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Figur 1. Häsboån rinner från Häsbosjön till Mållången. Området ligger i sydvästra 

Hälsingland och i sydvästra delen av Ovanåkers kommun.  
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Sammanfattning 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har utfört en arkeologisk och kulturhistorisk utredning 

av Häsboån, Alfta socken, sydvästra delen av Ovanåkers kommun, Hälsingland. 

Utredningen utfördes på uppdrag av Ovanåkers kommun och bekostades med hjälp av 

LONA-medel (den lokala naturvårdssatsningen). Den främsta anledningen till utredningen 

var att önskemål fanns hos den lokala fiskevårdsföreningen att eventuellt ta bort gamla 

flottningsanläggningar för att främja fiskens vandring i ån. Uppdraget utfördes inom ramen 

för kommunens arbete med biosfärkandidatansökan.  

Inventeringen inbegrep endast en okulärbesiktning av en 15 meter bred zon på var sida om 

vattendraget. I vissa ytor användes jordsond. Fältarbetstiden medgav ingen provgrävning 

efter förhistoriska boplatser. Sträckan är därför inte fullständigt utredd. Flera lämningar i 

form av flottningsdammar och flottningsrännor var kända sedan tidigare. Vid 

fältinventeringen påträffades också två kolbottnar efter resmilor, en kolarkoja, ett myrtag 

samt rester av ännu en flottningsdamm. Lämningarna är anmälda till FMIS.  

 

Inledning 

Balder Arkeologi och Kulturhistoria har utfört en arkeologisk och kulturhistorisk utredning 

av Häsboån, fastigheterna Kyrkbyn 1:6, 11:3, 17:31 m.fl., Alfta socken, Ovanåkers 

kommun, Hälsingland. Utredningen utfördes på uppdrag av Ovanåkers kommun och 

bekostades med hjälp av LONA-medel (den lokala naturvårdssatsningen). Den främsta 

anledningen till utredningen var att önskemål fanns hos den lokala fiskevårdsföreningen att 

eventuellt ta bort gamla flottningsanläggningar för att främja fiskens vandring i ån. 

Utredningen ägde rum inom ramen för arbetet med biosfärkandidatansökan vid Ovanåkers 

kommun. Ett biosfärområde är ett modellområde för hållbart brukande och bevarande av 

natur och kultur. Mer information om detta finns på den svenska hemsidan 

http://www.biosfaromrade.org/unescos-man-and-the-biosphere-programme-mab/.  

Fältarbetet utfördes under 4 arbetsdagar i slutet av augusti år 2015. Fält- och 

rapportansvarig var Katarina Eriksson. Fältpersonal var praktikant Alexander Amundrud, 

fil. kand i arkeologi.  

 

Målsättning och metod 

Målsättning 
Målsättningen för uppdraget var att klargöra vilka forn- och kulturlämningar som ligger i 

och längs sträckningen för ån. På grund av att fältarbetet begränsades av de ekonomiska 

ramarna och därför endast omfattade fyra arbetsdagar (vilket innebär en inventerad sträcka 

om knappt fyra kilometer per dag i oländig terräng) ingick dock inte i målsättningen att 

klargöra huruvida förhistoriska bosättningar ligger i anslutning till ån. Inventeringen 

inriktades på att hitta och identifiera ovan mark synliga lämningar. Inga provgrävningar 

utfördes därför längs sträckningen.  

http://www.biosfaromrade.org/unescos-man-and-the-biosphere-programme-mab/
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Metod 
Sträckningen för Häsboån inventerades till fots. Utredningen avsåg en zon om 15 meter på 

var sida om ån. Jordsond användes till att studera jordlager och till att klargöra huruvida 

markytor och anläggningar innehöll kol eller inte. Påträffade lämningar mättes in med 

Arcpad i handdator. En shapefil med de påträffade lämningarna har tillsänts Ovanåkers 

kommun. Lämningarna är anmälda till FMIS. Även kart- och arkivstudier utfördes inom 

ramen för uppdraget. 

