mellan sjö och moränmark. Fyndplats för 1 kärna 
av gråsvart kvartsit. Moränmarken omedelbart bakom strandplanet är bra boplatsläge. 
l

!J
prickas ej

,. 
r 

RAÄ 1140 Stenåldersboplats? 
Stenåldersboplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Stornäs 1, 
belägen på svagt SSV-sluttande stenbundet strandplan mellan sjö och moränmark. Boplatsen: 
längs ca 40 m förekommer spridda avslag? och kärnor? av kvartsit. Vid inventeringstillfället 
tillvaratogs 1 avslag? av grå kvartsit med grov retusch längs ena sidan, 3 avslag? (avslag) av 
grå kvartsit samt 2 avslag (J med retusch) av mörkgrå kvartsit (ant. i kanten "Samtligt 
tillvarataget material osäkert!). 
Inprickas ej 

RAÄ 1141 Fyndplats 
Fymlplats vid Kultsjön, Ångermanälvens källflöden, på kartbladet inom Klimpfjäll 1, belägen 
på svagt ÖSÖ-sluttande, delvis stenbundet strandplan. Fyndplats för 1 avslag? av mörkgrå 
kvartsit. Kvartsitmaterial är sällsynt på platsen. 
lnprickas ej 

RAÄ 1149 Område med avslagsliknande kvartsit 
Område med avslagsliknande kvartsit, på kartbladet inom Stalon NV, beläget på stenigt 
strandplan med brant sluttning av moränrygg i vik exponerad mot S. Området är ca 35xl0 m 
(ÖNÖ- VSV) längs stranden. Vid provstick under torven framkommer vassa bitar av grov 
kvartsit. Några av de större blocken längs stranden tycks spruckna eller möjligen bearbetade. 
(Bevarat finns 11 bitar övrig kvartsit.) 

lnprickas ej 

RAÄ 1153 Kvartsitbrott 
Kvartsitbrott, på kartbladet inom Stalon SV, beläget på blockrik och stenig moränförhöjning. 
Skogsmark, barrskog. 1) Kvartsitbrott: block av grå kvartsit, 3,5x2,0m stort (120 - 320 gon) 
och 1,2- 1,5 m högt. Alla sidor av blocket tycks bearbetade, dock mest de S och N sidorna. 
Under mossan, runt blocket framkommer 0,02- 0,1 m stora avslag. Blocket är beväxt med en 
björk. På 1 meter 320 gon är 4 små block , 0,8 - 1,0 m stora, kring vilka även ligger avslag. 
Tjugotvå meter 340 gon om nr lär: 2) Kvartsitbrott, block av grå kvartsit, 2x2 m stora (VNV 
- ÖSÖ) och ca 1 m högt. Invid dess Ö och S sida är avslag, 0,02 - 0,2 m stora. Blocket är på
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ovansidan något sprucket och skärvor kan brytas loss med kniv. Fyra meter 390 gon om nr 2 
är: 3) Kvartsitbrott, block av grå kvaitsit, 3,0x2,5 m stort (NÖ - SV) och 0,5 - 1,6 rn högt. 
Särskilt vid blockets SV del är under mossan talrika avslag, 0,01 - 0,3 m stora. Blockets 
ovansida är ställvis mycket skärvig och sprucken. På blocket är en 0,3 m stor sten, vilken 
tycks bearbetad. Femton meter 365 gon om nr 3 är: 4) Kvartsitbrott, block av grå kvartsit, 
2,5xl,2 m stort (ÖNÖ - VSV) och intill 1,5 m högt. I VSV - S är blocket kraftigt bearbetat 
med talrika avslag under mossan på marken. Ett flertal mindre block i området bär spår av 
bearbetning. (Bevarat finns 4 avslag och 30 bitar slagen mörk kvartsit, uppgift om exakt
varifrån saknas.) 
R-märkt

