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Administrativa uppgifter 
Vbm dnr  352/10 
Lst dnr  431-14128-2009 
Lst beslutsdatum 2010-06-28 
Typ av uppdrag Slutundersökning 
Län  Västerbotten 
Landskap  Lappland 
Kommun  Lycksele 
Socken  Lycksele 
Ort  Furuvik, Lycksele 
Fastighet  Lycksele 8:2 
RAÄ nr  Lycksele 1669 (härd & Lycksele 1670 (härd) 
Fynd Lycksele 1669: Fnr 1 – 18 (kopparbleck, järnfragment/järnten, 

glasfragment, eldslagnings/bössflinta, brända och obrända ben samt 
tandfragment) Lycksele 1670: F nr 1 – 12 (Fragment av kritpipa, fragment 
av möjlig glättsten, brända och obrända ben) 

Foto  VBM_DB 278 
Dokumentationsmaterial Ritningar, foton, mätfiler förvaras vid Västerbottens museum. 

Fyndmaterial och kolprover förvaras vid Västerbottens museum i väntan 
fyndfördelning från Riksantikvarieämbetet. 

Kartblad  22I 3h 
Koordinatsystem RT90 2,5 gon V 
Höjd  208 – 213 meter över havet 
Avtorvad yta  80m2 

Fältarbetsperiod 2010-08-09 – 13 
Fältarbetsledning Berit Andersson 
Övrig personal  Jans Heinerud, Mikael Jakobsson, Daniel Sjödahl, Susanne Sundström 
Planering arkivsök 1 
Dagverken fält  20,5  
Dagsverken rapport 10 
Beställare  Lycksele kommun 

 

 

 

Inledning 
Med anledning av planerad bebyggelse på fastighet Lycksele 8:2, Lycksele kommun 
har Västerbottens museum genomfört en särskild arkeologisk undersökning av två 
härdar (Lycksele 1669-1670) enligt beslut från Länsstyrelsen (431- 14128-2009). 
Området har tidigare, i samband med detaljplanearbete, varit föremål för en 
arkeologisk utredning (2007) samt en arkeologisk förundersökning (2009). I 
samband med 2010 års arbete har tidigare upptagna ytor vid boplatserna RAÄ 
1668 och 1671 återställts (se vidare under Referenser). 
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Fig 1. Undersökningslokalen vid Furuvik söder om Lycksele stad markerad med röd punkt. 

Sammanfattning 
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att dokumentera härdarna, 
RAÄ nr Lycksele 1669-1670, inför ett beslut om borttagning. Områden runt 
härdarna avtorvades med maskin. I anslutning till RAÄ nr Lycksele 1670 
påträffades ytterligare en härd, benämnd 1670:2. I härdarna påträffades brända 
och obrända ben och inom en radie av några meter runt härdarna gjordes fynd av 
en kritpipa (RAÄ nr 1670:1), två järnfragment, två kopparbleck och ett fragment 
av en glaskaraff (RAÄ nr 1669). Obrända tänder av nötboskap funna vid härden 
RAÄ 1669 har daterats till 890 --- 1160 e.Kr vilket är ett ovanligt tidigt belägg.           
Brända ben från härden RAÄ 1670:1 har daterats till 1520 --- 1960 e.Kr vilket är 
samma datering som erhölls vid förundersökningen. Kol från härden 1670:2 som 
vedartsbestämts till tall, har 14C-analyserats och daterats till 1775±50 BP (LuS 
9576). Kalibrerat värde blir ca 300 AD, vilket är en ovanligt tidig datering på en 
härd. Resultatet av undersökningen av härdarna vid Furuvik stämmer väl in i de 
resultat som framkommit vid tidigare undersökningar. Den ”nya” härd (RAÄ 
1670:2) som framkom vid undersökningen har en ovanligt tidig datering, ca 300 e. 
Kr och ligger i nära anslutning till RAÄ 1670:1 vilket talar för att platsen nyttjats 
under lång tid. Fynden av kopparbleck och små järnföremål är vanliga 
fyndkategorier vid härdar, men fyndet av ett mynningsfragment från en glaskaraff 
från 1800-talet är mera ovanligt. Härdarnas närhet till marknadsplatsen i Lycksele 
samt den gamla vägen till Lycksele är sannolikt en förklaring till dessa fynd. 

