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Rapport över delundersökning av Kåtatomt 
Raä nr 343, Gammplatsen i Lycksele socken, 

Västerbottens län, Lappland, 1998. 

Av Helena Johansson 
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Rapport över delundersökning av härd/kåtatomt RAÄ 343: 1, 
Lycksele sn, Lappland, enligt 1998 års kartering. 

· Inledning

Under maj månad 1998 påträffades två och senare tre härdar/kåtatomter på Gammplatsen i
Lycksele, av vikarierande kulturmiljöantikvarien Helena Johansson. Dessa är troligen de som är
upptagna under RAÄ nr 343 i 1976 års fornminnesregister. 1976 års beskrivning är dock så
bristfällig att det inte med all säkerhet går att fastställa att den undersökta härden är en av dem
som finns beskrivna i registret. Härden hamnar dock ändå på samma RAÄ nr.

Då Länsstyrelsen i Västerbotten under 1998 satsade pengar på att dokumenterna och synliggöra 
det samiska kulturarvet, ansåg Skogsmuseet i samspråk med Länsstyrelsen, att en av 
kåtatomtema var ett bra objekt att utveckla. Enligt Skogsmuseets projektbeskrivning 1998-09-03, 
föreslogs det att härden skulle bli föremål för en arkeologisk undersökning. Beslut om bidrag och 
tillstånd för kartering, undersökning och rapportskrivning fattades 1998-09-18, Dnr 223-9316-
1998. Bidraget uppgick till 25.000 kr. 

Lycksele Sameförening engagerades i ett samarbete och utförde den arkeologiska undersökningen 
under ledning av Helena Johansson. 

Efter slutförd undersökning återställdes kåtatomten så långt som möjligt för att bli ett 
visningsexempel för de besökare som passerar på Gammplatsens Naturstig, som går alldelens intill 
kåtatomten. Återställningen är dock något provisorisk då en slutundersökning av anläggningen 
kommer att genomföras under sommaren 1999. Slutundersökningen beviljades av Länsstyrelsen 
1998-12-17, Dnr 223-12631-1998. 

Då Skogsmuseet under 1998 producerat informationsskyltar till Naturstigen på Gammplatsen, 
kommer en av dessa att sättas upp vid kåtatomten. Skylten kommer att informera besökare om 
utgrävningsresultaten och om kåtor. Den kommer att dock att tryckas först efter 
slutundersökningen 1999 för att få med all information. 



Gammplatsen 

Den undersökta kåtatomten ligger på Gammplatsen i Lycksele (se fig. 1). Platsen har från år 1607 
fram till slutet av 1700-talet fungerat som en marknadsplats för Umeå lappmark. Här möttes 
samer och birkarlar under kyrkhelgerna. Då hölls ting och marknad, samtidigt som skatt togs in 
från samerna. Efter 1749 års lappmarksplakat då det blev tillåtet för nybyggare att bosätta sig i 
lappmarken, kan man räkna med att även nybyggarkulturen kom att representeras på 
Gammplatsen. 

Enligt en karta över kyrkstaden i Åsele från 1715, ligger nybyggarnas, samernas och 
handelsmännens stugområden åtskilda ifrån varandra. Gammplatsen kan mycket väl ha haft ett 
liknade utseende fram till dess att udden övergavs under 1700-talets andra hälft p g a 
trångboddhet och översvämningar. Då plockades alla byggnaderna ned och byggdes upp igen på 
Heden, platsen för nuvarande Lycksele centrum. Där uppfördes även en ny kyrka. Under hela 
1800-talet låg Gammplatsen i träda. Här betade endast kreatur, och prästen Liljevall hade sina 
odlingsytor strax söder om den undersökta kåtatomten. Vid denna odlingsyta finns flera små 
odlingsrösen ( se fig. 2). 

Under 1900-talets senare hälft har platsen skötts av Lycksele Hembygdsgille, som har uppfört 
flera gamla byggnader på området. Idag är uddens NÖ del ett naturreservat, den mittersta och V 
sidan är fornlämningsområde och på den södra och SÖ delen finns Hembygdsgillets och 
Skogsmuseets byggnader. 

Tidigare undersökningar på Gammplatsen 

Gammplatsen har tidigare varit föremål för arkeologiska undersökningar, dessa har främst varit 
exploateringsundersökningar som rört husgrundsområdet och kyrkogården. Fornlämningsområdet 
med husgrunder karterades första gången 1949 av Karl Cajmatz via Länsmuseet, denna 
kompletterades 1968 av Riksantikvarieämbetet. 

Enligt Lycksele Hembygdsgilles ansökan om uppförande av timmerbyggnad på 
fornlämningsområdet år 1967, benämns området med kåtatomter bakom gillets scenbyggnad som 
"Lappheden". I denna ansökan nämns att där ska finnas grunder från lappkyrkstaden, men att 
dessa ej är kartlagda. Tydligen har man länge känt till att det ska finnas samiska lämningar 
någonstans på området bakom scenen, dessa har dock inte registrerats förrän vid 1976 års 
fornminnesinventering. Då omnämndes fyra härdar, dock utan närmare beskrivning eller placering. 
Detta har medfört att ingen ändå har vetat exakt var de har legat under senare tid. 

Den första arkeologiska undersökningen inom fornlämningsområdet skedde 1950 på den gamla 
kyrkogården och kyrkogrunden i forskningssyfte (Vbm dnr 182/51). År 1966 sållades redan 
uppgrävd jord efter uppförande av kommunens pumphus. Kommunen hade inte väntat på den 
arkeologiska undersökningen innan de byggde huset, men sparat den uppgrävda jorden i högar. 

År 1967 undersöktes tre husgrunder på platsen för nuvarande Ruselegården inför 
Hembygdsgillets ditflyttning av flera byggnader (Vbm dnr 581/71). Ytterligare husgrunder 
undersöktes 1971 inför uppförandet av Margareta kyrka (Vbm dnr 260/71 ). 
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En förundersökning företogs på husgrundsområdet år 1978 inför anläggandet av en kommunal 
pumpbrunn med vattenledningar. År 1992 gjordes en arkeologisk undersökning föranledda av att 
kommunen skulle dra ledningar till pumphuset, och 1997 utfördes slutligen en undersökning inför 
fler röranläggningar i marken vid pumphuset. 

Områdes beskrivning 

Gammplatsen är en udde i NV-SO riktning som utgår i N riktning från Umeälvens V sida. Vattnet 
V om uddens V sida kallas Gammplatsavan eller Kyrkavan. På denna sida är det lugnvatten och 
stranden är stenfri. Här finns de tidigare kända fornlämningarna på udden, som främst utgörs av 
husgrunder. Lämningarna ligger på plana avsatser ganska högt ovan vattenlinjen. Husen blev 
förlagda till högt liggande mark p g a årliga översvämningar som tidigare dränkte stora delar av 
udden (se fig. 1). 

Den delvis undersökta kåtatomten ligger på en Ö-V plan avsats, S om en f d långsmal vik, 
ingående från Umeälven i Ö (se fig. 3 och Bilaga 1). På N sidan av den f d viken, som numera är 
igenvuxen, är ett naturreservat. V om avsatsen är väg (N-S) till kommunens pumphus. V om 
vägen är gamla kyrkogården och kyrkogrunden samt de flesta av husgrunderna. Kåtatomten/ 
härdarna ligger därmed något avsides från övriga kända fornlämningar. S om avsatsen är 
Hembygdgillets scen och den gamla prästodlingen. Ö om kåtatomten går Naturstigen i N-S 
riktning. Avsatsen är bevuxen med gles tallskog och tidigare även med sly. Slyn röjdes bort innan 
undersökningen av Skogsvårdsstyrelsen genom Länsstyrelsens försorg. Marken är täckt med tjock 
mossa, ris och gräs. Mosstuvoma och gamla övervuxna stubbar gör marken ojämn, vilket 
försvårar den okulära granskningen av ytan. Det är därför svårt att upptäcka fler lämningar som 
kan finnas på avsatsen. 

Vid karteringen som utfördes den 15/9 1998 registrerades två stenpackade härdar, samt en något 
osäker härd. I övrigt finns där en relativt sentida grop, och en yta med avlång nedgrävning med 
svag vall intill - grund av något slag? Ytterligare några stenpackningar påträffades, dessa var 
dock omöjliga att provsonda i. 

