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INLEDNING 

Under drygt en vecka i oktober 1997 gjordes en arkeologisk förundersökning inom området för 
fornlämning nr 343, Gammplatsen, i Lycksele socken och tätort. Anledningen till undersök
ningen var att kommunen 1965/66 där anlagt råvattentäkt med pumphus och att anläggningen 
nu planerats kompletteras med brunnar för syresättning av vattnet i marken, varigenom vattnets 
kvalitet förhoppningsvis skulle förbättras. I krets kring det befintliga pumphusets rektangulära 
bottenplatta skulle således borras 16 brunnar, sinsemellan förbundna med rörledning. 

TOPOGRAFI OCH KULTURHISTORISK BAKGRUNDSTECKNING 

Gammplatsen är belägen på en långsträckt och låglänt udde, som skjuter ut från Umeälvens södra 
strand och som med längdaxeln är orienterad parallellt med vattenflödet, d.v.s. i NV-SO. Viken 
mellan udden och stranden i söder heter Gammplatsavan. Där är lugnvatten. De långgrunda och 
stenfria stränderna erbjuder lämpliga angörings- och uppdragningsplatser för forsbåtar. 

På udden finns flacka höjdpartier, dit bebyggelse uppenbarligen i första hand förlagts. Anledningen 
till detta är att fjällfloden vanligtvis sätter betydande del av lägre liggande områden under vatten. 
Samen Nicolaus Lundius, som var väl förtrogen med förhållandena på platsen, beskriver någon 
gång mellan 1674 och -76 situationen på följande sätt: "Sombliga åhr oppstiger af fiäll mycket 
flod, orsakas af mycket sniö och tiåck is: Månge åhr går floden på 12 eller 13 fambnar på landet 
som skier hwart 4 åhr eller hwart 5 stundom ochså längre: ... " 

Bebyggelselämningarnas många gånger knappa höjdläge gör att det bör finnas välbevarat organiskt 
material i sådana anläggningar som formats i marken; som källar- och avfallsgropar. 

På Gammplatsen sammanstrålade under 1600- och 1700-talet samer och storsamhällats företrädare; 
vare sig det var fråga om handelsmännen från Umeå eller andliga och världsliga myndighetspersoner. 
Här hölls regelbundet gudstjänst och marknad, varvid det även verkställdes uppbörds- och tings
förrättningar. På platsen fanns en för lappmarkerna gemensam trivialskola, där samegossar fick 
lära sig att läsa och skriva. Nyss nämnde Nicolaus Lundius var hemmahörande i Lule lappmark 
och hade varit elev i skolan någon gång i början av 1670-talet. 

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR I OMRÅDET - BEDÖMNING 

1949 karterades genom länsmuseets försorg en väsentlig del av bebyggelselämningarna på Gamm
platsen. 1968 ombesörjde riksantikvarieämbetet en komplettering. 1950 företogs en regelrätt 
arkeologisk undersökning av kyrkogårdsområdet, med fundamentet efter Lycksele äldre kyrka 
(Vbm d.nr 182/51). 1967 undersöktes tre husgrunder i fornlämningsområdets SO del, på den 
plats dit Hembygdsgillet skulle flytta en parstuga (581/71). 1971 undersöktes så ytterligare några 
husgrunder samt en utrasad mur och ett röse. Denna gång skulle Gillet berika hembygdsområdet 
med en replik av den äldre kyrkan (260/71). 

1956 gällde det en vattentäkt: Efter landsamikvariens tillstyrkan (511/56) meddelade riksantikvarie
ämbetet i december 1956 att man ··icke vill motsätta sig" att grundvattenstäkt anläggs på föresla
gen plats inom fornlämningsområdet. Ämbetet menade att inga fasta lämningar syntes bli direkt 
berörda. Ämbetet erinrade emellerid om att landsantikvarien omedelbart skulle underrättas om 
det skulle framkomma något under arbetets gång (575/56). 
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Av den till ärendet fogade plankartan framgick att vattentäktens pumphus skulle uppföras i gatu
rummet mellan två, genom 1949 års kartering kända, husgrundsrader. Vidare skulle vattenled
ning uppenbarligen dras tvärs över en vagt antydd husgrund. Tillfartsväg skulle gå tvärs över en 
annan sådan. På platsen for pumphuset fanns ytterligare karterade lämningar, då i form av kullar 
och gropar. 

Senhösten 1965 kom markarbetet igång. Husgrunder, gropar och kullar skadades. Eftersom 
marken var frusen kunde det inte bli tal om att göra en arkeologisk undersökning. Landsantikvarien 
försökte få respit med vissa undersökningar till våren (843/65). Emellertid fortsattes markarbetena. 
Kulturjord schaktades med maskin ur anläggningar och lades upp i särskilda högar, som efter 
vintern sållades under landsantikvariens överinseende. Markarbetet var i det skedet redan avslutat. 
Även själva pumphuset hade uppförts (168/67). 

Det är verkligen vanskligt att i efterhand bedöma de nyss nämnda markingreppens omfattning 
och karaktär. Förutom att fornlämningar skadats och borttagits kom sådana uppenbarligen -
enligt undertecknads iakttagelser i fält 97-09-16 - också att helt eller till del täckas med grus/sand, 
vilket måste ha skett vid det avslutande markarbetet. 

Enligt landsantikvariens båda skrivelser (843/65 resp. 168/67) kom följande lämningar att skadas/ 
borttagas: 

Kartans nr D.nr 843/65 168/67 
26 X X 

27 X 

30 X X 

32 X X 

36 X X 

37 X 

38 X X 

Det kan knappast råda något tvivel om att även nr 31 spolierats, då den lämningen låg på platsen 
for själva pumphuset. Detsamma kan tyckas gälla beträffande nr 25, som enligt karteringen ligger 
tätt samman med den enligt skrivelsen 168/67 borttagna nr 27 och som inte kunde påvisas 
genom marksondering vid besiktningstillfället 97-09-16. Nr 35, 41, 44, 46 och 50 var alla tydligt 
urskiljbara vid besiktningen. Några av dem - speciellt 44 och 46 - var emellertid delvis täckta med 
grus/ sand, som måste ha påförts 1966. På platsen for nr 17 och 45 syntes inte annat än omrört 
eller påfört material. 

1992 drogs ett schakt for vattenledning i NO-SV riktning strax SO om pumphuset. Schaktet gick 
över platsen for husgrunden 45 samt 50, där en inspektionsbrunn placerades. Skogsmuseet hade 
fått uppdraget att vara antikvarisk kontrollant under arbetets gång. Det kunde ej upptäckas några 
fasta lämningar på platsen for husgrunden 45. Emellertid noterades i schaktet ett mörkt lager, 
innehållande ben och tegelbitar. Lagret var tydligast i SV - i och kring nr 50 - och tunnade mar
kant ut åt NO. 