Syfte 
Undersökningen syftar till att dokumentera fornlämningarna inför ett beslut om 
borttagning. Dokumentationen ska vara av vetenskapligt god kvalitet och 
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tillräcklig för att ge kunskap om fornlämningarna, dess funktion och historiska 
sammanhang. Målgrupperna är främst Länsstyrelsen och Lycksele kommun, men 
undersökningen bör även vara av intresse för forskning och allmänheten. 

Undersökningsområdet 
Undersökningsområdet är beläget ca 2,5 km sydöst om Lycksele centrum och 
lokaliserade i svag sydväst sluttande sandig mark på nordöstra sidan av Umeälven 
(fig. 1). Området består av skogbevuxen sandmark. 

Fornlämningsbild 
Vid den arkeologiska utredningen 2007 påträffades ett flertal lämningar inom 
detaljplaneområdet, både fasta fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. 
Lämningarna bestod av två boplatser med skörbränd sten, brända ben och avslag. 
Boplatserna har bedömts som fasta fornlämningar. I området påträffades även två 
härdar, vilka utgör fasta fornlämningar. I sluttningen ner mot älven påträffades 
även ett fundament av betong, vars ursprungliga funktion inte har kunnat 
klarläggas. Eventuellt hör fundamentet ihop med den flottning som tidigare 
bedrivits i älven. Då fundamentet är relativt sentida bör det betraktas som en övrig 
kulturhistorisk lämning. Den väg som löper längs genom området har dessutom 
återfunnits på en karta från 1886, vilket motiverar en bedömning av vägen som 
övrig kulturhistorisk lämning. 
 
I anslutning till det aktuella området finns registrerade boplatslämningar både 
uppströms och nedströms Umeälven. Boplatserna registrerades första gången i 
samband med regleringsinventeringarna 1957. Vid fornminnesinventeringarna 
1976 och 1995 skedde en revidering av boplatserna. På boplatserna har det 
påträffats skörbränd sten, kvartsavslag och föremål bestående av skrapor i kvarts. 
 

Metod 
Syftet med den arkeologiska slutundersökningen var att dokumentera härdarna, 
RAÄ nr Lycksele 1669-1670, inför ett beslut om borttagning.  
 
Slutundersökningen påbörjades genom att tidigare upptagna ytor vid de aktuella 
fornlämningarna frilades från markduk och torv. Ca 80 m2 stora ytor kring de två 
härdarna togs upp med hjälp av grävmaskin, i syfte att spåra eventuella aktiviteter 
runt dessa. Dessa områden rensades för hand. Vid RAÄ nr Lycksele 1670 
påträffades ytterligare en härd efter avtorvning varför ytterligare ytor avtorvades 
med maskin. Den nyfunna härden benämndes RAÄ nr 1670:2. Ett koordinatsystem 
i rikets nät (RT 90 2,5 gon V) utsattes med hjälp av totalstation utifrån de 
fixpunkter som användes vid förundersökningen. 
 
De tre härdarna undersöktes genom att en profil lades genom härden och halva 
delen grävdes ut först varvid ben och fynd tillvaratogs. Därefter grävdes profiler 
ned till 0,15 --- 0,5 meters djup.   
 
All jord skiktades genom ett såll med 4 mm stora maskor. Härdfyllning och sand i 
anslutning till härdarna vattensållades med hjälp av durkslag. De påträffade fynden 
samt anläggningar och undersökta ytor inmättes med hjälp av totalstation enligt 
rikets nät. Samtliga moment dokumenteras genom beskrivningar, fotografering 
samt med plan- och profilritningar i lämplig skala. 
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I samband med 2010 års arbete har tidigare upptagna ytor vid boplatserna RAÄ 
1668 och 1671 återställts med hjälp av maskin. 
 