RAÄ 1154 Fyndplats 
Fyn9plats, på kartbladet inom Eriksberg SÖ, belägen på utskjutande udde mot NÖ med i 
straridplanet rikligt med stenar och block. Skogsmark, granskog. På den angivna platsen 
hittades 1 avslag av vit kvartsit. Vid stranden återfinns enstaka skärvstenar, vilka kan vara 
naturligt spruckna. 
lnprickas ej 

RÄÄ 1161 Fyndplats 
Fyndplats, på kartbladet inom Stalon NV, belägen på storblockig och ojämn strand invid 
utskJutande udde mot V i liten insjö. På angiven plats återfanns 1 avslag av grå kvaitsit. Inga 
ytter�igare fynd kunde göras. Högt vattenstånd rådde sommaren 1985. 
Inprickas ej 

RAÄ 1177 Fyndplats 
Fyndplats vid Vojmsjön, på kartbladet inom Bergland SV, belägen på strandplan av grus 
mellan älv och blockmorän. Granskog. Fyndplats för 2 avslag av grå kvartsit. 
lnprickas ej 

RAÄ 1179 Stenåldersboplats? 
Stenåldersboplats? vid Dikasjön, på kartbladet inom Dikanäs NÖ, belägen på svagt SÖ
sluttande strandplan mellan sjö och moränrygg. Sand, grus och mindre sten. Boplatsen? är 
15x0,5 - 2,0 m, indikerad av enstaka kvartsitavslag och skärvsten. Vid inventeringstillfället 
tillvaratogs 3 avslag (2 avslag, 1 slagen) av grå kvartsit. Vid granskning kunde inga avslag 
återfinnas. Mycket högt vattenstånd försvårade rekognoceringen. 
lnprickas ej 

RAÄ 1180 Fyndplats 
Fyndplats vid Dikasjön, på kartbladet inom Dikanäs NV, belägen på SÖ-sluttande strandplan 
mellan sjö och liten rnoränrygg. Stenstrand. Fyndplats för 1 skrapa? (övrig) av vit kvartsit. 
Inprickas ej 

RAÄ 1181 Fyndplats 
Fyndplats vid Dikasjön, på kartbladet inom Dikanäs NV, belägen på SSV-sluttande stenigt 
strandplan mellan sjö och delvis stenröjd moränplatå. Fyndplats för 4 avslag av grå kvai1sit,. 
Moränplatån är ett bra boplatsläge, inga ytterligare fynd kunde dock göras vid granskning. 
Högt vatten. 
lnprickas ej 
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RAÄ 1182 Stenåldersboplats 
Stenåldersboplats vid Dikasjön, på kartbladet inom Dikanäs NÖ, belägen på svagt SSV
sluttande strandplan av grus och sten mellan sjö och moränmark. Boplatsen är ca 10 m I och 2 
m br. Indikerad av avslag och skörbränd sten. Största koncentrationen av avslag vid ett 
stenblock, 2,3 m 1, 1,2 m br och 0,5 m h. Enstaka avslag påträffades i strand.haket. Den svagt 
sluttande moränmarken bakom fyndplatsen är lämplig som boplats. Vid inventeringstillfället 
tillvaratogs 10 avslag av vit kvartsit och 1 avslag av grå kvartsit. 
(R)-märkt 

RAÄ 1183 Skärvstensförekomst 
Skärvstensförekomst vid Dikasjön, på kartbladet inom Dikanäs NÖ, påträffad på svagt 
sluttande strandplan, delvis stenbundet, av sand och grus och övertorvat, mellan sjö och 
morijnmark. På strandpJanet förekommer sporadiskt med skörbränd sten inom ett område av 
ca 2Öxl0 m. I den N delen finns rest av minst en utspolad härd, där tillvaratogs även I litet 
avslag av vit kvartsit och 2 små avslag av grå kvartsit. Det perfekta boplatsläget tillsammans 
med härdrestema bör motivera (R)-markering trots avsaknad av avslag. Mycket högt 
vattenstånd rådde vid granskningstillfället. 
(R)-märkt 

�.;.;. 
' :