Den nu gjorda genomgången utmynnar i bedömningen att den SV husgrundsräckan - bestånde 
av lämningarna nr 35, 41, 44 och 50 samt gropen 46 - klarat sig förhållandevis bra vid de mark
ingrepp som gjordes 1965/66. Situationen är emellertid en helt annan då det gäller husgrunds
räckan i NO, där 26, 32 och 38 helt spolierats, medan 17 och 45 skulle kunna finnas kvar till 
väsentlig del. Av de gropar och kullar som före anläggningsarbetet fanns på platsen for pumphuset 
synes endast gropen lämning nr 25 kunna vara for handen. 
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FÖRUNDERSÖKNINGEN 

1997-10-01 ingav Lycksele kommun till länsstyrelsen ansökan om att få göra för syresättnings
brunnarnas anläggande erforderliga ingrepp i fornlämning nr 343. Länsstyrelsen hade, i samband 
med det samråd som dessförinnan ägde rum, inhämtat synpunkter från såväl Skogsmuseet som 
länsmuseet. Vid det senare hade gjorts en närmare bedömning av kunskapsläget samt upprättats 
ett kostnadsberäknat förslag till undersökningsåtgärder. Detta hade 97-09-18 ingivits till läns
styrelsen ( 430/97). 

97-10-13 fattade länsstyrelsen beslut om arkeologisk förundersökning, som skulle utföras av
länsmuseet och då i enlighet med den föreslagna undersökningsplanens alternativ A (länsstyrel
sens d.nr 220-10054-1997). Genom muntligt besked från länsstyrelsen blev det emellertid möj
ligt att påbörja fältarbetet redan 97-10-06. - Marken tenderade nämligen nattetid tjäla och den
första snön låg i luften.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 

Grävningen utfördes under tiden: 6-13/ 10 1997 
Arkeolog: 6 dagsverken (1 man) 
Grovarbetstid: 9 dagsverken (arbetsstyrkan fluktuerade från O till 3 man/dag) 
Maskintid: 5 a 6 timmar 
Grävd yta: drygt 130 m2 

MÅLSÄTTNING 

Syftet med undersökningen var att försöka fastställa det 1965/66 mer eller mindre utschaktade 
områdets omfattning och karaktär. Eventuella inom detta kvarvarande partier kulturlager eller 
anläggningar, som gropar, skulle naturligtvis om möjligt samtidigt undersökas. Den i samband 
med 1965/66 års arbete med grus delvis igenfyllda gropen anläggning nr 46, med närmast kring
liggande markområde, skulle helt undersökas. Slutligen skulle det bedömas var i förhållande till 
då kvarliggande fornlämningar det vore möjligt att placera syresättningsbrunnar. 

UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Markområdet mellan pumphuset och synliga eller förmodade husgrunder avbanades i valda delar 
med maskin, vilket i huvudsak innebar att det 1966 påförda grus-/sand-lagret avlägsnades. Denna 
insats koncentrerades till området längs pumphusets SV långsida och NV gavel samt till den NV 
delen av området längs den NO långsidan. Maskingrävning förekom vid mer än ett tillfälle och 
kom även väl till pass vid djupgrävning i samband med undersökning av gropanläggningar. Det 
övriga området kring pumphuset undersöktes i görlig mån genom provstick med jordsond. Under 
arbetets gång inom området påträffade partier kulturlager genomgrävdes,antingen för hand eller 
togs upp med skyffel, varpå allt torrsållades för hand. Sålldukens maskstorlek var 3 mm. Försök 
med vattensållning slog ej väl ut, eftersom de sållade massorna tenderade frysa fast i duken. 

Fyndmaterial omhändertogs i enheter relaterade till fasta lämningar, som byggnadsfundament och 
gropar. Nivåer beräknades i enlighet med det system som gäller för Lycksele kommun. Tjänste
män från kommunens gatuavdelning biträdde genom att sätta ut en arbetsfix. De gjorde också en 
områdesinmätning. 
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UNDERSÖKNINGSRESULTAT 

Kulturlager, husgrunder och stenpackning 

Efterhand som det 1966 påförda lagret avbanades gick det rätt bra att fa en uppfattning om det 
tidigare markingreppets omfattning och karaktär. Tydligen hade man då till väsentlig del avlägsnat 
själva jordmanteln i gaturummet mellan de båda husgrundsraderna. Därpå hade det inom ett 
något snävare område djupgrävts för brunnar, pumphusets bottenplatta etc. 

Det kunde sålunda konstateras att jordmanteln saknades inom ett, från pumphusets SV sida 
räknat, 2 a 2.5 m brett område. Utanför detta hade ursprunglig markyta med underliggande 
jordlager/kulturlager bevarats. Det kunde vidare konstateras att husgrundsräckan anläggningarna 
35+41+44 var intakt. De mot gaturummet gränsande väggsträckningarna och några hörnstenar 
kunde tydligt urskiljas - likaså eldstadsplatserna i 41 och 44. 

I området vid pumphusets NV gavel påträffades ursprunglig markyta först på 2 a 3 m:s avstånd 
från bottenplattan - till en början fläckvis och sedan mer sammanhängande. Området vid gaveln 
gjorde intryck av att vara rätt omgrävt. I samband med maskinavbaningen frilades två grova 
järnrör, som drivits rakt ner i marken, så att de når grundvattensnivån. Avbaning företogs i NV 
riktning till 4 a 6 m från pumphuset. Här fanns en kulle, som bedömdes utgöra eldstadsplatsen i 
husgrunden anläggning nr 16 och som därmed lämnades intakt. 

Vid avbaning av N delen av området vid pumphusets NO sida framkom varken ursprunglig 
markyta, kulturlager, fasta anläggningar eller föremålsfynd. N om pumphusets N hörn hejdades 
arbetet på drygt 3 m:s avstånd från huset. Anledningen var att det där fanns en kulle, som bedöm
des kunna utgöra en del av eldstadsplatsen i husgrunden anläggning nr 17 . Avbaningen drevs i 
NO riktning i övrigt till 4 a 5 m från pumphuset. 

Sedan dessa konstateranden gjorts undersöktes det utanför husgrundsräckan 35+41+44 i gatu
rummet återstående kulturlagret. Vidare undersöktes kvarvarande partier kulturlager inom det 
NV om pumphuset avbanade området. Där noterades redan under avbaningsarbetet ett 
parallellepipediskt större stenblock (0.6 x 0.6 m), som låg delvis ovanpå ett par mindre stenar 
i en oregelbunden stensamling , som bedömdes ha samband med husgrunden anläggning nr 17. 
Vid blocket var det påförda grus-/sandlagret ca 0.35 m tjockt. Ungefär 3 m NV om pumphusets 
gavel fanns i en tydlig svacka i marken ytterligare en smärre stensamling, eller snarare stenpackning. 
Vid frampreparerandet av denna visade det sig att stenarna låg i kraftigt ler- eller mjälahaltig 
fyllning. Stenarna var av varierande storlek: mellan 0.4 x 0.5 och 0.15 x 0.2 m. 