Efter undersökningen återställdes härden RAÄ nr Lycksele 1670 inför ev. framtida 
skyltning. 
 
Kol från den nyfunna härden 1670:2 har vedartsbestämts samt 14C-daterats. 
Brända ben från härdarna RAÄ 1669 och 1670:1 har genomgått en osteologisk 
bedömning och ben som artbestämts ha daterats.  
Makrofossilprov från 1670:1 har analyserats med avseende på innehåll av frön och 
ben. 
Två järnföremål (Fnr 2 & 8) och två kopparbleck (Fnr 12 & 15) från RAÄ nr 
Lycksele 1669 har konserverats. 
 

 
Fig. 2. Avtorvade ytor runt RAÄ Lycksele 1669 och 1670 samt fixpunkter som använts vid undersökningen. 
 

Resultat 
RAÄ nr Lycksele 1669 

Anläggningar 
Härden var ca 1,2 x 1 m stor (NV-SÖ) och bestod av ett femtontal stenar 0,1 – 0,3 
m stora. Härden var delvis störd i södra delen av tallrötter. Efter nedgrävning av 
härden framkommer en ca 1 x 0,6 m stor (NNV-SSÖ) rödfärgning som är 
förskjuten norrut i förhållande till härdstenarna. Detta kan indikera att härden 
flyttats vid upprepad användning (se Bil. 1). 
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Fynd 
I samband med handrensning efter avtorvning påträffades ett obränt ben samt ett 
järnfragment (Fnr 1 & 2). Järnfragmentets ursprung är svårbedömbart, men kan 
komma från ett knivblad. Vid undersökningen påträffades en mindre järnten med 
tånge (Fnr 8) som kan vara en liten fil (Fig. 3). Ytterligare ett järnföremål som 
påträffades var en järnspik (Fnr 3) vilken kan vara av senare datum. Två 
kopparbleck (Fnr 12 & 15) påträffades vid undersökningen varav det ena har en 
kvarvarande nit samt ett nithål (Fig. 4). På bleckets baksida är två mindre bitar 
fastnitade. De två järnfynden och de två kopparblecken har konserverats (se Bil. 
10).Väster om härden påträffades en flintbit med retuscher (Fnr 13). Den är 
troligen inte förhistorisk utan en eldslagningsflinta eller bössflinta. Det påträffades 
även fynd av glas i anslutning till härden, det är toppen av en glaskaraff (Fnr 18) 
med treflikig mynning som bestod av två delar. Karafftypen är vanlig under 1800-
talet (muntlig uppg. A. Huggert). 
 

      
Fig. 3. Järnten med tånge (Fnr 8). Fig. 4. Kopparbleck med nit och nithål 

(Fnr 15) 
 
 

Förutom dessa fynd påträffades 5 obrända ben, 22 brända ben samt 5 fragment av 
djurtänder. Alla fynd låg inom två meter från härden (se Bil. 1 & 3). 
 
Analyser 
Osteologisk analys: 19 fragment brända ben med en total vikt på 6,9 gram har 
analyserats. 8 fragment har kunnat bestämmas till tänder av nötboskap. (se Bil. 8). 
Dessa har insänts för 14C-analys. 
14C-analys: Dateringen av tänderna från nötboskap gav ett överraskande resultat. 
Kotänderna har daterats till 1018±36 BP (Ua-42023) vilket ger en kalibrerad 
datering till 890 --- 1060 AD. (se Bil.7) 
 
 
RAÄ nr Lycksele 1670 

Anläggningar 
Härden 1670:1 var 0,9 x 0,7 m (NÖ-SV) och 0,1 m h av ett 20 tal 0,1 – 0,3 m 
stora stenar. I hela härden fanns ett ca 0,05 m tjockt lager härdfyllning bestående 
av små stenar, kol, sot och brända ben. Under härdfyllningen var sanden kraftigt 
rödbränd, bitvis hade det nästan bildats skenhälla (se Bil. 1,2 & 4). 
 