RAÄ 1184 Stenåldersboplats 
StenltldersbopJats vid Dikasjön, på kartbladet inom Dikanäs NÖ, belägen på delvis sten- och 
bloc¼:bundet strandplan mellan sjö och morän udde. Boplatsen är ca 35 m lång och 3 - 9 m 
bred (170 - 370 gon) indikerad av rikligt med skärvsten och avslag. Vid inventeringstillfället 
tillvaratogs 2 skrapor av gråsvart kvartsit, 1 kärna eller förarbete av gråsvart kvartsit, 2 
avslag av mörkgrå kvartsit, 1 del av spets, förarbete av ljusgrå kvartsit, 1 skrapa samt 1 
avslag av samma material. Kommentar: Utgör del av VM 40/143, se RAÄ 33, Vilhelmina sn. 
Tidigare anteckningar: VM 40/143 Stig Anesäters inventering 1969 med fältnr Dikasjön nr 3. 
(R)-märkt 

J]. TABELL ÖVER RAPPORTERAT FYNDMATERJAL

Dnr Jnvnr 

RAÄ nr Föremålstvo Material Antal Anmärkninf! 
23 Kärna Kvartsit 1 Mörk 

Avslag Kvartsit 7 Mörk 
Övrig kvartsit Kvartsit 1 Mörk 

24 Avslag Kvartsit 4 Mörk 
32 Avslag med Kvartsit I Grå 

retusch 
Avslag Kvartsit 3 2 ITTå, 1 vit, svallad 

33a Skrapa? Kvartsit I Vit 
33b Skrapa? Kvartsit 2 Grå 

Avslag Kvartsit 3 l 11:rå, 2 vit
43 Avslag Kvartsit 1 Mörk 
77 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
131,3 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
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132 Avslag Kvartsit 4 Mörk 
"Påse l" 

Avslag Kvartsit 2 Lius 
Slagen Kvarts 5 Kvarts 

132 Skrapa Kvarts 1 Lius 
"Påse 2" Avslag Kvartsit 43 Mörk 

Avslag Kvartsit 2 Lius 
133 Avslag Kvarts 1 Vit 
142 Avslag Kvartsit 2 Grå, 1 möjligen fragment av spetsärnne 
145 Avslag Kvartsit 15 Mörk 
160 Avslag Kvartsit 5 Mörk 
163 Avslag Kvarts 1 Liusvit 
180 Avslag Kvarts 1 Lius 
196 Avslag Kvartsit 1 Grå 
216 .. Spets, förarbete Kvartsit 1 Mörk 

Avslag Kvartsit 6 Mörk 
220 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
229 Avslag Kvartsit 1 Mörk 

Sla1rn:? Metall? 1 
230 Avslag Kvartsit 1 Mörk 

; ·. Bränt ben Ben 14 fr. 
23:.f Stycke med Kvartsit 1 Grå 

tillhuirn:ning 
Avslag Kvartsit 6 5 !!Tå, 1 ljusgrå 
Slagen Kvartsit 1 Mörk 
Övrig kvarts Kvarts 1 Vit 

244 Skrapa Kvartsit 1 Gråvit 
Mikrospån Kvartsit l Mörk 

245 Spets? Kvartsit 1 Mörk 
förarbete 

Avslag Kvartsit 2 Mörk 
246 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
254 Asbestkeramik Lera/asbest 1 Med hål, hänge? 
265 Avslag Kvartsit 1 Mörk 