Gropen anläggning nr 25 

Området vid pumphusets NV gavel hade i samband med täktens etablerande kommit att påver
kas av såväl neddrivandet av vattenprospekteringsrör som schaktningen for brunn och pumphus. 
Allt talade för att det här endast återstod att slutundersöka det tidigare nämnda partiet ler- eller 
mjälahaltig fyllning, med däri liggande stenpackning. 

Emellertid kunde det snart konstateras att fyllningen låg i en grop som gick djupt ner i marken. 
Sedan det 1966 påförda grus-/ sandlagret helt avlägsnats stod det klart att gropanläggningen var 
långt ifrån intakt: betydande delar hade schaktats bort vid vattentäktens anläggande och ett av 
prospekteringsrören hade drivits ner just här - det andra litet vid sidan om. 
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Gropen hade i plan en något oregelbunden form; närmast päronformad. Anläggningen mätte i 
nivå med samtida markyta maximalt ca 2.4 x 1.9 m och var ca 0.6 m djup. Urgrävningen var 
jämnt skål-formad och hade en förhållandevis vid botten. Sidolutningen var något brantare i 
gropens NO del. 

Gropens fyllning utgjordes överst av jord och grus/sand, som påföres vid 1965/66 års arbeten. 
Lagrets finare fraktioner hade med tiden sköljes ur och kommit att avsättas på den underliggande 
äldre markytan. Då gropen fylldes med grus/sand hamnade där också en del sten. 

Gropens egencliga fyllning var av rätt växlande karaktär. Uppenbarligen har det förekommit 
depositioner med olikartat innehåll. Organiskt material syntes emellertid genomgående utgöra ett 
markant inslag. Depositionerna hade hamnat i gropen på sådant sätt att det kan förmodas att de i 
stor utsträckning gjorts från anläggningens NO sida. 

Det var alldeles tydligt att gropens bottenparti upptogs av en fuktig, mycket ensartad, organisk 
mylla, som var mörkbrun, med en klar anstrykning åt rött. I denna fyllning förekom varken 
bränd lera eller kol. Obrända ben utgjorde mestadels ett kraftigt inslag - dock ej i fyllningens allra 
nedersta del. Ovanpå denna mylla hade deponerats ett något grövre material, som var markant 
ler- eller mjälahalcigc. Här utgjorde bränd lera och träkol ett kraftige inslag. Här förekom också en 
hel del obrända ben. Vidare noterades enstaka förekomst av eldsprängd sten. I gropfyllningen 
iakttogs också särskilda partier med aska respektive träkol. Etc parti krossad kalk hade "brunnit 
samman" så att det omvandlats till en hård kaka, på vars undersida det går att urskilja avtryck av 
växtfibrer. Sådant som delar av kritpipor, glas och keramik påträffades överallt i gropfyllningen. I
dess djupaste del låg ett kopparmynt: 1 öre KM.

Av profilsnittet (E-F) mellan gropen och husgrunden anläggning nr 44 framgår att dessa varit i 
samtida bruk. Vidare framgår det att det på platsen för 44 finns ett äldre brandlager/kulcurlager , 
som täckts med grus innan husgrundens Ö hörnsten kom på plats. 

Fynd 

Fyndmaterialet tillvaratogs på så sätt att det är knutet till förekommende fasta konstruktioner: 
husgrunder (anl. nr 44 resp. 35+41) och gropar (25 resp. 46). Också markområdet vid pump
husets NV gavel fick av undersökningstekniska skäl utgöra en enhet. Detta då lämningarna av 
grop 25 först i undersökningens slutskede framträdde och därmed också kunde identifieras. 

En inledande gruppering av fyndmaterialet utifrån kriterierna organiskt respektive oorganiskt 
innebär samtidigt, på något undantag när, att materialet uppdelats i sådant som i första hand 
närmare utforskas av naturvetaren respektive kulturvetaren. 

Organiskt material - ben 

Vid undersökningen påträffades och tillvaratogs en hel del ben; främst av däggdjur, men också av 
fagel och fisk. Det rör sig nästan uteslutande om obränt material, som ofta är mycket väl bibehål
let. Det brända materialet utgörs av små fragment, men också av någon hel ryggkota av fisk. 
Bland de obrända rörbenen av däggdjur finns ett förarbete till flöjt. 
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Vid tillvaratagandet förpackades benen i fuktigt tillstånd, varpå de inomhus rengjordes i rinnande 
vatten och slutligen långsamt fick torka ut. Ben som skadats vid utgrävningsarbetet reparerades -
i den mån detta nu var möjligt. 

Materialet registrerades genom att uppordnas och avfotograferas enhet for enhet (se Bilaga 1). 

Organiskt material - prover för makrofossilanalys 

Gropen anläggning nr 25: Här tillvaratogs 420 gram av fyllningen i gropens djupaste parti 
(prov 3) samt ytterligare 1255 g av samma fyllningslager, nu emellertid från en position längre 
uppåt gropens sida (prov 1). Vidare togs 406 g från det närmast motsvarande lagret fyllning, 
beläget något ytligare i gropen (prov 2). Provtagningspositionerna har markerats på plan- (prov 1) 
respektive profilritning (prov 2 och 3). Vidare tillvaratogs for analys en del av den i anläggnings
beskrivningen här tidigare nämnda lilafärgade substansen, som ju bedömts kunna utgöra resterna 
av fnöske. 

Gropen anläggning nr 46: 3030 g av fyllningen i gropens djupaste parti tillvaratogs. Provtagnings
platsen har markerats på profilritning E-F. 

Oorganiskt material 

Fyndbståndet av oorganiskt material utgörs till väsentlig del av skärvor av glas och yngre rödgods. 
Då det gäller glaset handlar det om fönsterglas, buteljer/pluntor och dryckeskärl. Rödgodsskär
vorna härrör mestadels från djupa fat. Av ett större sådant kunde så pass mycket tillvaratas att det 
visade sig möjligt att göra en rekonstruktionsritning (omslagsbilden). Bland andra kärlformer 
märks burk och kåsa. Dekor förekommer på fatens insida. Endast i något enstaka fall har kärl 
försetts med utvändig glasyr. Skärvornas dekor och glasyr har många gånger farit illa genom 
frostsprängning. Avvikande från det övriga materialet är ett par skärvor mycket hårdbränt gulak
tigt gods , med blekgul glasyr på vit grund. Det finns även någon enstaka skärva hårdbränt vitt 
gods med blekgul/transparent glasyr. I materialet ingår faktiskt också fajans. Det rör sig om 
skärvor av koppar och skålar i gult eller gulaktigt gods, med in- och utvändig tennglasyr, som är 
ljusgrå eller blågrå och i något fall vit till färgen. Dekor har utförts i ljusblått, kobolblått och/eller 
manganviolett. Det kan knappast vara fråga om annat än produkter från Rörstrand/Marieberg. 