Tekniska uppgifter och arbetskraft 

Arbetet med kartering och övriga förberedelser utfördes av Helena Johansson, Gunhild Rydström 
och Thure Hennersson vid Skogsmuseet den 15 och 23 september. 
Själva undersökningen utfördes under perioden 24/9-2/10 1998 under totalt sju arbetsdagar. 
Under denna tid deltog Helena Johansson samt medlemmar i Lycksele Sameförening i 
undersökningsarbetet. Av dessa medverkade de flesta under de tre första dagarna, då detta var 
den tid som undersökningen först beräknats ta. Därefter varierade den totala arbetsstyrkan mellan 
1-3 personer. Arbetet med återställningen av den undersökta ytan slutfördes av Helena Johansson
den 5 oktober.

Deltagande från Lycksele Sameförening: Thea VikJund, Tommy Sjulsson, Lorentz Sjulsson
Åsdell, Bernhard Israelsson, Gunveig Israelsson, Gun Linder och Ingrid Vinka. 

Från Skogsmuseet deltog Helena Johansson, Thure Hennersson och stundvis Gunhild Rydström. 
Även Nils-Göran Lindholm från Hembygdsgillet medverkade en dag. 
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Höjdfix hämtades från kommunens pumphus på Gammplatsen, där sockelhöjden enligt uppgift 
från kommunens gatuförvaltning är 213,88 m ö  h. En sten i stensamling nr 3 ( se fig. 3) vid 
kåtatomten valdes som fixpunkt med höjden 212,7 m ö  h. 

Fornlämningens geografiska läge är: Lat. 64° 36' 36 sek, Long. 18° 40' 25 sek. 

Totalt avtorvades 26,5 m2
, varav 9, 13 m2 undersöktes. 

All jord sållades i 3 och 5 mm såll. Stenar borttogs efter dokumentation och skörbrända stenar 
räknades och vägdes. Av de fynd som påträffades i ursprungligt läge, awägdes några av 
föremålen, främst de med högt informationsvärde. 

Alla nivåer fotograferades, ritades i skala 1 :20 och awägdes. 

Ockulär granskning 

Vid den preliminära okulära granskningen av härden, som var helt övertorvad, kunde det inte 
avgöras om det var en kåtatomt eller en öppen härd som låg under den tjocka mosstorven. Endast 

en svag upphöjning kunde skönjas i mossan där härden låg. Då vegetationen runt härden skiljde 
sig något från omgivande markyta och då marken runt härden var relativt plan, misstänktes det att 
det var en kåtatomt som låg där (se bild 1). 

Vid provsondning på ytan runt omkring härden framkom ett mycket tjockt torvlager, därunder 
fanns mörkbrun, kolblandad nästan svart jord. Marken var svårsondad vilket begränsade 
provdjupet. Provsondningar längre bort från härden skiljde sig inte mycket från de vid härdens 
närområde, även där hittades kolrester direkt under torven. 

Syfte 

Syftet med undersökningen var i första hand få reda på om det rörde sig om en kåtatomt eller en 
öppen härd, men även se vilken konstruktion det var på härden. En datering av anläggningen var 

också önskvärd. Då härden låg något avsides från husgrundsområdena var det intressant att se om 

härden skulle uppvisa ett fyndmaterial av "marknadskaraktär" eller ej. 

Undersökning 

Innan undersökningen inleddes, upprättades ett koordinatsystem i N-S riktning på 5x5 meter med 

härden i centrum. Som koordinater valdes värdena x200/y600. Ytan inom koordinatsystemet samt 

närliggande ytor gicks igenom med metalldetektor. De ställen där detektorn gav utslag märktes 

försiktigt ut med små pinnar i övre torvlagret. Metalldetektorn gav flera positiva utslag, vilket 

indikerade att flera metallföremål låg spridda runt härden. 
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Profilschaktet lades i N-S riktning efter vad som verkade vara härdens längdaxel och drogs ut en 
meter extra utanför den N kanten av koordinatsystemet. På så sätt skulle en eventuell begränsning 
av en kåtatomts väggar synas i profilen. Profilen gjordes således 6 m lång och I O cm bred. Så 
småningom drogs profilen ut ytterligare en meter åt N, samt en meter åt S utanför den avtorvade 
ytan, vilket gav längden 8 m. 

Avtorvning 

Totalt avtorvades 26,5 m2
. Förhoppningen var att det skulle det gå att se eventuella färgningar 

eller stenar i den avtorvade ytans ytterkanter, som kunde visa på en begränsning av eventuella 
väggar. 

Omedelbart vid avtorvningen som påbörjades i det NÖ hörnet framkom mängder av obrända ben, 
samt keramik och kritpipedelar. Fynden låg i det nedre torvmaterial som inte kommit upp med 
torvsjoken, samt direkt under det tjocka torvlagret, som på sina ställen var uppemot 15 cm tjock. 
Under torven framkom ett tjockt kulturlager, med nästan samma färg och konsistens som den 
lägst liggande torven. Kulturlagret visade sig vara ca 7-15 cm tjockt. Vid avtorvningen var det 
mycket svårt att se var torven slutade och var kulturlagret började, vilket gjorde att de första 
rutorna (i NÖ delen) som frilades från torv blev nedgrävda någon cm in på Rn 1. All torv togs 
upp i 1 m2 och 0,5 m2 torvsjok för att lättare kunna läggas tillbaka efteråt. 

Efter härdens friläggande framgick det att den inte hade längdriktningen N-S, utan NNÖ-SSV, 
vilket medförde att profilen inte gick exakt längs längdaxeln, utan snarare från hörn till hörn på 
den oregelbundna härden. Marken 1,5 m runtomkring härden var kraftigt kolfärgad och mycket 
fet (se bild 4). I NÖ delen framkom väldiga mängder obrända ben och horn. Även i den SÖ delen 
framkom mycket obrända ben- och hornrester. 

Större delen av den avtorvade ytan var mörkt färgad av kol och sot, med torvig, rotig konsistens. 
I ytterkanterna av den avtorvade ytan fanns spridda små stenar. I NÖ delen av den avtorvade ytan 
framkom spridda små trärester. Ingen begränsning av en eventuell kåta kunde skönjas efter 
avtorvningen (se fig. 4). 

I NÖ delen framkom förmultnade trärester, bl en större trärest i rutan x203/y603. I övrigt hittades 
flintabitar, kritpipeskaft, keramikskärvor, ett mynt, en knapp, hyskor och en blykula. En kedja 
påträffades i NÖ delen, eventuellt liggande i en träask, då förmultnade trärester låg i olika 
riktningar runt kedjan. Denna låg sannolikt på Rn l 's allra översta lager (se bild 12-15, fig. 10). 

Rn I 

Grästorv lades tillbaka över de avtorvade ytor som vi inte skulle undersöka, så att de skulle ligga 
skyddade under det fortsatta arbetet. Efter avtorvningen nedgrävdes 9, 13 m2 i 5 cm lager/ 
rensningsnivåer (dessa benämns som Rn 1, 2, 3 o.s.v) tills kulturlagret upphörde. Den nedgrävda 
ytan bestod av härden med ca 0,5 m närområde, samt en 0,5 m bred nedgrävning längs hela ena 
sidan av den 8 m långa profilen. 

I Rn 1 kvarstod den mörkbruna, kolblandade jorden, speciellt runt härdens kanter där den var 
extra mörk och fet. I härden framkom flera stenar, flera av dem skörbrända. Härdstenarna verkade 
vara utsparkade och varierade kraftigt i storlek. I härden var en ljus gråbrun härdfyllning synlig, 
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häri hittades ett fåtal brända ben. Obrända ben- och hornrester påträffades främst strax utanför 
härdens Ö sida. 

Förmultnade eldpåverkade trärester påträffades i ruta xl99/y602,5, med träfibrerna i 
längdriktningen VSV-ÖNÖ. Även i N shaktrutan x205/y602,5 påträffades eldpåverkade trärester,
i riktningen VNV-ÖSÖ. Dessa kan utgöra rester efter väggarna av en timrad byggnad (kåta?) som 
brunnit ned. Resterna var dock så förmultnade att träprover ej kunde tas. Andra träprover från Rn 
1 tillvaratogs dock ( se fig. 5, bild 5-6). Kolprover togs från den kolblandade jorden vid härden. 

Fynd från Rn 1 var bl a ett silvermynt från 1672, en kedja i SÖ delen (se bild 16), en skinnskrapa
av järn i N shaktdelen, ett knivblad, en blykula, beslag och ytterligare en knapp ( se fig. 11). 