' Avslag Kvarts 2 Lius 
267 Spets? Kvartsit 2 Mörk 

förarbete 
Kölformig Kvartsit 1 Mörk 
kärna med en 
plattform 

298 Slagen Kvartsit 1 Mörk 
299 Slagen Kvartsit 3 Mörk 
329 Rundskrapa Kvarts l Vit

Avslag Kvartsit 1 Mörk 
Slagen Kvartsit 1 Lius 
Slagen Kvarts 4 Lius 

335 Avslag Kvartsit 2 Mörk!!.rå 
356 Kniv Kvarts 1 Avbruten udd, bifacialt ytretuscherad, vit, "skaftränna" 

Kärna Kvartsit 1 Kölformig med en plattform, mörkgrå 

390 Avslag Kvartsit l Mörk
391 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
392 Avslag Hälleflinta 1 Grå 

Avslag Kvartsit 3 Mörk!!.rå 
Avslag Kvarts 3 Vit 

393 Skrapa Kvartsit 1 Mörk 
Avslag Kvartsit 2 Mörk 

399 Avslag Kvartsit 1 grå 

404 Mikrospån Flinta? 1 Mörkgrå 
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kärna Hälleflinta? 
Avslag Kvartsit 4 Mörk 
Avslag Kvarts 1 Vit 

406 Slal!;en Hälleflinta 1 Liusgrå 
Avslag Kvartsit 3 Mörk 
Bränt ben Ben 2 fr. 

407 Avslag Kvartsit I Mörk 
411 Skrapa Kvartsit I Lius 
414 Flathuggen Kvarts I Bifacialt ytretuscherad, avbruten udd , rak bas, 

spets 7 ,5x l ,7-2,7cm, ljus 
415 Avslag Kvarts 8 Lius-vit 

Slagen Kvarts 6 Ljus-vit 

425 Flathuggen Kvartsit 1 Bifacialt ytretuscherad, avbruten bas, mörk 
spets 

431 �- Skrapa Kvartsit 1 Mörk 
Avslag Kvartsit 19 Mörk 

433 Skrapa Kvarts 1 Lius 
435 Slagen Kvartsit 1 Mörk 
441 Skraoa Kvartsit 1 Avbruten, mörk 

Skrapa Kvarts 1 Lius 
44�;- Avslag Kvartsit 3 2 mörk, 1 ljus 

' Övrig Kvartsit 1 Lius 
446 A vslagsskraoa Kvartsit 1 Mörk 

Kärna Kvartsit 1 Kölformig med en olattform, mörk 
Avslag Kvartsit 1 Mörk 

464 Avslag Kvartsit 12 Mörk 
468 Avslag Kvartsit I Mörk 

Avslag Kvarts 1 Vit-Idar 
472 Avslag Skiffer 9 Brunröd 

482 Avsla!! Kvarts 1 Lius-l<lar 
484 Avslag Kvartsit 3 Mörk 
486 Avslag Kvartsit 3 Mörk 

Avslag Kvarts 1 Vit 
488 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
508 Avslag Kvarts 9 Lius 
525 Avslag Kvartsit 3 Mörk 

Avslag Kvarts 1 Vit 
Övrig Kvartsit 1 Lius 

527 Avslag med Kvartsit l Större, mörk
retusch 
Avslag Kvartsit 2 1 större
Avslag? Skiffer l Röd

529 Avslag Kvartsit 2 1 större, mörk, 1 litet, grå
530 Avslag Skiffer 1 Större, röd 

Avslag Kvartsit 1 Större, mörk 
531 Skrapa? Kvartsit 1 Mörk 

förarbete 
532 Kniv?/spets? Bergart 1 Skifferliknande, mörkgrå 

förarbete 
Skrapa Kvarts I Bandad, ljus 
Skrapa? Kvartsit I Mörk 
förarbete 

534 Avslag Kvartsit I Mörkgrå 
535 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
536 Avslag Kvarts 1 Liusgrå 
537 Avslag Kvartsit 1 Mörk 
538 Avslag Kvarts 3 Liusgrå och vit 

Soån Kvartsit 1 Mörk 
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540 Avslag Kvarts 3 Lius, klar 
541 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
542 Skrapa Kvartsit 1 Mörk 

Avslag Kvarts 1 Rosenkvarts 
544 Skrapa Kvartsit 1 Mörk 
545 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
601 Avslag Kvartsit 3 Mörk 
602 Avslag? Kvartsit 2 Ljusgrå 
607 Avslag? Kvartsit 5 Grå 