Ca 1m Ö om 1670:1 påträffades en rödfärgning 1 x 0,25 m stor (NV-SÖ) vilken 
profilgrävdes. Rödfärgningen hade sannolikt uppkommit av en bränd trädrot (se 
Bil. 1, 4 & 5). 
 
Ca 3 m V om 1670:1 framkom ytterligare en härd (1670:2) vid avtorvning. Härden 
var 1,2 x 0,8 m (N-S) och bestod av ett 30- tal stenar 0,1 – 0,3 m stora vilka var 
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djupt nedsjunkna i sanden. Under stenarna var sanden svagt rödbränd men kol 
saknades nästa helt, förutom ett mindre kolstycke i härdens N del (se Bil. 1, 2, 4 & 
5). 
 
Fynd 
I samband med handrensning efter avtorvning påträffades ett fragment av en 
kritpipa och vid fortsatt grävning framkom ytterligare nio kritpipsfragment vilka 
kunde sammanfogas till en komplett pipa (se fig. 5). Piptypen är vanlig under 
1700-talet (muntlig uppg. A. Huggert). 
 

 
Fig. 5. Hopklistrad kritpipa (Fnr 3 – 9). 
 
Förutom pipan påträffades 36 brända ben (Fnr 1, 2 & 12)  i härden 1670:1. Ca 3 
m SÖ om denna härd låg ett större obränt ben (Fnr 10). I anslutning till härden 
1670:2 gjordes endast ett fynd (Fnr 11). Det är ett fragment med en välslipad yta 
som möjligen kan vara från en glättsten. Alla fynd utom fynd 11 gjorden inom 2 – 
3 m från härden 1670:1 (se Bil. 1 & 3). 
 
Analyser 
Vedartsbestämning: Kol från den nyfunna härden 1670:2 har vedartsbestämts till 
tall (se Bil. 6). 
14C-analys: Material från samma kolstycke som vedartsbestämts har 14C-
analyserats till 1775±50 BP (LuS 9576) (se Bil. 7). Kalibrerat värde 125 --- 385 AD 
(2 sigma). Brända rörben från härden 1670:1 har daterats till 253±31 BP (Ua-
42024) vilket efter kalibrering ger en bred datering 1520 --- 1960 AD med störst 
sannolikhet (53,2%) mellan 16120 --- 1680 AD. (se Bil.7) 
Osteologisk analys: 33 fragment brända ben med en total vikt på 5,2 gram har 
analyserats. 2 ben har kunnat bestämmas till rörben, men ej till djurart. (se Bil. 8). 
Dessa rörben har insänts för 14C-analys. 
Miljöarkeologisk analys: Ett makrofossilprov har analyserats. Provet innehöll 3,8 
gram brända ben av varierande storlek, träkol samt två brända fragment av 
granbarr (Picea abies) (se Bil. 9). 