Rn2 

Samma yta som för Rn 1 nedgrävdes ytterligare 5 cm. Under detta lager framkom på nästan hela 
ytan blekjord/rostjord där inga fynd påträffades. Det mörka kulturlagret fortsatte dock runt 
härden. Kraftigt rödbränd jord kom fläckvis fram under kolblandad svart jord V om härden. 
Under den rödbrända jorden framkom lite vitbränd sand. I härdens NÖ del låg något som liknade 
tätt lagda kantstenar. Ett sot- och kollager framkom under de översta härdstenarna, kolprover 
togs därifrån ( se fig. 6, bild 7). 

Fynd från Rn 2 var bl a en metallsyl, kritpipor, flinta och glas, troligen från snapsglas. Även en 
bearbetad benbit påträffades, med linjeornering och ett H inristat på baksidan. Kritpiporna verkar 
koncentrera sig till härdområdet. Även ben framkom som tidigare. Fiskben och fiskfjäll 
påträffades i fet jord vid härden. Strax utanför de S träresterna som kan utgöra rester efter en 
väggkonstruktion, påträffades två små slaggbitar/ smältrester. Mindre trärester som brunnit vid 
ytan påträffades i Rn 2 och kan utgöra rester efter byggnaden. Träprover tillvaratogs av dessa. 

Rn 2 utgör tillsammans med Rn 3-5 den nivå där bottenplanet på kåtatomten har legat. Den 
närmast totala avsaknaden av lergods är här märkbar (se fig. 12, 8). 

Rn3 

I detta lager undersöktes endast härdområdet med närliggande ytor, som uppvisade ett mycket 
tjockt kulturlager. Härdfyllningen låg i ett tjockt lager, i nedre delen av detta framkom ett sot- och 
kollager. Under härdfyllningen låg kraftigt rödbränd jord. 

Ca 15 cm från torvens undersida strax ÖSÖ om härden påträffades en mässinghake. Där framkom 
även ett täljt träspån (- från att man gjort upp eld?). På denna nivå framkom även små multnade 
trärester, som kan vara rester efter en tidig eldning i härden (se fig. 7). 
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Rn4 

På den V sidan av härden gick den rödbrända jorden ned t o m Rn 4. I övrigt framkom inget 
speciellt. Denna yta dokumenterades därför ej. På den Ö sidan av härden fortsatte dock 
kulturlagret och den kolblandade jorden. Strax SÖ om härden påträffades en mässingring samt 
trärester som tillvaratogs. Där framkom även en kol-/sotfärgad fläck, som gick djupt ned i 
marken. Den Ö sidan av härden fotograferades, ritades och avvägdes (se fig. 8). 

Rn5 

Rn 5 grävdes ned i ett 10 cm tjockt lager, på den yta där sotfärgningen fortsatte. Denna nivå 
dokumenterades. Sotet gick ned till en nivå av 212,3 m ö  h, d v s  ca 30 cm under den avtorvade 
ytan och ca I m SSV från härdens centrum. Kanhända har detta varit en liten grop för kol och 

aska från härden? ( Se fig. 8). 

Profilen 

Profilen grävdes fram och fotograferades och ritades på båda sidor(A-B, C-D). I profilen A-B 
framträdde tydligt kåtatomtens begränsning. Träresterna i N och S delen av shaktet låg på samma 
avstånd från härdens centrum vilket indikerar att de utgjort väggar till någon form av 
träkonstruktion. Utanför väggarna var marken nästan helt normal i markprofilen, här fanns dock 
spår av kol, d v s rester efter en brand, i nedre delen av humus-/torvlagret. En gräsbrand kan ha 
förekommit i samband med att kåtan brunnit ned. 

I härden framkom två lager av kol och sot, prover togs från båda lager. Det ena lagret låg under 
några härdstenar och det andra ingick i den nedre delen av härdfyllningen. Både härdfyllningen 
och den kraftigt rödbrända jorden låg i ca 15-20 cm tjocka lager. Vitbränd jord framkom under 
härdfyllningen. Fem kolprover (Kpl-5) togs från profilens olika kollager. Makrofossilprov togs 
från härdfyllningen. ( Se bild 8-11, fig. 9). 

Återställning 

Efter undersökningen lades jorden tillbaka, härden återställdes och torv lades tillbaka, dock ej 
över själva rekonstruktionen av härden, då den ska synas för de besökare som går förbi på 
Naturstigen. 
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Analyser och provtagning 

Totalt togs fyra stycken kolprov (Kp 1-5) från olika kollager i profilen. Därutöver insamlades 
prov från kol som legat runt härden i olika lager, 2 prov från Rnl, ett från Rn 2 fyra från Rn3 -
under härd stenar, samt ett från Rn 4. 

För datering valdes ett kolprov (Kp 5) från härdfyllningens underkant, samt ett benprov från 
avtorvningen. På så sätt fås en äldsta datering på härden och en datering för tiden när avfall 
hamnat på platsen. Proverna är skickade till C-14 laboratoriet i Lund. 

I påse makrofossilprov togs från härdfyllningen. 

Ett urval av metallföremålen kommer att konserveras tillsammans med det metallmaterial som 
framkommer vid slutundersökningen 1999. 

10 stycken mindre träprover från olika lager togs tillvara. 

Ekonomiska medel för osteologisk analys beviljades inte från Länsstyrelsen, då det är svårt att 
säga exakt var benen kommer ifrån och vem som lagt dit dom. Den information som skulle fås ut 
från en sådan analys vore dock intressant, för att få information om vilka djur som nyttjats som 
mat- eller skinnproducenter på marknadsområdet i Lycksele. 

Mats Eriksson, osteolog bosatt i Lund, har visat stort intresse över att titta på ben- och 
hornmaterialet från undersökningen i forskningssyfte. I mån av ekonomiska möjligheter bekostar 
han själv analysen. 

Fyndmaterialet 

Anders Huggert vid Västerbottens Länsmuseum har tittat på några av fynden, då han hade viss 
erfarenhet av 1997 års arkeologiska undersökning på Gammplatsen. Fynden av lergods med eller 
utan glasyr i olika färger är snarlik den som påträffades vid 1997 års undersökning på 
Gammplatsen av områden mellan husgrunder. Den keramiken har daterats till 1700-talet. Huggert 
vill dock föra kåtatomtens keramik till 1600-talet. De flesta fynden av kritpipor, mynt och 
mässingknappar hör till 1600-talet. 

Mässingknapparna med ros och flätmänster med pärlbård runt kanten är av västeuropeiskt slag, 
liknande knappar har påträffats i Amsterdam där de daterats till 1600-talets första hälft. 

Bland flera av kritpipfragmenten syns s k franska liljor i romber och ett piphuvud har svulstig 
form. Liljorna i romber kommer från piptillverkningen i Gouda i Holland och dateras till slutet av 
1600-talet. Sådana kritpipsskaft har även hittats i 1600-tals material i Åbo. Svulstiga piphuvuden 
härstammar från 1600-talet. En pipa uppvisar en stämpel krönt med VB som visar att pipan 
tillverkats i Gouda under perioden 1695/1700-1710/1715. 

Det äldre 1 öres silvermyntet är från 163 5 eller 163 6, det nyare från 1672. 

Utifrån fyndmaterialet kan det antas att kåtatomten varit i bruk under 1600-talets senare hälft med 
fortsättning in på 1700-talet. 
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Slutsats och jämförelser 

Undersökningen visade att anläggningen var en kåtatomt och inte endast en öppen härd. 
Anläggningen kan karakteriseras som följande. 

I centrum av en konstruktion med liggande timmer låg en något gles stenfylld oval härd i 
riktningen NNÖ-SSV. I den NNÖ delens lägre nivåer fanns stenar tätt och jämt lagda vid varandra 
i härdens ytterkant, bildande något av en kantkedja. I den glest stenpackade härdens översta lager 
fanns större stenar i den NNÖ och SSV delen. Härden är något utsparkad och skadad vilket gör 
det svårt att se ursprunglig form. Intrycket är att härden använts under en lång tidperiod och i 
omgångar byggts på med mer stenar. De skörbrända stenar som påträffades i och runt omkring 
härden uppgick till totalt 3281,5 g. Dessa stenar härrör troligen från härden. 