Bitar av kritpipa är den till antalet i särklass största gruppen i det keramiska fyndbeståndet, vilket 
for övrigt även gäller om jämförelsen görs utifrån beräknat antal hela pipor. I sammanhanget 
finns det anledning att fasta uppmärksamheten på att antalet pipor blir störst då beräkningen görs 
utifrån antalet skaftänder (se skissen nedan). I materialet ingår produkter från såväl Stockholm 
som Gouda i Holland. Dateringarna ligger i 1700-talet. 
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Pipans olika delar benämns i f)rndrapporteringen enligt följande: 

framsida 

baksida 

klack 

skaftets huvudände 

��rre _

] 

skaftände 

Bland fyndbeståndets komponenter av metall återfinns sådant som spikar av järn, ett eldstål, 
smältor av bly och en fingerborg av mässing. Det har redan nämnts att det påträffades 1 öre KM 
i anläggning nr 46. Utan något sådant direkt samband med en fast konstruktion påträffades 
ytterligare två kopparmynt, nämligen 1 öre SM från 1738 resp. 1759. 

Hela fyndbeståndet av oorganiskt material redovisas i en separat förteckning (Bilaga 3). 

ANALYSER OCH KONSERVERING 

Provmaterialet från groparna anläggning nr 25 och 46 har for analys inlämnats till Roger 
Engelmark vid Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet (d.nr 494/97). 

Det osteologiska materialet har for bestämning inlämnats till Ebba During vid Arkeoosteologiska 
forsknings laboratoriet, Ulriksdals kungsgård, Solna - Stockholms universitet ( 495/97). 

Några bitar bly har for spektralanalys inlämnats till Wolfgang Frech vid Institutionen for analytisk 
kemi, Umeå universitet (568/97). 

Stefan Hagenfeldt vid Institutionen for geologi och geokemi, Stockholms universitet, har haft 
vänligheten att bedöma det i anläggning nr 46 påträffade kalkstycket och då funnit att det rör sig 
om "krossad kalksten som sedan brunnit samman" (muntligt besked 97-11-14). 

I fyndbeståndet ingående järnföremål kommer att konserveras vid Västerbottens museum. 
Kopparmynten, fingerborgen av mässing och ett par andra föremål har for konservering lämnats 
till Antikvarisk-tekniska avdelningen vid Riksantikvarieämbetet. 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

Redan från början stod det klart att förundersökningsuppdraget egentligen innebar en efter
undersökning. Det gällde ju att försöka fastställa hur stort det område var som direkt påverkats 
av 1965/66 års anläggningsarbeten och om det inom detta ännu fanns partier av kulturjord eller 
t.o.m. fasta anläggningar, som gropar. Sådant skulle i så fall helt undersökas, för att bereda plats 
för de planerade ytterligare installationerna vid pumphuset. Det visade sig att där både fanns 
rester av kulturlager samt en 1965/66 illa ramponerad gropanläggning, som var identisk med nr 
25 på den 1949 upprättade kartan. 

Det kunde vidare konstateras att husgrunderna anläggning nr 35, 41 och 44 var intakta. Rester 
av kulturlager utanför dessas väggsträckning mot exploateringsområdet undersöktes och gav ett 
rikhaltigt fyndmaterial. På samma sätt, och med lika gott utbyte, undersöktes kulturlager fram 
mot husgrunderna 16 och 50. Vid markavbaning en bit in över platsen för husgrund 17 fram
trädde ej annat än en oregelbunden stensamling, som förmodligen tidigare ingått i en eldstads
konstruktion. Gropen anläggning nr 46, med kringliggande område, totalundersöktes. Området 
NO om pumphuset, med den nuvarande påfartsvägen och äldre ledningsschakt, bedömdes vara 
fritt för de planerade installationerna. Detsamma gäller beträffande området omedelbart SO 
om byggnaden, då fram till det ledningsschakt som drogs 1992. 

Den begränsade undersökningen - mitt i detta med enrummiga timmerstugor en gång i tiden 
bebyggda område - gav ett ur kulturhistorisk synpunkt gott resultat. Det rikhaltiga fyndmaterialet 
ger ett begrepp om materiell standard i stugorna och berättar om liv och verksamhet på en mark
nadsplats. Materialet har också en del att förtälja då det gäller förståelsen av platsens betydelse 
i ett vidare kommersiellt sammanhang. 

Tidsmässigt hör fyndmaterialet hemma i 1700-talet, måhända med tyngdpunkt kring århundradets 
mitt och i dess senare del. Emellertid finns det något enstaka föremål som närmast synes höra 
hemma i 1600-talet, vilket då gärna förknippas med det faktum att det konstaterades ett äldre 
brandlager/kulturlager på platsen för husgrunden anläggning nr 44. 

Trots tidigare arkeologiska insatser på Gammplatsen var det nu första gången som gropar under
söktes. Det visade sig i båda fallan vara fråga om anläggningar, innehållande förvånansvärt väl 
bibehållet organiskt material. Gropen anläggning nr 46 synes till en början ha fungerat som 
latringrop, varpå den i omgångar fyllts upp med annat material. Beträffande gropen anläggning nr 
25 avvaktas analysresultat innan något närmare sägs om funktionen. 

DOKUMENTATION 

Fältritningar: 
o Plan över undersökningsområdet i skala 1 :50.
o Plan och profil över gropen anläggning nr 25 i skala 1: 10
o Profil över gropen anläggning nr 46 i skala 1: 10
o Profiler över gropen anläggning nr 46 och husgrunden anläggning nr 44 i skala 1: 10.

Fältritningarna har inför rapporteringen bearbetats i dator av Constantin Tica, Västerbottens 
museum. 
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Fältfotografier: 
Samtliga tagna av A. Huggert. 

A 2879: 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7-9

10 

11 

12 

A 2880: 1

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

A 2881: 1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Området SV om pumphuset, med huvudprofilen A-B 
över gropen anläggning nr 46. Bortom denna husgrunden 44.

Foto mot NNV 6/10.

Området SV om pumphuset, med huvudprofilen A-B över gropen 46

samt avbanad yta mellan byggnaden och husgrundsraden 44-41-35.