Diskussion 
Under de senaste 20 åren har kunskapen om samiska härdar ökat betydligt. Dels 
har man börjat registrera härdar vid fornminnesinventeringen och andra 
inventeringar vilket har lett till att många härdar även undersökts arkeologiskt. Ett 
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flertal undersökningar av härdar har genomförts inom ramen för 
forskningsprojektet ”Vikingatida och medeltida bosättningsformer i övre 
Norrlands inland” som bedrevs av arkeologiska institutionen vid Umeå universitet 
under ledning av professor Evert Baudou och som resulterade i en avhandling av 
Sven-Donald Hedman. Dessa undersökningar visar att huvudparten av de samiska 
härdarna har dateringar som spänner mellan 700 – 1700 AD. I nära anslutning till 
härdarna påträffades fynd av järnföremål, kopparbleck, mynt samt i vissa fall 
viktlod (Hedman 2003). Härdarna ligger ofta i grupper om 3 – 7 stycken, ibland 
linjärt organiserade. Studier av härdgrupper och ytorna runt härdarna har 
undersökts med markkemiska metoder för att se om det finns skillnader i inre 
organisation i kåtorna samt om alla härdar i en grupp använts samtidigt eller ej. 
Resultatet visar att man troligen har flyttat kåtorna inom en visteplats och att det 
kan finnas en lång kontinuitet av härdar inom ett boplatsområde (Karlsson 2006). 
De härdar som undersökts vid Furuvik stämmer väl in i de resultat som 
framkommit vid ovanstående undersökningar. Den ”nya” härd (RAÄ 1670:2) som 
framkom vid undersökningen har en ovanligt tidig datering, ca 300 e. Kr och ligger 
i nära anslutning till RAÄ 1670:1 vilket talar för att platsen nyttjats under lång tid. 
Dateringen är dock gjord på tall, vilken kan ha hög egenålder, men stenarna i RAÄ 
1670:2 är betydligt djupare nedsjunkna i sanden vilket tyder på en betydligt äldre 
datering ä RAÄ nr 1670:1. Vid förundersökningen daterades härden 1670:1 till 
1520 – 1960 e. Kr vilket är ett väldigt långt tidsspann (Smeds 2009:11). Dateringen 
av brända ben från årets undersökning gav samma datering som vid 
förundersökningen 1520 – 1960 e. Kr med 53,2% sannolikhet att den ärfrån 
perioden 1610 – 1680 e. Kr. Fynden av kopparbleck och små järnföremål är 
vanliga fyndkategorier vid härdar, men fyndet av ett mynningsfragment från en 
glaskaraff från 1800-talet är mera ovanlig. Härdarnas närhet till marknadsplatsen i 
Lycksele samt den gamla vägen till Lycksele är sannolikt en förklaring till detta 
fynd. Härden RAÄ1669 daterades vid förundersökningen till 1040 – 1270 e. Kr. 
(Smeds 2009:11). Dateringen av tänder från nötboskap funna vid härden 
RAÄ1669 gav en överraskade tidig datering 890 – 1160 e.Kr. Detta tyder dels på 
att den samiska befolkningen hade kontakt med människor som bedrev 
boskapsskötsel dels på att Lycksele som mötesplats mellan människor har gamla 
anor. 
 

Referenser 
Andersson, B. 2007. Arkeologisk utredning inför planerad bebyggelse på 
fastigheten Lycksele 8:2, Lycksele kommun, Västerbottens län. Rapport 
Västerbottens museum, dnr 601/07. 
 
Hedman, S-D. 2003. Boplatser och offerplatser. Ekonomisk strategi och 
boplatsmönster bland skogssamer 700 – 1600 AD. Studia Archaeologica 
Universitatis Umensis 17. Institutionen för arkeologi och samiska studier. Umeå 
universitet. 
 
Karlsson, N. 2006. Bosättning och resursutnyttjande. Miljöarkeologiska studier av 
boplatser med härdar från perioden 600 – 1900 e. Kr inom skogssamiskt område. 
Studia Archaeologica Universitatis Umensis 21. Institutionen för arkeologi och 
samiska studier. Umeå universitet. 
 
Smeds, R. 2010. Arkeologisk förundersökning av två mesolitiska boplatser samt 
två härdar från medeltid/historisk tid inom fastigheten Lycksele 8:2, RAÄ 1668, 
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Västerbottens museum, dnr 487/09. 
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Muntlig uppgift A. Huggert 2011-01-14 
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Bilaga 3. 