Den stora mängden obrända ben- och hornrester tyder på att platsen under en tid använts som 
avskrädeshög. Totalt påträffades 9659,5 kg brända och huvudsakligen obrända ben- och 
hornrester på den berörda ytan, speciellt NÖ om härden. 

Innanför den timrade konstruktionen var det tjocka kulturlagret ca 7-20 cm tjockt med riklig 
kolmängd, speciellt närmare härden. Alla fynd som påträffats vid undersökningen låg i 
kulturlagret. Ingen tydlig stratigrafi kan ses i detta lager, däremot är det tydligt att härden anlagts 
på platsen innan kulturlagret bildades. Härden är samtida med kulturlagret. Det är i övrigt svårt 
att utifrån höjdläget få en tidsbestämning av fynden. Några av fynden kan härstamma från 
användningstiden av kåtan, medan andra föremål kan ha kastats dit i ett senare skede när kåtan 
brunnit ned. 

Det kan dock märkas en viss skillnad i fyndmaterialet mellan Rn 1 och Rn 2. Från Rn 2 och nedåt 
ligger troligen det ursprungliga golvplanet i kåtatomten. Här utgörs material främst av rester efter 
kritpipor, snapsglas, eldslagningsflinta samt olika föremål i metall och ben. Det är inte omöjligt att 
detta är sådant som tappats på golvet eller slängts i elden under kåtans användningsperiod. 

Fyndmaterialet skiljer sig något från det som kommer från husgrundområdena på Gammmplatsen. 
Fynden från kåtatomten är äldre, huvudsakligen av 1600-tals karaktär, de undersökta 
husgrundema uppvisar främst 1700-talsföremål. På kåtatomten finns en mängd beslag och hängen 
som inte påträffats bland husgrunderna. Här saknas också det fönsterglas och det tegel som 
förekommer bland husgrundema. Även om endast ett fåtal av föremålen är tydligt samiska till sin 
karaktär, kan kåtatomten i sin helhet sägas vara en lämning efter den samiska bosättningen på 
udden under kyrkhelgerna. Därför kan det antas att de närliggande härdarna visar på andra 
kåtatomter. 

Fyndmaterialet är mycket likt det som påträffats bland härdar och husgrunder i Arvidsjaurs gamla 
kyrkstad. Där påträffades också stora mängder av olika föremål i ett tjockt kulturlager utan 
tycdlig stratigrafi, bl a spikar, lergods, porslin, kritpipor, kedjor, gångjärn, plan- och buteljglas, 
tegel, flinta och knappar. 

Vid undersökningarna i Arvidsjaur har ett flertal härdar påträffats, av dessa har flertalet troligen 
varit eldstäder i tältkåtor. Där förekom två lämningar med härdar innanför någon form av 
byggnadslämningar, den ena har omgivits av någon form av timrad byggnad, dock ej skogssamisk 
knuttimnrad kåta (enligt Gyllenhammar 1970). 
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Den slutundersökning av kåtatomten som sker sommaren 1999 kommer förhoppningsvis att bidra 

med mer information om den träkonstruktion som omgivit härden. Träprover från träväggarna 
vore önskvärda, liksom att fä reda på byggnadens form samt placering av ingången. Av 1998 års 
undersökning är det svårt att uttala sig om formen på byggnaden. Har den varit kvadratisk uppgår 

ytan innanför väggarna till ca 25 m2
. 
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Fyndlista 

Nr Fynd, avtorvning 

1 Keramikfragment , x203/604 Avtorvning. 0, 15 g 
2 Koppar/mässingkedja, x204,5/y603,5/z212,55 Avtorvning. 4 g. Bestående av två ihop 

länkade öglor som tvinnats på mitten, två fristående tvinnade öglor, samt två framgent. 
Öglorna gjorda av två tunna koppar(?)trådar som tvinnats. Öglorna 22x6 mm. 

3 Sax, x199,06/y602,5/z212,61 Avtorvning. 80 g. Av järn och kraftigt oxiderad, 157x93 mm. 
Har runda öglor 225 mm i diam på 48 mm l skaft, bladen är ihopnitade vid basen och är 
5-20 mm br och 88 mm l.

4 Skinnskrapa, x205,75/y602,25/z212,54 Avtorvning. 115 g. Av järn och kraftigt oxiderad. 
S-formad 85x45 mm- Inslagen spik böjd som ögla utgör fäste för handtag.

5 Hyska(hake), x203/y603 Avtorvning. Mässing/koppar? 0,25 g. 12x7x5 mm. 
6 Bleck, x204/y604 Avtorvning. 0,5 g. Består av tunn driven koppar/mässingplåt, 15x l 5xl 

mm. Punkterad med två hål, samt ett vid tillverkningen uppkommet hål. Har mönster
(i 1600-tals stil?). Kan vara klippt från ett större mönstrat föremål och sedan använts som
beslag?

7 Yx-/trapetsformigt hänge, x200,88/601,35/z212,6 Avtorvning. 1,2 g. Av mässing. Har
punktornering längs kanterna samt ett kors i mitten. Nedre delen avbruten.

8 Silvermynt, x203,3/604,2 Avtorvning. 1,2 g. 19 mm diam och I mm tj.1 öre silvermynt från
1635 eller 1636 bedömt utifrån formgivningen. Årtalet på ömse sidor om Vasasköldens
krona, ena sidan dock oläslig.

9 Knapp, 201,95/601,35/z212,6 Avtorvning. 1,5 g. Av mässing. Huvudet 12 mm diam och 2,5
mm tj. öglan 6 mm diam, I mm tj. Blomma som mönster på knappen.

10 Blykula, x202,88/y60l,8 Avtorvning. 9,75 g. 10 mm diam. 
11 Hyska(ögla), x202/604 Avtorvning. 0,25 g. llx8 mm, bestående av 1 mm tj koppar/ 

mässingtråd. 
12 Järnten, x201,75/y601,93 Avtorvning. 5 g. Kraftigt oxiderad. 56x6-8x3 mm. Rektangulärt 

tvärsnitt. 
13 Kopparfragment, x202,48/y601,15. Avtorvning 0,7 g. Bestående av kopparplatta med krok 

i ena sidan,14x4xl mm. Avbruten i ena änden. Ryska? 
14 Järnspik, x202,48/y601,2 Avtorvning. 4 g. Huvudet 13x9 mm, spiken 22 mm I. Avbruten. 
15 Järnten, x203,95/y603,7/z212,6. 10,7 g. Bågformad, med tre järnklumpar på sidorna, samt 

en vid kortänden. 
16 Bleck, x203,95/y604,7 avtorvning 1,5 g. Rätvinklig triangelform, 15x14x50 mm och 1,5 

mm tj. Avklippta kanter. Koppar/mässing? som eldpåverkats. 
17 Bleck, x203,2/602,45 Avtorvning. 0,25 g. l 7x2-5xl mm. Mässing? 
18 Järnspik, x203,95/y600,5 Avtorvning. 6 g. Huvudet 13x9 mm, spiken 32 mm l, avbruten. 
19 Blyfragment, x203/y604 Avtorvning. 2, 1 g 15xl3x2 m. Smält vid blytillverkning? 
20 Blyfragment, x204,5/y604,2 Avtorvning. 12, 75 g. 42x8x7 mm. Har flätristning som 

ornermg. 
21 Syl, x201,85/y603,6/z212,54 Avtorvning. 0,2 g. 40xl-2 mm. 
22 Kopparbleck, x203 ,95/y604 ,3 Avtorvning. 0,3 g. 1 0x 1 0x 1 mm. Kvadratiskt 
23 Blyfragment, x203,2/y601,15 Avtorvning. 7,5 g. Smält bly, till kula? 25x2lx2 mm. 
24 Järnspik, x203,9/602,75/212,54 Avtorvning. 38,6 g. 113x6-22x2-7 mm. Ev skaft/tånge? 
25 Blyfragment, x204,3/y604,5 Avtorvning. 0,15 g. 15x4x l mm. 
26 Kopparbleck, x204, 7y/603,2 Avtorvning. 1 g. 33x8-27x0,5 mm. Avbruten i ena sidan. 
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Nr Fynd, avtorvning 

27 Järnspik, fragment, x203, 1/y604,2 Avtorvning. 2,5 g. 26xl3x ll  mm. 

28 Mässing/kopparbleck, x203,9/y604,45 Avtorvning Avtorvning. 2 g. Hänge? med hål i ena 
hörnet. avbruten i andra hörnet. Närmast triangulär med rät vinkel, 2lxl6x21xl mm. 