Foto mot VNV 6/10.

I profilen över gropen 46 syns det 1965/66 påförda lagret grus/sand. 7/10.

Fyndförande lager sållades. 8/ 10.

Prov för makrofossilanalys togs i bottnen på gropen 46. 8/10.

Handgrävning med skärslev och fyllfat i området framför profilen E-F, 
mellan gropen 46 och husgrunden 44. 8/10.

Profilen E-F, mellan 46 och 44. 8/10.

Detalj i profilen E-F. Skärsleven markerar var det med grus täckta 
brandlagret/kulturlagret upphör. 8/10.

Hela profilen E-F. 8/10.

Området mellan pumphuset och husgrundsraden 44-41-35.

Foto mot NV 8/10.

Området NV om pumphuset. Foto mot NO 8/10.

Stenpackning NV om pumphuset. Foto från taknocken 9/10.

Profilsnittet A' -B' i O-V över stenpackningen och den därunder belägna 
gropen anläggning nr 25. Foto mot S 9/10.

Den helt tömda gropen 46 samt husgrunden 44 fotograferade från 
pumphustakets SÖ ände 9/10.

Husgrunderna 44 och 41 från takets SÖ ände 9/10.

Husgrunderna 41 och 35 från takets SÖ ände 9/10.

Området N om pumphuset fotograferat från takets SÖ ände 9/10.

Området V om pumphuset samt husgrunden 35 fotograferade från 
takets NV ände 9 / 10.

Området S om pumphuset, med inspektionsbrunn till den vattenledning 
som drogs 1992. Foto från takets NV ände 9/10.

Djupgrävning med spade för vidgning av profilsnittet A' - B' över 
stenpackningen och gropen 25. Foto från taknocken 9/10.

Profilsnittet A' - B' 9/10.

Området NV om pumphuset. Ett stycke tegel på ursprunglig markyta. 
Foto från taknocken 10/10.

Området NV om pumphuset. Undersökning av markpartier med kulturlager. 
Foto mot V 10/10.

Parti av fyllningen i gropen 25. Avvägd nivå å lera/mjäla: 213.00.

Foto från taknocken 10/10.

Gropen 25 i plan och med profilsnittet A-B, sedan det 1965/66 påförda 
materialet samt lera/mjäla avlägsnats. Foto från taknocken 10/10.

Dito. Foto från takets V hörn 10/10.

Fyllningen i gropen 25 fotograferad från NNO 10/10.

Området SV om pumphuset fotograferat mot VNV 10/10.

Dito. Foto mot OSO 10/10.
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8 

9 
10 
11-12

Området NV om pumphuset. Gropen 25 täckt med presenning som skydd 
mot nattfrost och ev. snöfall. Foto mot SSV 10/10. 
Området NO om pumphuset. Foto mot SSO. 
Gropen 25 fotograferad från takets V hörn 13/ l 0. 
Profilsnittet A-B genom fyllningen i gropen 25. 13/10. 

A 2882: 1 
2 

Dito 13/10. 
Slutundersökning av fyllningen i gropen 25, varvid det togs prover for 
makrofossilanalys. Lod foto 13/10. 

3-4 Pumphuset med omgivning. Foto från SSV 13/10. 

Övriga fotografier 
Tagna av A. Huggert. 

5 Ben tillvaratagna vid undersökningen av gropen 25. 
6 Ben från gropen 46. 
7 Ben från området vid husgrunden 35 och 41. 
8 Ben från området vid pumphusets NV gavel 
9 I bildens vänstra del ben från området vid gropen 46 och i bildens högra del 

sådant material från området vid husgrunden 44. 

Tagna av Stellan Wengelin, Västerbottens museum. 

C 3055: 1 

2-3

4-5

Några materialkategorier: tegel, glaserat fat och burk av yngre rödgods, 
buteljglas, skärvor av plunta, spetsglas, kritpipor, fajans och ett stycke kalk. 
I bildens högra del rödgodsskärvor och kritpipsdelar från området NV 
om pumphuset. Dessa kunde sedan fogas samman med materialet i bildens 
vänstra del, som påträffades i fyllningen i gropen 25. -Rödgodsskärvorna 
visade sig komma från en cylindrisk burk med raka sidor och med vidare 
mynning än botten. Kärlet syns längst upp till höger på bilden C 3055: 1. 
Skärva med sida-rnynningskant-handtag av liten kåsa av rödgods. 
Insidan och handtaget med ljusgrön glasyr på vit botten. · 

RAPPORTER ÖVER TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 

o Karl Cajmatz: Redogörelse for undersökningar å Gammplatsen i Lycksele sommaren 1950.
Västerbottens museum (D.nr 182151).

o Barbro Johansson: Rapport över arkeologisk undersökning av Anl nr 150, 151 och 165
på Gammplatsen, Lycksele stad, Västerbotten. 1967. Västerbottens museum (581/71).

o Tomas Johansson: Rapport över utgrävning av husgrunder, Gammplatsen, Lycksele sn,
Lappland. juni-juli 1971. Västerbottens museum (260/71).

Umeå i februari 1998 

Anders Huggert 
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Bilaga 1 

Bild 1 

Området S om pumphuset! 4/10 1992. Grävning på den plats där vattenledningen 
skall gå fram och en inspektionsbrunn placeras. Strax till vänster om personen syns 
eldstaden/spiselröset i husgrunden anläggning nr 50. 
Foto: Gunhild Rydström, Skogsmuseet. 

Ledningsschaktet i området omedelbart S/SO om pumphuset. 
Foto mot NO 14/10 1992: G. Rydström. 

Bild 2 
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Bild 3 

A 2879:1 

Området SV om pumphuset, med huvudprofil A-B och tvärprofil C-D 
över gropen anläggning nr 46. Bortom denna är husgrunden 44 belägen. 
Foto mot NNV 6/10 1997: A. Huggert. 

Bild 4 

A2879:6 

Handgrävning med skärslev och fyllfat framför profilen E-F, mellan gropen 46 
och husgrunden 44. 8/10. 
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Bild 5 

A 2879:9 

Del av profil E-F, visande det med grus/sand täckta brandlagrat/kulturlagret. 8/10. 

Torrsållning. 8/10. 

Bild 6 

A2879:4 
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Stenpackning NV om pumphuset. Foto mot NO 8/10.

Stenpackningen och den därunder belägna gropen 25.
Profilsnittet A'-B' fotograferat mot S 9/10. 

18 

Bild 7 

A 2880:2 

Bild 8 

A 2880:3 



Bild 9 

A 2881:10 

Gropen 25 i plan och profil A-B. Fotograferad från pumphustakets V hörn 13/10. 

Grop 25, profil A-B. 13/10. 