Som nämnts ovan provgrävdes inte efter förhistoriska bosättningar. Det var heller inte 

möjligt att mäta in alla iakttagna spår efter skogsbete och slåtter, då de upptog en större del 

av strandremsan på den drygt 15 kilometer långa sträckan. Dessa kan dock utgöra framtida 

projekt knutna till Häsboån och landskapet i den sydvästra delen av kommunen. 

 

 

Topografi och fornlämningsmiljö 

Häsboån löper i ett starkt brutet landskap. I vissa avsnitt ligger åfåran betydligt djupare än 

det omkringliggande landskapet. Vissa sträckor av ån rinner i en djup ravin med starkt 

sluttande slänter. I landskapet runt omkring finns ett antal högre höjder och 

bergsformationer, till exempel Brattskuruberget strax öst och sydöst om Brattskuru 

fäbodar, samt Eggåsen, en hög och smal ås som löper parallellt med ån i dess södra del. 

Terrängen utgörs mestadels av gammal betad fäbodskog men även av en stor del myrmark 

och äldre slåtteräng. 

SGU’s jordartskarta visar att hela åns sträckning samt en remsa om mellan 50 och 1000 

meter på var sida om ån utgörs av isälvsgrus. En isälv är utflödet av smältvatten under en 

glaciär eller inlandsis. Vid utloppet i Mållången omges ån av ett större myrområde. Omkring 

isälvsgruset består marken nästan uteslutande av blockig morän och myrmark, med inslag 

av berg i dagen. 

Vid fältinventeringen visade det sig att marken längs ån är starkt järnhaltig, och ställvis 

finns större ansamlingar av limonitmalm. Malmen samlar sig i lugnare fickor i bäckfåror, i 

diken och i myrar, och syns då som en rostfärgad ”gröt” och som en oljig hinna på vattnet. 

Forn- och kulturlämningarna i området representerar flera perioder. De består dels av ett 

förhistoriskt skikt med boplatslämningar i anslutning till Mållången, dels av ett mer sentida 

skikt med flottningslämningar, kolningslämningar, lägenhetsbebyggelser och andra övriga 

kulturhistoriska lämningar. I tabellen nedan redovisas tidigare kända forn- och 

kulturlämningar inom cirka 500 meters avstånd från Häsboåns sträckning, från söder mot 

norr: 

RAÄ-nummer i FMIS Koordinater i Sweref99 Fornlämningstyp 

41 N6780342 

E547635 

Mangårdsbyggnad, envånig, 

timrad, med tegeltak (Skålsjön) 

467 N6783618 

E546705 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

488 N6783656 
E546643 

Kolningsanläggning (kolbotten 
efter resmila) 
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522 N6783691 
E546533 

Område med 
flottningsanläggningar (en 

flottningskanal, en strandskoning, 

en vägbank) 

485 N6783691 

E546553 

Tjärdal 

489 N6783907 

E546134 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

473 N6783975 
E545846 

Kolningsanläggning (kolbotten 
efter resmila) 

471 N6783975 

E545656 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

32 N6784041 

E547074 

Fornlämningsliknande lämningar, 

överodlade 

480 N6784231 

E545662 

Kolningsanläggning (kol botten 

efter resmila) 

464 N6784237 

E546002 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

521 N6784293 
E545633 

Tjärdal 

518 N6784317 

E545417 

Förhistorisk boplats, 

bevakningsobjekt, 

skärvstensförekomst 

456 N6784317 

E545525 

Kolningsanläggningar (kolbottnar 

efter resmilor) 

455 N6784376 

E545415 

Husgrund från historisk tid 

483 N6784416 

E545751 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

513 N6784444 
E545977 

Färdväg 

443 N6784457 

E545577 

Område med skogsbrukslämningar 

(kolarkojor) 

486 N6784562 

E545268 

Förtöjningsanordning 

449 N6784628 

E545619 

Flottningskanal 

494 N6784657 

E546242 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

479 N6784770 
E546450 

Kolningsanläggning (kolbotten 
efter liggmila) 

468 N6784862 

E546369 

Stenbrott 

533 N6784966 

E545822 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

490 N6784862 

E546348 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter liggmila) 

531 N6785128 

E545875 

Kolningsanläggning (kolbotten 

efter resmila) 