29 Kopparbleck, x203,1/y602,05 Avtorvning. 1,5 g. 42x4-6xl mm. Tunn och smal övervikning 

på ena sidan. 
3 0 Kopparfragment, x203, 15/y601, 15 Avtorvning. 0, 15 g. 16x5x0, 5 mm. 

31 Kritpipa, x204,2/y603,9 Avtorvning. Skaftdel, 47 mm I, 10 mm diam. 

32a Kritpipa, x201,98/604,5 Avtorvning. 1,6 g. Skaftdel, 17 mmm I, 7 mm diam. 

32b Kritpipa, x201,98/y604,5 Avtorvning. 2,8 g. Skaftdel, 36 mm I, 7 mm diam. 

33 Flinta, x201,95/604,12 Avtorvning. 2,6 g. Grå. 

34 Kritpipa, x203/y602,0-4 Avtorvning. 1, 15 g. Skaftdel, 31 mm I, 7 mm diam. 

35 Flinta, tre bitar, x203,15/y602,65. Avtorvning. 0,6 g, 1,5 g. 1,1 g. Grå. 

36a Glasbit, x203,l-3/y602,15-40 Avtorvning. 0,1 g. Grönt platt glas, 17x9xl,5 mm. 

36b Glasbit, x 203,1-3/y602,15-40 Avtorvning. 0,2 g. Böjd, ev, snapsglasrest? 19xl2xl mm. 

37a Lergods, x205,75/y602,94 Avtorvning. 4,8 g. Fatrest?, 4lx25x3 mm. 

37b Lergods, x205,75/y602,94 Avtorvning. 0,15 g. llx9x2 mm. 

38 Flinta, x202,75/y600,8 Avtorvning. 2,6 g. 

39a Lergods, x203,25/y601,4-5 Avtorvning. 20 g. Glasyr- gröna fläckar på gula och oranga 

ränder. 58x36x7 mm. 

39b Lergods, x203,25/y601,4-5 Avtorvning. 10,25 g. Glasyr som 39a. 36x29x5-14 mm. 

39c Lergods, x203,25/y601,4-5 Avtorvning. 6,4 g. Glasyr som 39a. 21x20x7-11 mm. 

40 Flinta, två bitar, x204,3/y603,5 Avtorvning. 0,4 g resp.0,6 g. 

41 Lergods, x205/y602,8 Avtorvning. 0,1 g. Brun glasyr. 7x7xl mm. 

42 Lergods, x200,4/y603,95 Avtorvning. 10, 1 g. Glaserad i gula, gröna och bruna ränder. 
3 lx3 lx5-7 mm. 

43a Kritpipa, x203/y604 Avtorvning. 0, 75 g. Halv skaftdel, 22 mm I 7 mm diam. 

43b Kritpipa, x203/y604 Avtorvning. 0,6 g.14 mm I och 9 mm diam. 

44 Flinta, två bitar, x204,3/y603,04 Avtorvning. 2 g resp. 3,1 g. 

45 Lergods, 204,3/y604,04 Avtorvning. 7g. Rester av gråvit glasyr. 35x25x7 mm. 

46 Flinta, två bitar, x203,7/y604,2 Avtorvning. 3,3 g och 2,25 g. 

47 Glas, x203,9/y604,2 Avtorvning. 1 g. 25x9xl mm. 

48 Flinta, x203,7/y602,75 Avtorvning. 0,75 g. 

49 Lergods, x204,4/y604,2 Avtorvning. 1,5 g. Ofärgad glasyr på ena sidan. 20x20x2 mm. 

50 Kritpipa, x203,85/y604, 15 Avtorvning. 1,2 g. Skaftdel, 26 mm I och 9 mm diam. 

51 Horn, bearbetat, 203/y604 Avtorvning. 5 g. Hål vid övre kanten, 4 mm diam, där är även 
tvärgående skuret streck. 30x24xl3 mm. 

52 Flinta, fem bitar, x203,l-3/y602,15-40 Avtorvning. 1,8, 5, 1,5, 0,6 resp. 0,1 g. 

53 Flinta, sju bitar, x203/y601 Avtorvning. 4,2, 2, 0,15, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 g. 

54a Lergods, x204/y603 Avtorvning. 5,6 g. Ofärgad samt gulvit glasyr i ränder. Fatdel? 

30x18x6 mm. 

54b Lergods, x204/y603 Avtorvning. 1,75 g. 21x15xl0 mm. 

55a-gGlasbitar, sju stycken, x204,8/y600,9 Avtorvning. a)0,5g, 16x l 6xl,5 mm, b) 1 g, svagt 

böjd, 3lx18xl,5 mm, c)0,1 g svagt böjd, 15x9xl,5 mm, d) 0,2g, 22x14xl,5 mm, e) 1 g, 
svagt böjd, 30x20xl,5 mm, f)lg, svagt böjd, 30xl5xl,5 mm, g) 0,25g 15xl3xl,5 mm. 

56a-hLergods, åtta bitar, x204,8/y603,5 Avtorvning. a) 44g 5x4x23 mm, b) l 0,3g 

38x25xll ,  c) 2g 15xl lx l 0  mm, d)l0g 25x23xl5 mm, e) 17g 28x27x25 mm, f) 6,5g 

30x22x13 mm, g)5,8g 24x l 8x l2  mm, h)3g 21x l 3xll mm. 
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Nr Fynd, avtorvning 

57 Flinta, x204,05/y604,25 Avtorvning. 3g. 
58 Lergods, x204/y604 Avtorvning. 0,8 g. 14x9x8 mm.

59 Flinta, x204/y604 Avtorvning. 0,4g. 
60 Flinta, två bitar, x202/y601 Avtorvning. 0,2g och 0,25g. 
61 Flinta, x204/y601 Avtorvning. 0,5 g. 
62 Flinta, x201,93/y604,8. Avtorvning. 12,25g. 

63a Kritpi p a, x204/y603. Avtorvning. 4,3g. Skaftdel, 35 mm l och 11 mm diam. 

63b Kritpi p a, x204/y603. Avtorvning. 0,2g. Skaftdel, 9 mm l, 7 mm diam. 

64 a-eLergods, fem bitar, x204/y603. Avtorvning. a) 0,7g 15xl0x9 mm, b) 0,25g llx8x7 mm, c) 
0, lg l lx8x4 mm, d) 0, lg 6x6x3 mm, e) 0, lg 6x6x4 mm.

65 Gl as, x204/y601. Avtorvning. 0, lg. Böjd, ev. sn apsglas?,17x8xl mm.

66 Trärest, x204/y601. Avtorvning. 1,5g. Rest efter byggnaden? 33xl9x8,5 mm.

67 Flinta, x203/y602. Avtorvning. 0,5g. 

68 Flinta, x203/y602. Avtorvning. 0,5g. 
69 Flinta, x203/y604. Avtorvning. lg. 
70a-cFlinta, tre bitar, x 203,2/y604,2. Avtorvning. 2g, 3g, 0,75g. 
71a-bLergods, två bitar, x203,9/y604, 15. Avtorvning. a) 2,5g 24xl3xll mm, 

b) llg 37x22xl2 mm.
72 Flinta, x203,7/y604,2. Avtorvning. 3,15g. 
73 Flinta, x203,17/y601,9. Avtorvning. 0,lg. 
74 Flinta, x203,8/y602,05. Avtorvning. 0,7g. 
75 Flinta, x203,55/y502,25. Avtorvning. 0,3g. 
76 Glasbit, x202,7/y602,12. Avtorvning. 0,25g. 19x6-15xl mm. 

77 a-fLergods, sex bitar, x202, 7/y602. Avtorvning. a) 8,5g, 33x16xl4 mm, b) 1 g, 14xl2x8 mm,

c) 2,4g, 17x15x9 mm, d) 5,25g, 26x20x10 mm, e) 0,75g, 15xl2x4 mm, f) 0,lg, 9x7x5 mm.

78a-cFlinta, tre bitar, x203,2/y603,2. Avtorvning. 3g, 0, lg, 0,5g. 
79 Glasbit, x203,2/y603,2. Avtorvning. 0,2g. l 7xl4x1 mm. Har tvärgående skår a 

- ev. dekor ation?
80a-bLergods, två bitar, x202/y604. Avtorvning. a) 0,lg, 12xl2x2 mm. Brun glasyr. 

b) mindre än 0,lg, 9x9xl,5 mm. Bru n glasyr.