Bild 10 

A 2882:1 
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Bild 11 

A 2880:9 

Området S om pumphuset, med inspektionsbrunn till den vattenledning som drogs 1992. 
Stakkäppen i bildens mitt står vid husgrunden 44:as Ö hörn. 
Foto från takets NV ände 9/10. 

Bild 12 

A 2879:12 

Området mellan pumphuset och husgrundsraden 44-41-35. Foto mot NV 8/10. 

20 



Husgrunderna 41 och 35 sedda från takets SÖ ände 9/10. 
Stakkäppen i bildens mitt står vid husgrunden 44:as N hörn. 

Bild 13 

A 2880:6 

Bild 14 
A2881:8 

Området NV om pumphuset. Gropen 25 täckt med pressening som skydd mot nattfrost. 
Foto mot SSV 10/10. 
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Området NO om pumphuset. Foto mot SSO 10/10. 

Bild 15 

A2881:9 

Bild 16 

A 2882:5 

Ben tillvaratagna vid undersökningen av gropen 25. Fiskfjäll i bildens mitt. 
En decimeter snett nedanför åt höger ligger den förhållandevis begränsade mängden 
brända ben. I bildens övre högra hörn finns horn. 
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Bild 17 

A 2882:6 

Ben från gropen 46. Brända ben i bildens mitt. En dryg decimeter höger därom 
ses förarbetet till en flöjt. 

Ben från området vid husgrunderna 35-41. Brända ben i bildens mitt. 

Bild 18 

A 2882:7 
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Bild 19 

A 2882:8 

Ben från området vid pumphusets NV gavel. Brända ben snett upp till vänster. 

Bild 20 

A 2882:9 

I bildens vänstra del ben från området vid gropen 46 och i dess högra från området 
vid husgrunden 44. Brända ben i två grupper i bildens övre del. 
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Bild 21 

C 3055:2 

I bildens högra del rödgodsskärvor och kritpipsdelar från området NV om pumphuset. 
Dessa kunde sedan fogas samman med materialet i bildens vänstra del, som påträffades 
i fyllningen i gropen 25. Rödgodsskärvorna visade sig komma från en cylindrisk burk 
med raka sidor och vidare mynning än botten. De ihopfogade skärvorna syns längst 
till höger på bild 22.

Bild 22 

C 3055:1 

Några materialkategorier: tegel, glaserat fat (omslagsbilden) och burk av yngre rödgods, 
buteljglas, skärvor av plunta, spetsglas, kritpipor, fajans och ett stycke kalk. 
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Bilaga 2 

Lycksele, fornl. nr 343, Gammplatsen. 
Plan över undersökningsområdet upprättad 1997 

av A. Huggert och Lycksele kommuns gatuavdelning. 
Nivåer enligt kommunens system. 
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Lycksele, fornl. nr 343, Gammplatsen. 
Gropen anläggning nr 25. 
Plan över undersökningsområdet upprättad 1997 
av A. Huggen och Lycksele kommuns gatuavdelning. 
Nivåer enligt kommunens system. 
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Lycksele, fornl. nr 343, Gammplatsen. 
Gropen anläggning nr 25. 
Plan och profil upprättade 1997 av A. Huggen. 
Nnivåer enligt kommunens system. 
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Lycksele, fornl. nr 343, Gammplatsen. 
Gropen anläggning nr 46. 
Plan över undersökningsområdet upprättad 1997 
av A. Huggert och Lycksele kommuns gatuavdelning. 

44 

Skala 1:50 

Gropen anläggning nr 46: 
A - B huvudprofil 
C - D tvärprofil 
E - F profil mellan gropen 
och husgrunden anläggning nr 44:s 
Ö hörnsten 
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� Lycksele, forn. nr 343, Gammplatsen. 
Gropen anläggning nr 46. 
Profil upprättad 1997 av A. Huggert. 
Nivåer enligt kommunens system. 
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Lycksele, forn. nr 343, Gammplatsen. 
Gropen anläggning nr 46 och husgrunden anläggning nr 44. 
Profiler upprättade 1997 av A. Huggert. 
Nivåer enligt kommunens system. 
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Bilaga 3 

FÖRTECKNNG ÖVER FYNDBESTÅNDET AV OORGANISKT MATERIAL 

Grupperingssystem: 

A. Metall: 1. bly
2. järn
3. koppar
4. mässing

B. Glas

C. Keramik: 1. fajans
2. hårdbränt gulaktigt gods
3. hårdbränt vitt gods
4. kritpipa
5. lerklining
6. tegel
7. yngre rödgods

D. Bergart: 1. flinta
2. kalksten
3. kvartsit

Vid pumphusets NV gavel: 

32 

A.1. Metall, bly
1 bitar, 3 st 

A.2. järn
2 
3 
4 
5 

6 

7 

A.3. koppar

puns 
yxa, banedel 
spetsparti av obestämt föremål 
spikar, 13 st - hela resp. del av, 2 böjda i rät vinkel i uddpartiet, 
den ena dessutom med omböjd udd 
stycke, handformat med rektangulärt snitt - grövre 
bit, handformad med rektangulärt snitt - finare 

8 mynt, 1 öre SM 1759 

B. Glas
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

spetsglas, skärva med vulst i övergången mellan ben-fot, ljusgrön 
spetsglas, skärva ur cuppa, blågrön 
skärva, ljusgulgrön 
hals, skärva, grön 
butelj/plunta, skärva ur sida, blågrön 
spelbricka(?), pastillformad, bit av, blå 
fönsterglas, skärvor, ljusgröna, 2 st 



16 fönsterglas ,  skärva, blågrön - eldpåverkad 
17 fönsterglas, smälta bestånde av packe om mer än 5 rutor, blågröna, 2 st 
18 smältor/skärvor, varav en natriumgrön och en ljusgulgrön, 6 st 

C. l. Keramik, fajans
19 skärva med dubbelsidig ljusgrå glasyr, insidan med dekor i violett 

C.3. hårdbränt vitt gods
20 skärva med dubbelsidig transparent glasyr 

C.4. kritpipa
21 skaft, bitar, 97 st - en där rökkanalens ena ände sekundärt utvidgats, 

så att det bildats en tratt 
22 skaftändar, bitar, 28 st, varav två med dekor å ändpartiet - 28 pipor 
23 huvudändar/huvuden, bitar, 36 st, varav 3 med stjärna instämplad 

på framsidan, 2 med stjärna i relief på framsidan, 1 med krona instämplad 
på framsidan, 1 med två klöverblad instämplade på framsidan, 1 med krönt N 
på klackens ändyta, 1 med N resp. en 1 :a på klackens sidor samt 1 krushuvud 
och slutligen 1 med skaftstump som sekundärt bearbetats för att minska 
skaftändens diameter. Av de 36 bitarna har 5 resp. 2 sammanfogats 
- åtminstone 21 pipor. - En del av ett huvud med instämplad stjärna passade
samman med 2 delar från gropen 25, varför de senare förts hit. Av motsvarande
anledning har baksidan av ett annat stjärnstämplat huvud förts från områdets
material och lagts samman med det från gropen 25.