495 N6785131 
E546110 

Husgrund från historisk tid 

536 N6785316 

E546116 

Förhistorisk boplats, 

bevakningsobjekt, fynd av 

skärvsten, kvarts, flinta 

 

Figur 2. Tabell över tidigare kända forn- och kulturlämningar kring Häsboåns sträckning.
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Det historiska kartmaterialet 

 

Fäbodar och skogsbeten 
Det historiska kartmaterialet visar främst på en väl etablerad, utbredd och reglerad 

fäboddrift. Åns lopp berörs av gamla marker (”fäbodskogar”) till Hibo/Hedbo, Skräddrabo, 

Skålsjö, Brattskuru, Häsbo och Kölsjöbo fäbodar (Lantmäteriets forskningsarkiv akterna 

V1-1:1, V1-1:2, V1-1:4 m.fl.). Fäbodarna kan ha sina rötter i förhistorien, och betet på 

skogsmarken har mycket gamla anor. Det finns flera belägg när det gäller medeltida fäbodar 

i Hälsingland (Jonsson 1965, Eriksson m.fl. 2008:111-116). Mats Mogren har publicerat en 

artikel om arkeologi i det stora skogsområdet Ödmården i META (Medeltidsarkeologisk 

Tidskrift). Ödmården (Bollnäs och Hanebo socknar) tar vid öster om det område där 

Häsboån ligger. Enligt Mogren omnämns hela 13 fäbodar i Hanebo i skriftliga källor före år 

1672. En av dem är dessutom redan övergiven då (1995). Mot bakgrund av detta finns det 

anledning att anta att fäbodarna även i Alfta kan vara av hög ålder. 

Häsboån verkar ha fungerat som ägogräns mellan flera av fäbodarna. Skogsbete bör ha 

förekommit på de flesta av de planare ytorna längs ån. Mer intensivt bete ägde rum inom 

ägofiguren för Brattskuru fäbodar. Ett torp tillhörande Skålsjön på sockenkartan från 1827 

hade också marker nära ån och Brattskuru. 

 

Brattskuru fäbodar 
Kartmaterialet över Brattskuru från år 1711 visar en ägofigur som i stort sett är identisk 

med dagens, samt ett flertal ekonomibyggnader (V1-32:2). En jämförelse med dagens 

ekonomiska karta visar dels att vissa lador kan ha anor tillbaka till tiden före år 1711, dels 

att det kan finnas spår av försvunna lador på vallarna (figur 3 och 4). Namnet Brattskuru 

innehåller förleden ”bratt” vilket betyder ”brant” (Brink 1984:67). Efterleden ”skuru” har inte 

gått att härleda inom ramen för rapportarbetet. Fäbodarna kallas emellertid ”Brotskårå” i 

odaterad sockenkarta, troligen från 1600-talets mitt, och ”Bråttskår” i sockenkartan från år 

1745 och en inte alltför djärv gissning är att namnet betyder ungefär ”brant skåra” (V1-1:1, 

V1-1:2). 

 

Gammal slåttermark och åker 
I det historiska kartmaterialet finns ett flertal slåttermarker i anslutning till ån. Dessa syns i 

dag som gräsbevuxna ytor. Slåttermarkerna ligger företrädesvis i plana och stenfria avsnitt. 

De har av gammalt tillhört byarna vid Voxnan, i socknens centrala del. Inga lador syns vid 

slåttermarkerna i någon av de äldre kartorna. Vissa ytor vid Brattskuru slås fortfarande 

regelbundet, enligt en muntlig uppgift av ägaren till fäboden (2015-10-06). 

Vid Häsbo, mellan ån och den brukningsväg som löper parallellt med Eggåsen finns en 

odlad yta på kartan från 1955, kallad ”Gubbens täkt”. Den här åkern kan eventuellt vara 

identisk med en äga på karta över Skålsjön år 1763 (V1-32:2). Det är emellertid osäkert. 

En inmätning och kartläggning av de fossila ängs- och åkermarkerna rymdes inte inom 

tidsramen för uppdraget, men det är en intressant uppgift för framtiden, i synnerhet när det 

gäller tidigt markutnyttjande och tidiga ägoförhållanden. 
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Figur 3. Brattskuru fäbodar på karta över ägor tillhörande kronotorpet Skålsjö år 1711 (V1-

32:2). Flera lador har försvunnit och tillkommit sedan dess. Själva ägofiguren är emellertid 

ungefär densamma.  