81a-eFlinta, fem bitar, x202/y604. Avtorvning. 1,6g, 1,6g, 005g, 0,15g, 0,lg. 

82 Lergods, x204,9/y600,95. Avtorvning. 19,6g. 48x27-38z9 mm. 

Gul gl asyr i ränder på en a sidan. F at? 

83 Lergods, x204,45/y600,5. Avtorvning. 0, lg. 9x5x5 mm. Glasyr i brunt, gult och grönt. 
84 Flinta, x203,05/603, 7. Avtorvning. 0,5g. 

85a-j Lergods, tio bitar, x202,97/y601,5. Avtorvning. a)l lg, 52x3 lx8 mm. Glasyrränder i 
gulbru nt b) lg, 34xl7x3 mm. Glasyr som a), c) 5,6g, 34x28x5 mm. Glasyr som a), d) 2,5g 

32x19x5 mm, e) 0, lg 15xl4xl,5 mm, glasyr som a), f) 0,25g 13x9x8 mm g) 0, lg 9x9x2 
mm, glasyr som a), h) 0,25g 15xl lx2 mm, gl asyr som a), i) 0, lg 14x9xl mm, glasyr som a), 

j) 0, lg, 8x5x2 mm, glasyr som a).
86a Flinta, x202, 15/y602, 5. Avtorvning. 1, 7 5 g. 

86b Lergods, x203,5/y603,6. Avtorvning. 3,4g. Genomskinlig a glasyrrester. 35xl2-18x4 mm. 

87 Lergods, x203,6/y603,9. Avtorvning. 6,5g. 40x22x7 mm. På en a sidan rester av vit, grön 
och gul glasyr. Troligen fatskärv a. 

88 Lergods, x203,9/y603,9. Avtorvning. 13g. 52x26x9 mm. Troligen fatskärva. 

89 Lergods, x202,8/602,6. Avtorvning. 0, 75g. 19 mm I, 7 mm di am. Skaftdel. 

14 



Nr Fynd, Rn 1 

90 Kedja, x200,35/603,85/z212,53. Rn 1. 5g. 112 mm l, 5 mm di am. Bestående av små 
ihoplänkade öglor i mässing/kopp ar. P ansarmodell? 

91 Mynt, x202,15/y603,05/z212,6. Rn 1. 1,2g. 18 mm di am och 0,5 mm tj. Av silver. Från år 
1672. 

92 
93 
94 

95 

96 

97 

98 
99 

100 

101 
102 

Spik, x204,35/602,45. Rn 1. 1,75g. Huvudet 10x6 mm, spiken 32x2-6x2-3 mm. Avbruten. 
Järnten, x201,8/y603, 15. Rn 1. 0, 15g. 8xl mm. Mindre klump fastrostad. 
Knapp, x201,95/601,26/z212,59. Rn 1. 1,8g. Knapphuvudet 11 mm diam och 3 mm tj, 
öglan 7 mm diam. Knappen dekorer ad med flätornamentik. Av mässing. 
Knivblad av järn, x201, 1/y603,45/z212,53. Rn 1. 30,8g. 133 mm l. Bladet 81xl9x5 mm, 
tången 52x2-l 0x5 mm. 
Ring, x202,4/y603,l. Rn 1. 0,7g. 19 mm diam, 2xl mm. H alva ringen (av mässing?) 
avbruten. 
Järnspik, x203,15/y601,45. Rn I. 2,5g. Huvudet 15xllx3, 
rest av spiken 12 mm I. 
Kopparbleck, x199/y602. Rn 1. 0,8g. 22x6-10x0,5 mm. 
Bleck/beslag?, x200,25/y602,7. Rn 1. 0,9g. 15xllx0,5 mm. Av mässing/koppar? Orner ad 
med linjer. Genom blecket finns två hål. 

Koppar/mässingbleck, x203,05/y601,45. Rn 1. 1,5g. Prydd med punktornering. Två 
hål igenom, det en a med nit kvar. Beslag/bokknäppe? 
Blykula, x201,9/y603,8. Rn 1. 7g. 10 mm di am. 

103 a-c 
104 

Lergods, tre flisor, x203/y601. Rn 1. Varje flisa mindre än 0, lg. 
Flinta, tre bit ar. x203,2/y607,2. Rn 1. ~ 0, 1 g/styck. 
Flinta, x203/y603. Rn 1. ~ 0, lg. 

105 a-d 

106a-c 
107 a-c 

108a-c 

109 
110 

111 a-d 

112 

113 
114 
115 
l 16 a-c

Lergods, fyra bitar, x201/y601. Rn I. a) 2g 13xl2x8 mm, vit glasyr, fatkant? b) 1,5g 
12xl lx8 mm, vit glasyr i ränder, fatkant? c) 0,4g 13x8x2 mm d) 0,2g 10x6x2 mm. 
Flinta, tre bitar, x202,75/y601,7. Rn 1. 1,2g, lg, 0,8g. 
Lergods/fatskärvor, x201,03/y601,5. Rn 1. a) 12,Sg 42x25x9 mm. Gula smala ränder 
som glasyr. kantskärva. b) 2,4g 27x13x8 mm, glasyr som a), ev. k antbit. c) 0,5g 
16x13x2 mm, rester av vit glasyr. 
Lergods, tre bit ar. x201/y603. Rn I. a) 1,2g 21 x 14x7 mm, b) 1,2g. l 8x 11 x5 mm, 
c) 0,35g 13xl0x3 mm.
Flinta, x200/y602,5-603. Rn 1. 1,25g.
Kritpipa, x201/y603. Rn 1. 22 mm I och 9 mm di am. Skaftdel. På ovansid an orner ad
med fr anska liljor i ett rombmönster. Datering 1600-t al. 
Kritpipa, delar av, x201,45/y602,2. Rn 1. a) 2 g 18xl 7xl 1 mm. Huvuddel. b) 0,6g
l lx l0x3 mm, huvuddel. c) 0,2g l2xl0x3 mm. Huvuddel. d) 2,8g, 27 mm I och 10
mm di am. Skaftdel. a)b) och c) kommer från s amma piphuvud och går att
s ammanfoga. Är sv art a på insid an.
Lergods/fatskärva, x200,25/y603, 1. Rn 1. 11,4g. 48x28x7 mm. Kantskärv a med
bruna ränder på grön och gul botten.
Kritpipa, x200/y603. Rn 1. 2g. 36 mm I och 6 mm diam. Sk aftdel.
Flint a, x202, 75/y602,94. Rn 1. 2g.
Kritpipa, x202/602. Rn 1. I g. 14 mm I och 9 mm di am. Skaftdel.
Lergods/fatskärvor, tre stycken, x204/y602,5-603. Rn 1. a) 5,5g, 38x22x8 mm,
r andig gulvit glasyr, b) 1 g, 23x I 3x5 mm, brun och vit glasyrrest, c) 1, lg, l 9x8x7 mm,
brun glasyrrest.

15 



117 
118a-d 
119a-d 

120 
121 
122 
123 

124a-c 
125a-h 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132a-c 
133a-b 