Övrig Kvartsit 5 Grå 
611' Avslag Kvartsit I Grå 
618 Avslag Kvartsit 7 6 av grå, I av vit 
619 Avslag Kvartsit 54 3 med inhak?, l bruksretusch?, mörk och grå 
634 Avslag Kvartsit 2 Grå, tillvarataget år 1975 

t. Avslag Kvartsit 1 Mörk, tillvarataget år 1985 
635 Avslag Kvartsit 2 Mörk 

Övrig Kvartsit 18 Mörk 
636 Avslag Kvartsit 11 Mörk och grå 

Avslag Kvarts 1 Vit 
637 Spets, förarbete Kvartsit 1 Möjligen avbruten, mörk 
'-i:. Avslag Kvartsit 1 Grå 

638 Avslag Kvartsit 4 Mörk 
639,, Kärna Kvartsit 2 Kölformig med en plattform, mörk 

Avslag Kvartsit 5 Mörk 
Avslag? Skiffer 1 Röd 

643 Dolk Skiffer l I tre fragment med passform, basen saknas, gul och brun
Dolk, soetsdel Skiffer l Gul och brun
Avslag? Skiffer 14 Rödbrun 
Spets, förarbete Kvartsit 7 Mörk 
Avslag Kvartsit 44 Mörk 
Övrig Kvartsit 8 Mörk 

644 Avslag Kvartsit 4 Gråsvart 
Övrig Kvartsit I Gråsvart 

645 Spets, förarbete Kvartsit l Mörk
647 Avslag Kvartsit 3 I NV delen, mörk 

Övrig Kvartsit I Ämnessten, i NV delen, mörk 
Avslag Kvartsit 19 I SÖ delen, mörk 

649:1 Avslag K vartsit I Större, mörk 
649:2 Avslag Kvartsit 3 Mörk 
695 Avslag Kvartsit 4 Mörk 
696 Övrig Kvarts 4 Tunna flisor, vit 
698 Slagen Kvartsit 1 Mörk 
725 Avslag Kvartsit 1 Svart 
726 Avslag? Kvarts 2 vit 
729 Flathuggen Kvarts 1 Utan tånge, triangulär, konkav bas, vit 

spets 4,5 cm 1, 1,27cm br, 0,7 cm tj 
Skrapa Kvartsit 1 Avslags-, mörkgrå, 5,7 cm I, 4,8 cm br, 1 ,9 cm tj 

731 Övrig kvartsit Kvartsit l Vit
732 Avslag Kvartsit 9 Grå 
733 Skrapa Kvartsit I Avslags- , gråsvart 
740 Kniv Kvartsit I Svart 

Avslag? Kvartsit I Svart 
749 Avslag? Kvarts I Ljus 
750 Avslag Kvartsit 1 Grå 
762 Avslag med Kvartsit 1 Grå 

retusch 
Slagen Kvarts 2 Vit 

763 Avslag, med Kvartsit 1 Mörk 
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retusch? 
Avslag Kvarts 1 Ljus 

769 Flathuggen Kvartsit 1 Spetsdel av, mörkgrå 
spets 
Avslag Kvartsit 3 Mörkgrå 

770 Spets, förarbete Kvartsit? 1 Gråbeige 
Skrapa Kvartsit 2 Mörk, gråsvart 
Kniv? förarbete Skiffer 2 Det ena spjälkat i två skikt, gTå 
Avslag Kvartsit 5 Mörk 

779 , Övrig Kvarts I Vit 
780 Avslag Kvartsit 2 Mörk 

Obränt ben Ben 1 fr. 
782 Avslag Kvartsit 5 Mörk 
783 Avslag Kvartsit 2 Mörk 
784 

... 

l-••. • Avslag Kvartsit I Mörk 
785 Skrapa? Kvartsit 1 Mörkgrå 

Kärnfragment? 
Avslag Kvartsit 1 Grå 

791 Flathuggen Kvartsit 1 Avbruten spets och bas, mörk 
spets 41 mm! 

·;i;, Kniv Kvarts 1 Avbruten spets, bandad 
792" Kniv Kvarts l Lius, 71 mm 1, 16 mm br, 4 mm tj 