 

Figur 4. Brattskuru fäbodar på dagens ekonomiska karta. Ett myrtag påträffades i utkanten 

av den södra delen av ägomarken (markerat med siffran 11). 
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Figur 5. Klittavallen vid Brattskuru fäbodar. Foto från väster. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

 

Figur 6. Utdrag ur skifteskartan över skogen i Alfta år 1827 (V1-1:4). Marken längs Häsboån 

är uppdelad på olika fäbodar.  
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Flottningslämningar   

Följande lämningar efter flottningen var kända i och vid Häsboåns lopp före den 

arkeologiska fältinventeringen. De är redovisade i en rapport framtagen av länsstyrelsen år 

2002 (”Förslag till fiskevårdande åtgärder samt åtgärdande av vandringshinder i Häsboån”), 

vilken syftade till att redovisa vandringshinder för fisk i ån.  Anläggningarna anses vara 

anlagda före år 1850 vilket innebär att de är fornlämningar. Lämningarna redovisas från 

söder mot norr. 

 

Typ av lämning Koordinater 
Sweref99 

Beteckning i 
länsstyrelsens 

rapport från år 2002 

Rest av 

flottningsdamm 

N6776391 

E551187 

  

       Nr 2 

Fors med rester av 

flottningsränna 

N6776441 

E551156 

        

       Nr 3 

Rest av 

flottningsdamm 

N6776791 

E551182 

 

       Nr 4 

Rest av 

flottningsdamm samt 

fall över häll 

 

N6777223 

E550517 

 

 

       Nr 5 

Flottningsdamm N6777955 

E549918 

 

       Nr 6 

 

Figur 7. Tabell över tidigare kända flottningslämningar i Häsboån (ur rapporten Förslag till 

fiskevårdande åtgärder samt åtgärdande av vandringshinder från år 2002). 

 

Resultat 

De lämningar som påträffats och iakttagits i utredningen redovisas här från söder mot norr. 

Koordinaterna redovisas i Sweref99. 

 

1. Flottningsränna 
 

Belägen ett stycke västnordväst om Storkällan. 

Koordinater: N6775194 E551940. 
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Lämningen är cirka 15 m lång, 2 m bred och orienterad i nordsydlig riktning. Den består av 

parallellt i nordsydlig riktning liggande stockar med tvärgående reglar i norra och södra 

ändarna. Två stenar i storleken 0,75 meter har lagts på rännan. 

 

2. Rest av flottningsdamm. 
 

Belägen strax norr om bron över Massenvägen. 

Koordinater: N6676456 E551172. 

Har beteckningen vandringshinder nr 2 i länsstyrelsens rapport. 

Lämningen består av en timmerram med rester av en palissad av vertikalt stående plankor. 

Anläggningen sträcker sig över hela åfåran. Längd (öst-väst) cirka 10 meter, bredd (nord-

syd) cirka 8 meter, höjd cirka 1 meter. Förstärkt med en stenpackning i norra delen, cirka 

8x7 meter i ytan, av 0,5-1,2 m stora stenar. Kring stenpackningen ligger en timmerram. 

Förstärkt med sand på ovansidan (södra sidan). I södra änden sitter en metallskiva. Timmer 

har rasat ut åt norr och en del av anläggningen har försvunnit nedströms. Fallhöjden från 

dammen är 1,1 meter. Bevuxen med större tallar, björkar och yngre lövträd. Kraftigt 

övermossad. Undervegetationen består av mossa, gransly, blåbärsris och gräs.  

 

 

Figur 8. Lämning nummer 1. Flottningsränna. Belägen i utredningsområdets södra del, ett 

stycke västnordväst om Storkällan. Foto från nordöst. Foto: Katarina Eriksson. 
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Figur 9. Lämning nr 2, rester av en flottningsdamm uppbyggd av sten och trä. Dammen ligger 

ett hundratal meter norr om bron vid Massenvägen. Foto från nordväst. Foto: Katarina 

Eriksson. 