134 
135 
136a-b 

137 
138 
139a-b 

140 
141 
142 
143 
144a-b 

l 45a-b

I46a-b 
147 

16 

Fynd, Rn 1 

Lergods/fatskärva, x202,9/y602,9. Rn 1. 5,5g, 42x24x8 mm. Rester av gråvit glasyr. 
Flinta, fyra bitar, x200/y603. Rn 1. 2,5g, 0,lg, 0,lg, och mindre än 0,lg. 
Kritpipa, fyra delar, x201,9/y602,18. Rn 1. Halva skaftdelar. a) 0,2g, 10x7x2 mm, 
0,2g, 9x7x2 mm, c) 0,2g, llx6x2 mm d) 0,lg, 10x4x2 mm. 
Flinta, x201/y603. Rn 1. 2,7g. 
Lergodsskärva, x204/602,45. Rn 1. 2,8g, 30xl9x6 mm. Glaserad i gulgrönt. 
Glasbit, x203,7/y602,8. Rn 1. 0,5g. 17xl6xl,5 mm. Böjd, ev. del av snapsglas? 
Glasbit/snapsglas, x200,4/y603,8. Rn 1. lg, 22x12x3 mm. Övre delen av 
snapsglashals. 
Flinta, tre bitar, x205,5/y602,98. Rn 1. 2,5g, 2,25g och 2g. 
Lergods, åtta bitar, x200/y603. Rn 1. a) 9,25g, 2lxl3xl0 mm, Kraftigt böjd, 
ev. halsdel från krus?, Brun glasyr på båda sidor. b) 4,5g, 37x15x6 mm. Kraftigt böjd, 
ev halsdel av krus? Gula slingor på brun glasyr. c) 4g, 25x19x6 mm. Gula slingor på 
brun glasyr, på insidan genomskinlig glasyr. d) 2g, 22xl8x4 mm. Brun glasyr på ena 
sidan. e)l,5g, 20xl 7x3 mm. Genomskinlig glasyr på ena sidan. f) 2,25g, 27xl6x4 mm. 
Rest av genomskinlig glasyr. g)0, lg, l lx8x2 mm. På ena sidan gul och brun glasyr. h) 
0,5g, 13x9x2. Kraftig gul, slingrande slinga på brunorange botten. 
Kritpipa, x202,65/y602,4. Rn 1. lg, 25 mm I och 6-7 mm diam. 
Lergods, x202,8/y601,9. Rn 1. 0,4g. 10x10x7 mm. 
Glasbit, x203,2/y601,4-5. Rn 1. 0,4g. 12x7x2 mm. Grågrön. 
Kritpipa, x202,7/y602,9. Rn 1. 0,35g. Delad skaftdel, llx6mm. 
Flinta, x203,6/y602,85. Rn 1. 0,5g. 
Lergods, nio fragment, x 199/y602,5-603. Rn 1. Totalt 6g, 8-22 mm I. 
Flinta, tre bitar, x202/y60 I. Rn 1. 0,3 g, 0, 4g och 0, 1 g. 
Lergods/fatskärvor, två stycken, x200/y602. Rn 1. a) lg, 14xl3x8 mm, b) I 1,25g, 
55x24xl0 mm. Gula glasyrränder. 
Lergodsfragment , 49 bitar, x201/y603. Rn 1. 80g totalt. 
Glasbit, x201,1/y601,9. Rn 1. 0,15g. 16xl0xl,5 mm. 
Lergods/fatskärvor, två stycken, x203,8/y602,65. Rn 1. a) 18g, 47xll -47x6 mm. 
Gröna och gula slingor på brun botten. b) 0,2g, 13x8x6 mm. 
Lergods, x204/y602,5. Rn 1. 2g, 17x14x10 mm. 
Trärest, x201/y603. Rn 1. 3,5g, 25x21xll mm. Eldpåverkad. 
Trärester, två stycken, x203/603. Rn 1. a) 3g, 96x10x8 mm. b) lg, 37x8x5 mm. 
Eldpåverkade bitar. 
Trärest/förkolnad, x201/y602. Rn 1. 1,5g. 23x20x4 mm. 
Flinta, x202/602. Rn 1. 3g. 
Lergods, x200/y602. Rn 1. 0,15g. 10x6x2 mm. Glasyr i orange och grönt. 
Lergods, x199/y602,5-603. Rn 1. 0,4g. 10x8x6 mm. 
Kritpipor, två delar, x203/y603. Rn 1. Skaftdelar. a) 4g, 25 mm I och 10 mm diam. 
Har fransk lilja i romb instämplat. Datering 1600-tal. b) 1,5 g, 26 mm I och 7 mm 
diam. 
Lergods, två bitar, x201/y603. Rn 1. a) 1 g, 19x 1 0x I 0 mm. Genomskinlig 
glasyr. b) 2g, 20xl2x8 mm. 
Flintabitar, två stycken, x201/y603. Rn 1. 3,2g och 1,75g. 
Lergods, x203/y602. Rn I. I ,8g, 25x 14x7 mm. Gråvita glasyrränder. 



Nr 

149 

150 

151 
152a-b 

153 
154a-b 
155 
156 
157 

158 
159 
160 
161 
162a-d 

163 

164 
165 
166 
167a-b 
168 

169 
170 

171 

172 

Fynd, Rn 2 

Blybleck, x202,55/y603,59/z212,5 l. Rn 2. 1,3g, 12x10xl mm. Liknar fyra 
ihopsmälta tunna blytenar. 
Järnten, x203,5/y602,5/z212,56. Rn 2. 2,75g, 35x2-15xl-11 mm. Bestående av en 
järnten nedslagen i en järnplatta, liknande spikhuvud. Spik? 
Syl x201,5/y603,35/212,51. Rn 2. 2,3g. 50xl-5xl-4 mm. Järn? 
Slagg/smält metall, x l99,4/y202,53. Rn 2. 
a)7g, 32x25xl2 mm. Rot igenomväxt. b) 165g, 70x61x30 mm.
Slagg/smält metall, x l99,5/y202,53. Rn 2. 34g. 55x40x25 mm.
Flinta, två bitar, x203/y602. Rn 2. 0,5g och 0,6g.
Kritpipa, skaftdel, x200,7/y603,3. Rn 2. 1,15g, 18 mm I och 8 mm diam.
Flinta, x201,8/y602,95. Rn 2. 4,7g.
Glasbit, x201, 11/y601,22. Rn 2. 0, lg, 1 0x9xl,5 mm. Har två parallella skåror samt
däremellan två mindre snedgående skåror, ornering?
Flinta, x201,3/y602, 18. Rn 2. 5,35g.
Flinta, x201,45/y603,25. Rn 2. 0,65g.
Glasbit, x202, 15/y601,3. Rn 2. 0,2g, 22x8xl mm.
Kritpipa, x202,25/y601,48. Rn 2. 0,4g. Delad skaftdel, 15 mm I och 8 mm diam.
Lergods, fyra bitar, xl 99,2/y602. Rn 2. a) 9,3g, 32x24xl 7 mm, b)
4,25g, 23xl6xl0 mm, c) 0,8g, 14xl2x6 mm, d) 0,4g, 14xl0x8 mm.
Kritpipa, x203,55/602,43. Rn 2. 6,5g. Skaft samt början av huvudet. 45 mm I, 9 mm
diam, 15 mm br. vid klacken som är 7 mm diam. Fabrikationsstämpel på klacken,
bestående av ett b/v under en krona.
Kritpipa, x202,5/y601,5. Rn 2. l g. Delad skaftdel, 25 mm I och 8 mm diam.
Flinta, x202,85/y603,45. Rn 2. 0,4g.
Flinta, x202/y603. Rn 2. 1, 75g.
Flinta, två bitar, x203,15/y602,55. Rn 2. 0,3g och l g.
Kritpipehuvud, x202,55/y603,58/z212,52. Rn 2. 6g. 35xl0-19x8-12 mm. Håligheten
11 mm br., skaftet 10 mm diam, klacken 11 mm diam. Svulstig form, datering till
1600-tal. Vid mynningens sida är streckornering.
Glasbit, x201,45/y603,2. Rn 2. 2,2g. 22xl7x5 mm. Något svängd,·Från butelj?
Benbit, bearbetad, x201,3/602,18. Rn 2. 0,4g. 13x6-7xl,5-3,5 mm. Skaft som gått av
vid basen, på ovansidan V-mönster med slingrande figur inuti, på baksidan ristat ett
H. Till miniatyrkåsa eller dylikt?
Koppar/mässingten, x200/y603-603,6. Rn 2. 1,2g. 19 mm I och 4 mm diam.
Bestående av bleck som rullats ihop till en cylindrisk form, troligen använts som
hängsmycke i änden av snöre.
Keramikbit, x200/y603,6. Rn 2. 0,5g, 15x9x4 mm. Ofärgad glasyr på ena sidan.

]7 



Nr 

l 73a-b

174 
175 
176 

177 

178 

179 

Nr 

180 

181 

18 

Fynd, Rn 3 

Trärester, två stycken, x202/y603. Rn 3. a) 1,6g, 25x18x8 mm, b) 0,9g, 44xl5x6 mm. 
Båda eldpåverkat ytskikt. 
Bronshake?, x201,45/y602,9/z212,51. Rn 3. 1,2g. 18x3-13x2 mm. 

Trärest, x201/y602,5-603. Rn 3. 0,75g. 35x15x8 mm. Rest efter konstruktion? 

Eldspån, x202/y603. Rn 3. 0,15g. 29x5xl mm. 29x5 xl mm. Täljt. 

Trärest, x202/y603. Rn 3. 2,Sg, 45x25x8 mm. Eldpåverkat. 

Trärest, x202/y602,5-603. Rn 3. 0,3g, 35x10x4 mm. Eldpåverkat. 