,\ Skrapa Kvarts 2 I bandad, I ljus 
Avslag Kvartsit l Mörk 
Avslag Kvarts l Bandad 

803 Avslag Kvartsit l Mörk 
804 Avslag Kvarts l Ljus 
903 Skrapa Kvartsit 1 Grå 

Avslag Kvartsit 8 Grå 
904 Avslag Kvartsit 8 Grå 
907 Avslag Kvartsit l Grå 
909 Avslag Kvartsit 7 Mörk 
998 Avslag Kvartsit 7 Grå 
1000 ' Avslag med Kvartsit 1 Mörkgrå 

retusch 
1012 Avslag Kvartsit 1 Mörkgrå 

Avslag Kvarts 1 Vit 
1016 Avslag Kvartsit 2 LjusgTå 
1017 Avslag Kvartsit l Vit 
1022 Avslag Kvartsit 2 MörkgTå 
1024 Avslag Kvartsit 1 Mörkgrå 
1027 Avslag Kvartsit 2 Mörkgrå 

Slagen Kvartsit 3 Mörkgrå 
1030 Avslag Kvartsit l Grå
1031 Avslag Kvartsit l Grå
1036 Skrapa Kvartsit 4 2 liusgTå, l vit, l mörkgrå 

Avslag med Kvartsit I Vit 
retusch 
Avslag Kvartsit 2 Vit 
Avslag Kvartsit 10 5 mörkgTå, 5 ljusgrå 

1037 Kärna Kvartsit 2 l vit, 1 grå
Avslag Kvartsit 10 Grå 

1038 Avslag Kvartsit 3 2 grå, l vit 
1040 Avslag Kvartsit 2 Mörkgrå 
1046 Skrapa Kvartsit 1 Avbruten, Mörkgrå 

Avslag Kvartsit 3 Mörkgrå 
1049 Avslag Kvartsit 2 Vit 
1050 Avslag med Kvartsit l Mörkgrå
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retusch 
Avslag Kvartsit 1 Mörkgrå 

1055 Avslag Kvartsit 5 Ljus 
1057 Spets, förarbete Skiffer 1 Avbruten, grå 
1061 Skrapa Kvartsit 2 Mörkgrå 

Kärna Kvartsit 1 Ljusgrå 
Avslag Kvartsit 12 Grå, ljus 
Spån Kvartsit l Ljus
Övrig Kvartsit 2 ljus 

1066 Avslag Kvartsit 4 Mörk 
1068 Slagen Kvartsit l Ljus
1069 Spets?/Kniv? Kvartsit l Flathuggen, avbruten, mörk

Avslag Kvartsit 2 Mörk 
1072 Slagen Kvarts l Ljus, klar
1079 ,.. 

� .... Spets? Kvarts l Ljus
förarbete 

1080 Kärna Kvartsit l Mörkgrå
1082 Avslag med Kvartsit I Gråsvart 

retusch 
Avslag Kvartsit 4 Gråsvart 

1101._.·- Spets? Kvartsit I Mörkgrå 
1,.,..":.. 

förarbete 

·) 
Skrapa? Kvartsit 1 Mörkgrå 
förarbete 
Avslag med Kvartsit I Mörkgrå 
retusch 
Avslag Kvartsit 2 Mörkgrå 

1102 Avslag med Kvartsit I Grå 
retusch 

1106 Avslag Kvartsit 1 Mörkgrå 
1112 Avslag med Kvartsit 1 Mörk 

retusch 
Avslag Kvartsit 2 Mörk 

1113 Förarbete Kvartsit l Grå
' 

Avslag Kvartsit 1 Mörkgrå 
1114 Slagen Kvartsit 1 Mörkgrå 
1119 Avslag Kvartsit 1 Grå 
1123 Skrapa? Kvartsit l Mörkgrå, kraftigt svallad 
1124 Flathuggen Kvartsit 1 Avbruten bas, mörkgrå 

spets 
1125 Avslag Kvartsit 2 Mörkgrå och grå 
1126 Övrig Kvartsit 1 Mörkgrå 
1127 Spets/kniv?, Kvartsit 1 Mörk 

förarbete 
Avslag med Kvartsit 2 l mörkgrå, !grå
retusch 
Avslag Kvartsit 1 Rödbrun 