Fyndlista RAÄ nr Lycksele 1669  
 
Fnr Material Antal Längd Bredd Tjocklek
1 Ben obränt 1 37 21 8 
2 Järnfragm 1 26 22 4 
3 Järnspik 1 80 6 4 
4 Ben obränt 2 54 27 13 
5 Ben bränt 1 28 8 5 
6 Ben bränt 1 10 4 2 
7 Ben obränt 2 53 27 7 
8 Järnten 1 48 5 4 
9 Ben brända 3    

10 Ben brända 3    
11 Ben brända 5    
12 Kopparbleck 1 10 7 1 
13 Eldslagnings /bössflinta 1 17 15 5 
14 Ben obränt 1 44 9 7 
15 Kopparbleck 1 37 25 8 
16 Tandfragment 5    
17 Ben brända 9    
18 Glasfragment 2 83 43 30 
 
 
Fyndlista RAÄ nr Lycksele 1670 
  
Fnr Material Antal Längd Bredd Tjocklek
1 Ben brända 17    
2 Ben brända 18    
3 Fragment av kritpipa 1 26 12 2 
4 Fragment av kritpipa 1 26 14 2 
5 Fragment av kritpipa 1 28 19 2 
6 Fragment av kritpipa 1 14 10 2 
7 Fragment av kritpipa, skaftet 4 71 18 8 
8 Fragment av kritpipa 1 16 9 6 
9 Fragment av kritpipa 1 23 5 2 

10 Ben obränt 1 107 41 18 
11 Fragm av möjlig glättsten 1 25 14 8 
12 Ben bränt 1 5 2 2 
 
 



Bilaga 4. 

VBM_DB 278 
Fotolista RAÄ nr Lycksele 1669 
 
Fotonr Motiv Taget från Fotograf 

1 Schakt genom härden efter avtorvning N BA 
2 Schakt genom härden efter avtorvning V BA 
3 Schakt genom härden efter avtorvning S BA 
4 Området runt härden efter rensning N BA 
5 Området runt härden efter rensning Ö BA 
6 Området runt härden efter rensning S BA 
7 Området runt härden efter rensning V BA 
8 Halva härden nedgrävd -5 cm N JH 
9 S delen av härden framrensad N JH 

10 Vybild nedgrävt ca-5 cm runt härden Ö JH 
11 Närområdet runt härden nedgrävt ca -5cm NV JH 
12 Rödfärgning under den bortgrävda härden N JH 

 
Fotolista RAÄ nr Lycksele 1670 
 
Fotonr Motiv Taget från Fotograf 

1 Schakt genom härden efter avtorvning N BA 
2 Schakt genom härden efter avtorvning Ö BA 
3 Schakt genom härden efter avtorvning S BA 
4 Området runt härden efter rensning N BA 
5 Området runt härden efter rensning Ö BA 
6 Området runt härden efter rensning S BA 
7 Området runt härden efter rensning V BA 
8 Härd 1670:1 efter rensning, lodfoto Ovan BA 
9 Härd 1670:2 efter rensning, lodfoto Ovan BA 

10 Härdar 1670:1&2 översikt V BA 
11 Rödfärgning Ö om 1670:1  Ö BA 
12 Rödfärgning Ö om 1670:1, profilgrävd S BA 
13 Härd 1670:1södra halvan bortgrävd S BA 
14 Härd 1670:1södra halvan bortgrävd Ovan  
15 Härd1670:1, profil nedgrävd -5cm S  
16 Härd1670:1, profil nedgrävd -5cm Ovan  
17 Härd1670:1, profil helt nedgrävd S  
18 Härd1670:1 härdfyllning efter makroprov S  
19 Härd 1670:2 svag rödfärgning NÖ delen -3cm Ö  
20 Härd 1670:2 rödfärgning+kol NÖ delen -5cm Ö  
21 Härd 1670:2 östra halvan nedgrävd -5cm Ö  
22 Härd 1670:2 profil helt nedgrävd Ö  
23 Härd1670:1 efter återställning V  
24 Härd1670:1 efter återställning Ö  
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VEDLAB 
     Vedanatomilabbet 
 
Vedlab rapport 1117     2011-03-22 
 
Vedartsanalyser på material från Västerbotten, Lycksele sn Raä 1670:2 
 
Uppdragsgivare: Berit Andersson/Västerbottens museum 
 
Arbetet omfattar ett kolprov från en arkeologisk undersökning i Lycksele. Provet kommer från en härd och 
innehåller kol av tall. Tallen kan bli gammal i sig och det finns risk för hög egenålder vid datering av provet. 
 