C.5. lerklining
24 bitar, 10 st 

C.6. tegel
25 bitar/stycken, 18 st - i ett fall framgår stenens tvärsnitt: ca 8xl3 cm 

C. 7. yngre rödgods 
26 kant, skärva, insidan med tunn brun dekor på vit grund samt transparent 

ljusgul glasyr, utsidan med två drejade linjer samt dekor i brunt , därpå glasyr 
27 burk, skärvor, 15 st , sammanfogade till cylindriskt kärl med rak sida och vidare 

mynningsparti än botten. Midja vid mynningen, utvikt kant, på skuldran 
drejad linje och på insidan grönbrun glasyr. - Hit har även förts en, med de 
övriga nu sammanfogad, skärva från gropen 25. 

28 skål, skärvor ur sida, den ena med vit grund på insidan, 5 st, varav 2 
kunnat sammanfogas med 5 st från gropen 25, varför de förts dit 

D.l. Bergart, flinta
29 bitar/avslag, 100 st, varav 62 skörbrända 
30 eldslagningsflintor, 2 st - den ena med omfattande bruksspår och den andra 

med sådana enbart längs ena kanten 
31 bit med .. notch .. 

D.3. kvartsit
32 bit 

33 



Gropen anläggning nr 25: 

34 

A.1. Metall, bly 
33 bitar, 2 st 

A.2. järn
34 

35 

36 

B. Glas
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

eldstål 

hästskosöm 
spikar, 2 st - hel resp. del av 

dryckeskärl, skärva ur botten-sida, blågrön 
butelj/plunta, skärvor ur sida, gröna, 2 st - eldpåverkade 
butelj, skärva, grönbrun 
skärva, natriumgrön 
skärva, ljust blågrön 
skärva, blågrön 
skärva, ljusgulgrön 
butelj, skärva ur skuldra-hals, grön - eldpåverkad 
hals, skärva, grön - brandskadad 
fönsterglas, skärvor, ljusgröna, 3 st 
fönsterglas, skärva, grön - eldpåverkad 
smälta, opak, blågrön 

C.3. Keramik, hårdbränt vitt gods
49 skärva med dubbelsidig transparent glasyr 

C.4. kritpipa
50 skaft, bitar, 79 st 
51 skaftändar, bitar, 24 st - 24 pipor 

52 huvudändar/huvuden, bitar, 31 st , varav 1 med stjärna instämplad och 1 med 
sådan i relief på framsidan samt 1 med Stockholms krönta vapensköld under 
(ST)OCKH och flankerat av O resp. F (= Olof Forsberg), vidare 1 pipa med 
stjärna (?) instämplad på framsidan och en 3:a på klackens ena sida. Av de 31 
bitarna har 5 resp. 2 fogats samman - åtminstone 14 pipor. - En del av ett 
huvud med instämplad stjärna passade samman med en baksida från området 
vid pumphusets NV gavel,varfor denna förts hit. Av motsvarande anledning 
har 2 delar av ett annat huvud förts till det material som tillvaratogs i området vid 
den NV gaveln. 

C.5. lerklining 
53 bitar, 17 st 

C.6. tegel

54 bitar/stycken, 19 st 

C.7. yngre rödgods
55 fat, skärva ur botten-sida, insidan med vit grund och transparent, 

gultonad glasyr 
56 fat, skärvor, sida och kant, insidan med brun(lila) glasyr, 2 st 



57 kant, skärva, insidan med mörkt gulgrön glasyr 
58 fat, skäva ur kant, insidan med mörk dekor på brungul botten, 

transparent glasyr 
59 skål, skärvor ur botten-sida, vulst i övergången mellan botten och sida, 5 st, 

sammanfogade inbördes samt med 2 st från området vid pumphusets NV gavel 
60 burk, skärva ur kant-sida, sammanfogad med 15 st från området vid den NV gaveln 

D .1. Bergart, flin ta 
61 bitar/avslag, 34 st, varav 12 skörbrända 
62 eldslagningsflintor, 2 st - den ena med obetydliga och den andra med markanta 

bruksretuscher längs en av kanterna 

D.3. kvartsit 
63 bitar, 2 st 

Vid husgrunderna anläggning nr 35 och 41: 

A.2. Metall, järn
64 gryta, ben 
65 dörr(?)hank, 2 spikar 

B. Glas
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

spetsglas, cuppa-ben, något grått i tonen 
skärva, mörkt grönbrun 
butelj/plunta, skärva, mörkt rödbrun 
dryckeskärl, skärva med graverad linje, helt ofärgad/klar 
skärva, blågrön 
fönsterglas, skärvor, grön resp. ljust blågrön, 2 st 
fönsterglas, skärvor, gröna, 8 st - eldpåverkade 
fönsterglas, skärvor, blåvita, 5 st - brandskadade 

C. 1. Keramik, fajans
74 skärva, ljusgrå glasyr 

C.2. hårdbränt gulaktigt gods
75 fat, skärvor ur kant, blekgul glasyr på vit botten, 2 st - sammanfogade 

C.4 kritpipa
76 skaft, bitar, 51 st 

77 skaftändar, bitar, 7 st, varav en med sekundärt tillformad ände - 7 pipor 
78 huvudändar/huvuden, bitar, 12 st, varav 1 med stjärna och 1 med stjärna över 

CW, i båda fallen i relief på huvudets framsida, samt 1 med Goudas vapen på 
sidan av klacken och krönt P på dess ändyta. Av de 12 bitarna har 2 samman
fogats - åtminstone 10 pipor. 