1128 Avslag Kvartsit 2 Mörkgrå 
1130 Skrapa? Kvartsit 1 Gråsvart 
1131 Skrapa? Kvartsit l Gråsvart 
1132 Övrig Kvartsit l Gråsvart 
1136 Avslag?/ Kvartsit I Grå 

Kärna? 
Avslag Kvartsit 4 Mörkgrå 
Slagen Kvartsit 3 Mörkgrå 
Övrig Kvartsit 1 Mörkgrå 

1137 Övrig Kvartsit 1 Mörkgrå 
1138 Övrig Kvartsit l Mörkgrå 



1139 Kärna Kvartsit 1 Gråsvart 
1140 Avslag med Kvartsit l Mörkgrå 

retusch 
Avslag?med Kvartsit 1 Grå 
retusch 
Avslag Kvartsit 5 2 mörkgrå, 3 grå 

1141 Avslag? Kvartsit 1 Mörk!!rå 
1149 Övrig Kvartsit 11 Grå 
1153 Avslag Kvartsit 4 Mörk 

Slagen Kvartsit 30 Mörk 
1154 Avslag Kvartsit 1 Vit 
1161 Avslag Kvartsit 1 Grå 
1177 Avslag Kvartsit 2 Grå 
1179 Avslag Kvartsit 2 Grå 

..

' Slagen Kvartsit 1 Grå 
1180:- Övrig Kvartsit 1 Gulvit 
1181 Avslag Kvartsit 4 Grå 
1182 Avslag Kvartsit 11 10 vit, 1 grå 
1183 Avslag Kvartsit 3 2 grå, 1 vit 
1184 Spets, förarbete Kvartsit 1 Liusgrå 

�.j:._ Skrapa Kvartsit 3 2 gråsvart, 1 ljusgrå 
. ,: Kärna?/ Kvartsit 1 Retusch på en kant, gråsvart 

., 
förarbete? 
Avslag Kvartsit 3 2 mörkgrå, 1 ljusgrå 

111. TABELL ÖVER RAPPORTERAT FYNDMATERIAL= BENLISTA

lli.n Landskap Socken 
Västerbotten La land Vilhelmina 

RAÄ Material Antal Vikt Fvndkontext 
230 Bränt ben 14 fr. 33 g Stensättning 
406 Bränt ben 2 fr. 6g Stå-boplats 

780 Obränt ben 1 fr. 26 g Skärvstensva.lJ 
Total mäne:d o. vikt 17 fr. 65 e:

Ekonomiska kartblad skala 1:10 000 

Dnr 

ÖvriJ?a fvnd 

K vartsita vslag,slagen 
hälleflinta 
Avslag i kvarts it 

23F, 220, 230 (för kartbladsdel se respektive lokalbeskrivning) 

Referenser 

lnv nr 

SHM 

Andersson, S., Rex Svensson, K., Wigforss, J. 1978. Sorteringsschema för flinta. Särtryck ur 
FYND rapporter 1978. Rapporter över Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar. 
Baudou, E. & Selinge, K-G. 1977. Västernorrlands Förhistoria. Västernorrlands läns 
landsting. 
Baudou, E. 1992. Norrlands Forntid- ett historiskt persepektiv. Förlags AB Wiken. 
Lundberg, Å. 1997. Vinterbyar - ett bandsamhälles territorier i mellersta Norrlands inland 
4 500- 2 500 fKr. Studia Archaeologica. Universitatis Urnensia. 
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Lötman, L. 1978. Boplatser och fångstgropar längs Vindelälvens vattensystem i 
Sorseletrakten. Studier i Norrländsk forntid I. Till Ernst Westerlund. 