Analysresultat  
 
Anl. ID Anläggnings- 

typ 
Prov-  
mängd 

Analyserad  
mängd 

Trädslag Utplockat 
för 14C-dat. 

Övrigt 

  Härd 1.5g 0.7g 30 bitar Tall 30 bitar Tall 35mg  
 
 
Erik Danielsson/VEDLAB 
Kattås 
670 20 GLAVA 
Tfn: 0570/420 29 
E-post: vedlab@telia.com 
www.vedlab.se 
 
 
De här trädslagen förekom i materialet 
Art Latin Max 

ålder 
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt 

Tall Pinus 
silvestris 

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom 

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning 

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder 

 
Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. 
Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 
floran. Brepol, Turnhout 1992. 
 
 
 Vedartsanalysen görs genom att studera snitt- eller brottytor genom mikroskop. Jag har använt stereolupp Carl Zeiss Jena, Technival 2 
och stereomikroskop Leitz Metalux II med upp till 625 gångers förstoring. Mikroskopfoton är tagna med Nikon Coolpix 4500. 
Referenslitteratur för vedartsbestämningen har i huvudsak varit Schweingruber F.H. Microscopic Wood Anatomy 3rd edition och 
Anatomy of European woods 1990 samt Mork E. Vedanatomi 1946. Dessutom har jag använt min egen referenssamling av förkolnade 
och färska vedprover. 













 
 
 
 
 
Osteologisk undersökning av kremerat benmaterial från  
RAÄ Lycksele 1669 och 1670 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Petra Molnar  

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur 
Stockholms universitet 
Lilla Frescativägen 7 
106 91 STOCKHOLM 
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OSTEOLOGISK ANALYS 
Benmaterialet består av totalt 52 fragment med en vikt av 12,09 gram. Av dessa är 
6,89 gr fördelat på 19 fragment från Raä 1669, och 5,2 gram fördelat på 33 fragment 
från Raä 1670. Förbränningsgraden är generellt hög, där de flesta benen är 
fullständigt calcinerade och vita till färgen (grad 6 enligt Stiner et al, 1995), men 
några fragment är också mindre brända.  
 
15,4 % (4,89 gr) av benen kommer från tänder av nötboskap, 28,8 % (4,64 gr) är 
rörben från oidentifierad art och 55,8 % (2,56 gr) är oidentifierade (tabell 1).  
 
3 fragment uppvisar färska brottytor, vilket tyder på att benen har spruckit redan i 
färskt tillstånd. Övriga brottytor synes ha spruckit i torrt tillstånd innan eller efter 
bränningen.  
 
Ålder- och könsbedöming 
Tänderna av nötboskap är endast obetydligt slitna vilket i jämförelse med OFL’ s 
referensmaterial ger tolkningen att det rör sig om ett relativt ungt djur; under 3 år. 
Inga övriga ålders- eller könsindikerande delar har observerats.  
  
Datering 
Två benprover, ett (8 fr.) från Raä 1669 (nötboskap) och ett (2 fr.) från Raä 1670 
(rörben) har skickats till Ångströmlaboratoriet i Uppsala för 14C datering (fig. 1 och 2). 
 
 
REFERENSER 
 
Stiner MC, Kuhn SL, Weiner S, Bar-Yosef O. 1995. Differential burning, re-
crystallization, and fragmentation of archaeological bone. Journal of Archaeological 
Science 22:223-237 
 
        

Tab. 1. Analyserat benmaterial från Lycksele sn, Raä 1669 och 1670   
Antal Vikt (gr) Art  Anatomi Benslag Förbränningsgrad Kommentar 

8 4,89 Bos taurus Kranium  dentes BR fas 4-5 < 3 år; * 
15 4,64 Dd Rörben  BR fas 6 (4-5) *  
29 2,56 Dd Indet.  BR fas 6  
52 12,09        