 

3. Flottningsränna 
 

Belägen ett femtiotal meter om nr 2. 

Koordinater: N677534 E551141. 

Beteckningen nr 3 i länsstyrelsens inventering. 

Bara rester finns kvar av flottningsrännan. Inga strukturer kunde iakttagas vid fältarbetet. 

Timmer ligger spritt nedströms anläggningen. 

 

4. Flottningsdamm 
 

Koordinater: N6776802 E550984. 

Belägen ett hundratal meter om den bäck som ansluter till Häsboån norr om Döljesbäcken. 

10x2 m, cirka 1,5 meter hög, orienterad i östvästlig riktning. Uppbyggd av grövre timmer 

(cirka 0,8 m i diameter), lagd i tre timmervarv. Tre varv finns kvar. Anläggningen har 

utskjutande stockar åt söder. Träram åt söder. Timmer ligger spritt nedströms.   
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Figur 10. Lämning 4. Flottningsdamm. Foto från nordnordöst. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

Figur 11. Lämning 5. Flottningsdamm väster om Eggåsen. Foto från nordöst. Foto: Katarina 

Eriksson. 
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Figur 12. .Lämning 6. Flottningsdammen Nederbergsdammen, ett hundratal meter norr om 

mindre brukningsväg eller stig över ån. På bilden fr.v. Bertil Nääs, Alfta fiskevårdsområde, 

och Olle Berglund, Ovanåkers kommun, projektledare i Biosfärkandidat Voxnadalen. Foto från 

öster. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

5. Flottningsdamm 
 

Belägen väster om Eggåsen, i höjd med Nallebärsmuren.  

Koordinater: N6777223 E550517 

Cirka 10x3 meter, cirka 1,5 meter hög, timrad, av stockar i grovleken 0,3 meter i diameter. 

Ett eller flera timmervarv saknas. En hel del timmer ligger nedströms lämningen. Ingen 

förstärkning i form av sand eller andra massor finns kvar. Anlagd tvärs över vattendraget 

och orienterad i nordsydlig riktning. Dammens fallhöjd har varit cirka 2,5 meter.  
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6. Flottningsdamm 
 

Nederbergsdammen 

Koordinater: N6777955 E549918. 

Benämnd vandringshinder 6 i länsstyrelsens rapport.  

Vid länsstyrelsens inventering år 2002 fanns skivbordet till anläggningen kvar. I dag består 

anläggningen enbart av block i storleken 1-2,25 meter utlagda tvärs över vattendraget (figur 

12). Namnet Nederbergsdammen kommer troligen av att ån i det här partiet omges av 

kraftiga höjder på båda sidor.  

 

 

       7. Kolbotten efter resmila 
  

Koordinater: N677815 E549318. 

Belägen cirka 1 kilometer sydöst om torpet Krons. 

Rund, 12 m i diameter, 0,2-0,3 m hög. Bevuxen med ett flertal ungtallar och några björkar. 

Något inslag av lövträd. Bevuxen med mossa, lingonris och blåbärsris. Anläggningen var 

omgiven av kulturstubbar, vilket innebär att den varit känd av den som skött 

föryngringsavverkning på skiftet. 

 

 

        8. Kolbotten efter resmila 
 

Belägen cirka 1 kilometer sydöst om torpet Krons.  

Koordinater: N6778229 E549724. 13 meter i diameter, 0,6 hög. En ränna, cirka 1 meter 

bred, löper runt anläggningen. Anläggningen omges av ett antal stybbgropar, 0,3-1,5 meter 

breda och 0,3-0,6 m djupa. Bevuxen med ett flertal granars samt mossa, lingonris och 

blåbärsris.  
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Figur 13. Lämning 8, en kolbotten efter resmila. Jämthunden Tula står på kolbottnens västra 

del. Den påträffade lämningen efter kolarkojan ligger utanför bild, till höger. Foto från väster. 

Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

 

9. Kolarkoja 
 

Belägen cirka 15 meter norr om lämning nr 8.  

Koordinater: N6778237 E549731 

7x5 m, 0,3 m hög, orienterad i NNV-SSÖ. 