48 

Löthman, L. 1986. Skärvstensanläggningar i södra Lappland. Studier i Norrländsk forntid Il.
Acta Bothniensia Occidentalis. Västerbottens museum. 
Spång, L.G. 1997. Fångstsamhälle i handelssystem. Åsele lappmark neolitikum - bronsålder. 
Stuclia Archaeo]ogica. Universitatis Umensia. 

Förkortningar 

ATA -;- Antikvarisk Topografiska arkivet, Statens Historiska museum 
SHM :_ Statens Historiska museum 
VM; Vbm, Vb museum - Västerbottens museum, Umeå 
Registret -Riksantikvarieämbetet, Fomlämningsregistret, 

� .... 
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INLEDNING 

Följande rapport är en komplettering till Fyndrapport, inventerings.fynd, Vilhelmina sn, Vilhelmina 
kn, Lapp/and, Västerbottens län med Dnr. Inventering av lokalerna utfördes av Riksantikvarie
ämbetet, Fornminnesinventeringen, numera Dokumentaionsenheten år L983. Lokalerna har granskats av Lars Z 
Larsson. Här lämnas enbart beskrivningar av fomlämningslokalerna samt uppställning av fynden i tabellform. 
För övrigt hänvisas till huvudrapporten enligt ovan. 

I. BESKRI VNING AV FORNLÄMNINGSLOKALERNA

I denna kompletterande rapport berörs följande lokaler: RAÄ 1011, 1042 och 1076. 

r. RAA 1011 Stenålders boplats 
Stenåldersboplats inom fastigheten Sax näs 1: I 5, kartblad Sax näs 2, belägen på strandplan, del vis under högsta 
dämningsnivå, av sand, grus och sten. Boplats1:::n har en utsträckning av ca 40 m längs stranden. Skärvsten 
förekommer sparsamt i ö. Mer måttligt, fläckvis rikligt, i V. 
Ett (1) spetsämne av mörk kvartsit tillvaratogs i mellersta delen (beskrivn.ing enligt Lars Z Larsson 13/6 -77). 
Vit1 inventeringen ej påträffad pga högt vatten:stånd. (Fynd av 1 förarbete spets av ljus kvar/sil med detta RAÄ nr 
finns bevarat.) 
Tidig!lre anteckningar: Västerbottens Museum Z 46/77 (ATA dnr 5663/82). 
lnpritkas ej, (bevakas!) 

RAÅ.1042 Skärvstensförekomst 
Skärvstensförekomst inom kartblad Marsliden 1, belägen på storblockigt strandplan. I strandbaket mellan 
blocken iakttogs enstaka skärvstenar. Ett osäkert avslag iakttogs (Ett större avslag, 1 förarbete till spets?, av 
mörk kvarts it med RAA nr 1042 finns bevara/). I tjugo meter längs stranden iakttogs enstaka till måttliga 
mängder skärvsten. 
lnpri.ckas ej 

R.4A" 1076 Fyndplats 
Fyndplats vid Kultsjön, inom kartblad Bijelik 1. Fyndplats för naturformade stenar. Av Tinnberg bedömda som 
artefakter av kvartsit. Möjligen stenåldersboplats, enligt Bagge dock utdömd av S. Jansson 1946. Vid inventering 
1983 kunde inga fynd göras p.g.a. högt vattenstånd. (Från RAA' 1076 finns bevarat 2 avslag i grå kvar/sil, 1 
större och 1 litet). 
Tidigare anteckningar: ATA dnr 5574/47, T23,, handlingar enligt K. Tinnberg 1946, ATA. 
1nprickas ej 

ill. TABELL ÖVER RAPPORTERAT FYNDMATERIAL 

Fyndförteckning av inventeringsfynd Dnr Jnv.nr 

Län Landskap Socken 

Västerbotten Lannland Vilhelmina 

RAÅ·n, Sakord Antal JJfaterial Anmärkning 

1011 Förarbete spets 1 Lius kvartsit 
1042 Förarbete spets? 1 Mörk kvartsit 
1076 Avslag 2 Mörk kvartsit I stort, ett litet 