Trärest, x202,45/y602,6. Rn 3. 0, lg, 50x13xl0 mm. 

Eldpåverkad vid härdstenar, vedrester? 

Fynd, Rn 4 

Mässingring, x201,4/y602,75. Rn 4. 0,Sg. Avbruten, så att halva ringen återstår, 

16 mm diam, 2mm br, 1 mm tj. 

Trärest, x201,5/y602,7/z212,43. Rn 4. Mindre än 0,lg. 

9x9xl2 mm. 



Bilaga 1 

Fornminnesbeskrivning av kåtatomter/härdar mm på Gammplatsen RAÄ 343. 

22 m och 358° om NÖ hörnet på förrådslängan tillhörande scenen är 
1) Kåtatomt/härd, oval, 1,0x0,9 m (N/NNÖ-S/SSV) och mindre än 0,05 m h. Fylld. Bestående av
stenpackning av stenar. Härden är helt övervuxen med mossa, blåbärsris och örter. Vid
provsonding i härdes mitt framkom härdfyllning med kol och sot, samt kraftigt rödbränd jord.

8 m 3 21 ° om 1) är 
2) Härd, oval, 1,2x0,8 m (SSV-NNÖ) och intill 0, 1 m h. Fylld. Bestående av stenpackning. Helt
övervuxen med mossa, gräs och sly. Vid provsondning framkom härdfyllning med kol och sot,
samt kraftigt rödbränd jord.

7 m 13 2° om 1) är 
3) Stenpackning, närmast rund, 1 m diam och 0,25 m h. Fylld. Bestående av en stenpackning. Helt
övervuxen med mossa och blåbärsris. Vid provsondning var det översta jordlagret ovan
bleckjorden kolfyllt - troligen från brand i området, då provsondning i omgivande markpartier gav
samma resultat. Kan ev. vara röjningsröse?

8 m och 82° från 1) är 
4) Stenpackning, oregelbunden l,6xl,0 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0, 1 m h. Bestående av
stenpackning. Helt övervuxen med blåbärsris och mossa. Vid provsondning framkom kollager på
samma sätt som hos 3). Ev. röjningsröse eller härd?

28 m och 287° från 2) är 
5) Härd? oval, 1, 7xl,2 m (ÖSÖ-VNV) och intill 0, 15 m h. Bestående av stenpackning. Helt
övervuxen med mossa, gräs och blåbärsris. Vid provsondning framkom en jordprofil av detta
utseende; ca 8 cm tj blekjordslager/härdfyllning?, ca 4 cm tj kollager, 10 cm rödbrun jord,
liknande rostjord, 5 cm kollager, blekjord.

48 m och 280° från 2) är 
6) Grop. oregelbunden, l,0xl,0 m och 0,6 m dj. Av sentida karaktär.

10 m 360° från anl. 6) är mitten på 
7) Grund?, 6x4 m (NÖ-SV) bestående av i NY delen uppskottad vall, 0,5 m br, 0,05-0, I m h och
4,5 m I. SÖ därom är svacka, 0, 1 m b, 4,5 m I och intill 0, 1 m dj. SSÖ om svackan är stenpackad,
svårsandad upphöjning, 1,3 m diam och 0,05 m h. Anläggningens totalyta ses främst genom den
avvikande växtligheten av bräken.

19 



Teckenförklaringar 

Planritningar 

S = Svart, fet kolblandad jord 
B = Mörkbrun jord 
BG = Brungrå härdfyllning 
SA = Ljusbrun, sandig jord 
L = Lergods-kross 
A = Blekjord 
R = Rostjord 
C = Rödbränd jord 
V = Vitbränd jord 

=Profil 

1�1= Multnade trärester

I ev I= Skörbränd sten 

=Torv 
= Trärester 

� = Härdfyllning 
u::;:J) = Blekjord 

--=- = Rostjord 
= Steril, orörd jord 
= Kraftigt rödbränd jord 
= Mörkbrun, kolblandad jord 
= Svart och fet sotblandad jord 

.-- = Svart kollager 
= Vitbränd jord 

20 

'- ___,J = Sållfynd 
, -
\ ) _., = Fler än tre stycken föremål 
- =Eldspån

=Hake
=Mynt

c::J 

• 

= Lergods
= Flinta
= Glas
= Kritpipa
= Metallföremål: bleck, beslag, tenar,

hyskor, ·ringar. 
B. = Hänge, trapets- och cylinderformade.

=Kedja
X = Sax 

� =Kniv 
I- =Knapp
' =Syl
T = Spik 
'l? = Bearbetat horn/ben 
o = Blykula 
V = Slagg/smälta 
� = Täljt träspån 
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Fig. 5. Planritning av Rn 1. 
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Fig. 11. Fynd. Rn I. Fig. 12. Fynd Rn2. 
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Fig. 13. Ben- och hornförekomster, samt skörbränd sten. 
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Fig. 9. Profil, A-B och profil C-D (se planritning för Rn I). 
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Bilder 

Bild 1). Foto mot V Före avtorvning. 

Bild 2). Arbetsbild avtorvning. Bernhard Israelsson, Lorentz Sjulsson-Åsdell, Tommy Sjulsson. 

Bild 3). Foto mot Ö. Arbetsbild avtorvning. Bernhard israelsson, 
Lorentz Sjulsson-Åsdell, Thea Vil<lund, Ingrid Vinka, 
Helena Johansson och Gunveig Israelsson. 



Bild 4). Efter avtorvning. Foto mot V 

Bild 5). Rn 1. Foto mot N. 



Bild 6). Rn 1. Foto mot S. Schaktets N del med multnade trärester. 

Bild 7). Rn 2. Foto mot N. 



Bild 8). Profil C-D. Foto mot Ö. 

Bild 9). Profil A-B. Foto mot V 

Bild 10). Profilens N del med trärester. Foto mot V 



Bild 11). Profilens S del med trärester. Foto mot V 

Bild 12). Fynd nr 3. Järnsax. Avtorvning. 

Bild 13). Fynd nr 2. Mässing-/kopparkedja. Avtorvning. 



Bild 14). Fynd nr. 7. Yx- eller trapetsformigt hänge 
med punktornering. Avtorvning. 

Bild 15). Fynd nr 4. Skinnskrapa i järn. Avtorvning. 

Bild 16). Fynd nr 90. Mässing-/kopparkedja. Rn 1. 



KVART ÄR GEOLOGISKA AVDELNINGEN 
Laboratoriet för 14C-datering 
Tornavägen 13 
223 63 LUND 
Tel. 046/2227885 
Fax. 046/2224830 

Helena Johansson 

Stiftelsen Skogsmuseet 

Box 176, 921 23 LYCKSELE 

DEPARTMENT OF QUATERNARY GEOLOGY 
Radiocarbon Dating Laboratory 
Tornavägen 13 
S-223 63 LUND
Sweden

DATERINGSATTEST 

Provets benämning Provets labnr Erhillcn 14C-åJder 613
c Organisk 

(BP) promille provmängd 
mo 

Gammplatsen, KpS LuA-4660 1270 ± 80 7mg 

Gammplatsen, Bcnprov I LuA-4661 115 ± 90 >50mg

LuA-4660 har förbehandlats med HCl och NaOH. 
LuA-4661 har behandlats med HCl varvid kollagenet i provet extraherats och använts vid dateringen. 

Beräkningen av 14C-åldem är baserad på halveringstiden 5568 år. Resultaten är givna i antal år före 1950 ( 14C-åJder BP). I 
osäkerhctsangivelscn innefattas statistiskt åtkomliga bidrag från mätningen av prov, standard och balcf'.1ndsstrålning. Som standard 
användes enligt internationell överenskommelse 95% av aktiviteten hos NBS oxalsyre-standard. Alla I C-åJdrar är 13C-korrigerade för 
avvikelser frin överenskommet standardvärde på 13C/ 12C-förhållandct.Detta gäller också skal av mollusker och forarniniferer. För dessa
måste alltså s.k. "sca correction" göras. Erhållna 14C-åldrar yngre än ca 10000 BP kan räknas om enligt den normala tideräkningen 
(AD/BC). För denna omräkning hänvisas till Radiocarbon. Yol 28, No 2B. 1986 och Radiocarbon, Yol 35, No I, 1993. Laboratoriet bistår 
gärna med kalibreringen om så önskas. 

Lund 1999-03-12 
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