Husgrund av mullbänkstyp. Mullbänken syns som en vall/förhöjning, cirka 2 meter bred 

och uppbyggd av sand eller grus. Vallen har ett brott i nordnordväst där ingången varit. 

Yttermått: 6x3,5. Innermått: 4x1,5 m. Vallen: 2 meter bred, 0,3 meter hög, anlagd av 

sand/grus. 
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Figur 14. Området med skogsbrukslämningar, två kolbottnar (7 och 8) efter resmilor och en 

kolarkoja (9). Området är beläget någon kilometer sydöst om torpet Krons. 

 

 

10. Flottningsdamm 
 

Koordinater: N6779179 E548967. 

Belägen cirka 200 meter norr om Stordammen. 

Endast spår av dammen finns kvar. Enstaka stockar på tvären över vattendraget. Endast 

nedersta varvet ligger kvar. Tuktad sten ligger omkring timret.  

Vid stigen på västra sidan om ån finns en timrad, vinkelställd anläggning (ett hörn som 

ingått i en konstruktion). Sannolikt fäste till flottningsdamm. Hörnet är orienterat åt 

sydväst. Kraftigt övermossad, 1,7 m hög, vinkelbenen 3 meter. Uppbyggd av timmer i minst 

tre varv. Timmer i dimensionen 0,3 meter. 
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Figur 15. Lämning 10, rest av flottningsdamm, från väster. Foto: Katarina Eriksson. 

 

 

Figur 16. Landfäste till flottningsdamm (10). Foto från öster. Foto: Katarina Eriksson. 
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11. Myrtag 
 

Koordinater: N6780343,7 E548267,9 

Belägen i södra änden av de ägor som tillhör Brattskuru fäbodar. 

Täktgrop för torv, närmast kvadratisk, cirka 2x2 m, 0,0,8 m djup. Orienterad i N-S.  

 

 

Tillägg 

Sträckningen för Häsboån inventerades av Fiskevårdstjänst några veckor efter det att Balder 

Arkeologi slutfört den arkeologiska fältinventeringen. I samband med detta påträffades 

ytterligare två flottningsrännor som inte upptäckts av Balder i inventeringen. Uppgifterna 

ned härrör från Fiskevårdstjänsts inventeringsrapport och från muntliga uppgifter från 

Peter Hallgren, Fiskevårdstjänst, 2016-02-08 (sid. 14). 

Den ena flottningsrännan är belägen nedströms Gruvbergsleden och har koordinaterna 

N6777438 E550400. Den andra, mer nordligt belägna flottningsrännan ligger uppströms 

Gruvbergsleden och har koordinaterna N6777847 E550114. Rännan är till hälften 

överbyggd av en bäverdamm och därmed svår att identifiera. Lägena för dessa två 

flottningslämningar åskådliggörs i kartan på sidan 26. 

 

 

Figur 17. Flottningsrännan belägen norr om Gruvbergsleden med koordinaterna N6777438 

E550400. Foto: Bertil Nääs.  
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Figur 18. Flottningsrännan belägen norr om Gruvbergsleden, med koordinaterna N6777847 

E550114. Foto från nordväst. Foto: Bertil Nääs.  

 

 

Figur 19. Flottningsrännan belägen nedströms Gruvbergsleden, med koordinaterna N6777847 

E550114. Foto från sydöst. Foto: Bertil Nääs.  
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Utvärdering och diskussion 

Att Häsboån långa sträckor löper i en ravin, omgiven av branta sluttningar, har också haft 

betydelse eftersom det begränsat markanvändningen avsevärt. Det är tydligt att alla plana 

ytor längs ån nyttjats maximalt som betesmark och fodertäkt. Det finns långa avsnitt som 

bara har gått att använda extensivt, för bete, timmeruttag och så vidare. Kartprotokollen 

visar att svedjebruk också förekommit. Skogsmarken öster om Skålsjön och Brattskuru 

beskrivs så här i sockenkartan från år 1745 (V1-1:2): ”Berg och stenig mark bevuxen med 

Gran oc Tall någon Svediemark, nog mager betesmark”. Det påträffade myrtaget visar att 

torvtäkt också förekommit, åtminstone i anslutning till fäboden. 