* Benfragment till Ångströmlaboratoriet i Uppsala för 14C datering 
 
 
 



 

Fig. 1. Tänder från nötkreatur för datering (prov 1) 
 

 Fig. 2. Rörbensfragment för datering (prov 2) 
 
 
 
FD Petra Molnar  
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet 
Institutionen för arkeologi och antikens kultur 
Stockholms universitet 
Lilla Frescativägen 7 
106 91 STOCKHOLM 
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Raä 1670, Furuvik, Lycksele. Analys av ett makrofossilprov.

Av Sofi Östman och Johan Linderholm

Analysen gäller ett jordprov från en förundersökning av området Furuvik i Lycksele stad. Provet är 
taget i en härd, Raä 1670. Västerbottens museum har varit ansvarig för förundersökningarna.  

Provbehandling
Provet torkades och förvarades i torkrum (30º). Ca 10g subsamplades för markkemisk/fysikalisk 
analys. Framprerarerandet av material gjordes genom flotering med sållar på 2 mm och 0,5 mm. Det 
framtagna materialet torkades åter och sorterades under en stereolupp. 

Den markkemiska analysen genomfördes enligt fem markkemiska/fysikaliska parametrar:

1. Fosfatanalys, cit-P (fosfatgrader, P°) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets 
citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 
%).

2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, cit-POI (fosfatgrader P°). Fosfathalten anges som mg 
P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 550°C 
(Engelmark och Linderholm 1996).

3. Organisk halt, LOI (Los on ignition, %) bestämd genom förbränning av provet vid 550°C i 3 
timmar. Halten anges i procent av torrt prov.

4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. 
Susceptibiliteten anges per 10 g jord (Thomson och Oldfield 1986). Med MS menas 
magnetiserbarheten hos ett material, dvs. I vilken omfattning ett jordprov förstärker öpålagt 
magnetiskt fält. 

5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbräning vid 550°C, MS550 (SI) bestämd på en 
Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges per 10 g jord (Thomson och 
Oldfield 1986).

Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i 30°C, varefter de sållades genom ett 1,25 mm 
såll.

Resultat

Raä 1670 (MAL 11_0002_001)
N: 7166353, E: 677571 (SWEREF 99 TM)

Volym innan flotering: ca 3 L
Volym efter flotering: 750 ml

Provet innehöll 3,8 gram brända ben av varierande storlek, träkol samt två brända fragment av 
granbarr (Picea abies). Den stora volymen på det floterade materialet består till större delen av recent 
material såsom lingonris och rötter. De markkemiska resultaten visar på en hög organisk halt, för att 
vara skogsmarkpodsol. MS-värdet pekar entydigt på förbränning. Den organiska fosfaten var 
obefintlig, P-halten låg, särskilt i relation till benfynd vilket kan peka på att förbränningen är en 
enstaka händelse och inte upprepad. Eftersom materialet avgav en distinkt doft av mögel i samband 
med citronsyrabehandlingen kan det vara så att provet inte lagrats på ett tillfredsällande sätt.
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Slutsatser
Det floterade materialet bestod till större delen av träkol, recent material, 3,8 gram brända ben i 
varierande storlek samt två brända granbarr. De brända benen har förmodligen hamnat i härden genom 
matlagningsaktiviteter eller annan aktivitet med anknytning till härden. Barren förekommer i så liten 
mängd att det inte går att säga något om dem annat än att de kan vara bränsle eller omedvetet hamnat 
där. De markkemiska resultaten pekar på förbränning, möjligtvis kan det vara en enstaka händelse om 
man jämför P-halten med benfynden. 

Referenser

Thomson, R. & Oldfield, F. 1986. Environmental Magnetism. London.

MALNo LabNote MSlf MS550lf CitP CitPOI LOI

11_0002_001
Grumlig och mögelluktande efter 
citronsyrabehandling, mögeltillväxt? 126 154 46 42 7,9
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