C.6. tegel
79 bitar, 18 st 
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C. 7. yngre rödgods
80 

81 

82 

83 

84 

D. l. flinta
85 

86 

fat, skärvor ur botten-sida, insidan med rödbrun och brun dekor på vit botten, 
transparent glasyr med gröna stråk, 18 st, varav 16 fogats samman till 3 enheter. 
- Hela kärlet i rekonstruktionsritning.
fat, skärvor ur kanten, insidan med brun dekor på vit botten, transparent,
bruntonad glasyr med gröna stråk, 2 st
fat, skärvor ur botten-sida och kant, insidan med brun och ljusbrun dekor på
vit botten, transparent gultonad glasyr, 2 st

fat, skärvor ur kant-sida och botten, insidan med ljusgrön glasyr på vit botten,
3 st, varav 2 sammanfogats
fat, skärva ur sida, insidan med dekor i brunt och vitt, transparent,
gultonad glasyr

bitar/avslag, 13 st, varav 4 skörbrända 
eldslagningsflinta med bruksretuscher längs kanterna 

Vid husgrunden anläggning nr 44: 
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A.1. Metall, bly
87 bit 

A.2. järn
88 spik med omböjd udd 

A.3. koppar
89 mynt, 1 öre SM 1738 

B. Glas
90 
91 
92 
93 
94 

95 

C.1. fajans 

96 

97 

98 

butelj/ plunta, skärvor ur botten-sida, vertikalräfflad, ljusgulgröna, 2 st 
skärva, ljust blågrön 
fönsterglas, skärvor, gröna, 3 st 
fönsterglas, skärvor, ljust blågröna, 2 st - den ena mycket tunn 
butelj (?), skärva ur skuldra-hals, opak, blåvit - brandskadad 
skärvor, opaka, blåvita, 2 st - brandskadade 

skärva, dubbelsidig ljusgrå glasyr, insidan med dekor i mörkblått 
kant, skärva med dubbelsidig ljusgrå glasyr, insidan med ljusblå linje parallellt 
med kanten 

skärva, dubbelsidig ljust blågrå glasyr 

C.4. kritpipa
99 skaft, bitar, 39 st 
100 skaftändar, 8 st, varav en med dekor vid änden - 8 pipor 
101 huvudändar/huvuden, bitar, 12 st, varav 2 med stjärna i relief på framsidan 

och 1 med krönt OA (=Olof Aspegren, Stockholm (?)) på framsidan och N 
resp. en 2:a på klackens sidor. Av de 12 bitarna har 2 resp. 3 sammanfogats 
- åtminstone 5 pipor.



C.6. tegel
102 bitar, 2 st 

C. 7. yngre rödgods
103 fat, skärvor ur kant-sida, insidan med brun dekor på vit botten, t ransparent 

ljusgul glasyr, utsidan dekorerad med 3 drejade linjer samt brunt glaserat 
stråk, 6 st, varav 3 sammanfogats 

104 burk, skärvor ur botten-sida, insidan och bottnens utsida med mörkbrun glasyr, 
3 st, som sammanfogats 

105 kant, skärva, utsidan med vit dekor 

D.1. Bergart, flinta
106 skärvor/bitar, 4 st 

Vid gropen anläggning nr 46: 

A.1. Metall, bly
107 bit 

A.2. järn
108 spik, kropp, omböjd som båtspik 

A.4. mässing
109 bleck, rektangulärt, vikning på mitten 

B. Glas
110 butelj, skärvor ur skuldra-hals och vertikalräfflad sida, ljusgulgröna, 2 st 
111 butelj/plunta, skärva ur botten-sida, blågrön 
112 butelj, skärvor, gröna, 8 st, varav 4 sammanfogats 
113 butelj, skärva ur skuldra-hals, mörkt gulgrön 
114 fönsterglas, skärvor, ljusgröna, 2 st 
115 fönsterglas, skärva, grön 
116 hals, skärva, opak, blågrön 
117 skärva, opak, blåvit - brandskadad 

C. 1. Keramik, fajans
118 kant, skärva, dubbelsidig ljusgrå glasyr 
119 skärva, ljusgrå glasyr 
120 kant, skärva, v it glasyr 
121 skärva, vit glasyr 
122 skärva, dubbelsidig vit glasyr, utsidan med dekor i violett 

C.4. kritpipa
123 skaft, bitar, 26 st 
124 skaftändar, bitar, 8 st, varav en sammanfogats med bit av skaft - 8 pipor 
125 huvudändar/huvuden, 4 st, varav 1 med krönt N på klackens ändyta 

och 1 baksida med Gustav III:s monogram - s.k. revolutionspipa. 
Av de 4 bitarna har 2 sammanfogats - 3 pipor. 
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C.5. lerklining
126 bit 

C.6. tegel
127 bitar, 4 st 

C. 7. yngre rödgods
128 fat, skärvor ur sida, insidan med dekor i blåsvart och vitt, grön glasyr, 2 st 
129 fat, skärva ur sida, insidan med vit grund 
130 fat, skärva ur sida, insidan med dekor i brunt och vitt transparent 

guldtonad glasyr 
131 kåsa, skärva ur sida-kant-handtag, insidan och handtaget med ljusgrön glasyr 

på vit botten 

D. l. Bergart, flinta
132 bitar/avslag, 5 st, varav 2 skörbrända 

Gropen anläggning nr 46: 
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A. l. Metall, bly
133 bit 

A.2. järn
134 yxa, eggparti 
135 bleck med rektangulärt hål 
136 spikar, 6 st - den ena delvis inbakad i lerbruk 

A.3. koppar
137 mynt, 1 öre KM 

A.4. mässing
138 fingerborg 

B. Glas
139 butelj/plunta, skärvor ur botten-sida, vertikalräfflad, ljusgulgröna, 2 st 
140 dryckeskärl, skärva ur botten-sida, natriumgrön 
141 butelj, skärvor, gröna, 2 st 
142 fönsterglas, skärva, grön 
143 fönsterglas, skärva, ljust blågrön 
144 fönsterglas, skärvor, ljusgröna, 3 st 
145 skärva, ljust blågrön - brandskadad 

C. l. Keramik, fajans
146 skål, skärvor ur botten-sida med bottenring, dubbelsidig ljust blågrå glasyr, 

insidan med dekor i ljusblått och violett, 2 st - sammanfogade 
147 kopp/kaffekopp, skärva ur botten med bottenring, dubbelsidig ljusgrå glasyr 
148 kant, skärvor, dubbelsidig ljusgrå glasyr, insidan med ljusblå linje parallellt 

med kanten samt tvärställda blå streck, 3 st 
149 skärvor, dubbelsidig ljusgrå glasyr, den ena med dekor i blått, 4 st 



C.4. kritpipa
150 skaft, bitar, 114 st 
151 skaftändar, bitar, 27 st, varav 2 med dekor vid änden - 27 pipor 
152 huvudändar/huvuden, bitar, 13 st, varav 1 med A resp. N på klackens sidor 

och 2 med N resp. en 2:a på klackens resp. sporrens sida. Av de 13 bitarna har 2 
fogats samman - åtminstone 11 pipor. 

C. 5. lerklining
153 bitar,2lst 

C.6. tegel
154 bitar, 6 st 

D .1. Bergart, flinta 
155 bitar/avslag, 6 st, varav 4 skörbrända 
156 eldslagningsflinta med omfattande bruksspår 

D.2. kalksten
157 stycke - krossad kalksten, som sedan brunnit samman 

Bilaga 4 

ORGANISKT MATERIAL 

Gropen anläggning nr 25: 

158 fnöske 
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