Att området kring ån ligger på isälvsgrus har spelat in när det gäller fornlämningsmiljön. 

Flertalet lämningar hör till det slaget som kräver en relativt lättarbetad jordart. Det är också 

i det relativt plana och vidsträckta området i anslutning till Mållången som de flesta 

lämningarna ligger. Det gäller främst boplatser, tjärdalar, kolningslämningar och kanaler.  

De förhistoriska boplatserna vid Mållången är inte daterade, men innehåller fyndmaterial 

som kan härröra från flera olika perioder från stenålder till äldre järnålder. Sjöarna 

Amungen, Mållången och Telningen är sedan länge kända för sitt goda fiske, och gäddan 

har på grund av naturliga vandringshinder inte kunnat vandra upp till Häsbosjön, vilket 

medfört ett eftertraktat fiske (länsstyrelsens rapport från år 2002). Fisket bör ha haft stor 

betydelse för människorna här under tusentals år, och de förhistoriska människorna som 

bott strax norr om Häsboåns utlopp i Mållången har med all säkerhet givit sig iväg på 

fångst- och fiskefärder upp längs ån. De slåtter- och betesmarker som finns här kan ha 

mycket gamla anor. Både får och nötboskap kan ha drivits på bete. I en av järngravarna på 

gravfältet på Getryggen vid Amungen (Alfta 38) påträffades en del av ett blad till en skära. 

Skörd och slåtter har med andra ord förekommit i området under förhistorisk tid. 

Boplatserna ligger i mycket lämpliga lägen ur försörjningssynpunkt sett. Det kan också 

förekomma hittills ej påträffade boplatslämningar längs åstranden. 

De gamla flottningsdammarna ligger företrädesvis i anslutning till skarpa höjdkurvor på 

kartan, det vill säga höjdfall. Flottningsrännorna är belägna i flackare, blockiga avsnitt. 

Anläggningarna har varit mycket strategiskt placerade. Eventuellt är det inte nödvändigt att 

ta bort lämningarna för fiskets skull, då det troligen inte dröjer länge innan de är borta på 

naturlig väg.  

Häsboån har ett naturskönt lopp och lämpar sig väl för vandring och friluftsliv. Vissa 

sträckor kräver emellertid slyröjning längs åkanten för att terrängen skall bli mer 

framkomlig. Den vackra vandringsled som finns bör också vårdas då den erbjuder en stor 

naturupplevelse.  
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Figur 20. Inventeringsområdets sydligaste del. 1=Flottningsränna. 2=Flottningsdamm. 

3=Flottningsdamm. 4=Flottningsdamm. 5= Flottningsdamm. 6=Flottningsdamm. 7=Kolbotten 

efter resmila. 8=Kolbotten efter resmila. 9=Kolarkoja. 

 

 



 
 

23 
 

 

Figur 21. Åns fortsättning norr om kartan i figur 17. 7=Kolbotten efter resmila. 8=Kolbotten 

efter resmila. 9=Kolarkoja av mullbänkstyp. 10=Flottningsdamm. 11=Myrtag.  
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Figur 22. Åns fortsättning norr om kartan i figur 18. 32=Fornlämningsliknande lämningar, 

överodlade. 470=Kolbotten efter resmila. 474=Område med skogsbrukslämningar. 

485=Tjärdal. 470, 487, 488, 491, 493, 497=Kolbotten efter resmila.522=Område med 

flottningsanläggningar. Områden markerade med mörk turkos färg: fossil ängsmark. 
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Figur 23. Åns fortsättning nordöst om kartan i figur 19. 32=Fornlämningsliknande 

lämningar. 513=Färdväg. 518=Förhistorisk boplatslämning. 522= Område med 

flottningslämningar. 722=Lämning efter smedja. 455=Husgrund från historisk tid. 

485 och 521=Tjärdal. 468=Stenbrott. 479 och 490=Kolbottnar efter liggmilor. 

456,464,471,473,480,483,488,489,494,533=Kolbottnar efter resmilor. 
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Figur 24. Lägen för de två flottningsrännor som identifierades vid Fiskevårdstjänsts 

inventering. Foton av lämningarna i figur 17-19. 
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