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Administrativa uppgifter 
Vbm dnr  213/11 
Lst dnr  431-2060-2011 
Lst beslutsdatum 2011-06-20 
Typ av uppdrag Delundersökning 
Län  Västerbotten 
Landskap  Lappland 
Kommun  Lycksele 
Socken  Lycksele 
Ort  Furuvik, Lycksele 
Fastighet  Lycksele 8:2 
RAÄ nr  Lycksele 1668 (boplats) 
Fynd Lycksele 1668: Fnr 1 – 13 (5 kvartsskrapor, 1 stötkantkärna, 1 ret. avslag 

kvarts, 1 ret. avslag flinta, 2 spånfragm. hälleflinta, 1 spånfragm. kvartsit, 
2 norska 10-öringar). 

Foto  VBM_DB 291:1-25 
Dokumentationsmaterial Ritningar, foton, mätfiler förvaras vid Västerbottens museum. 

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

Kartblad  22I 3h (SWEREF99 71G 6h NO) 
Koordinatsystem RT90 2,5 gon V 
Höjd  209 – 210 meter över havet 
Avtorvad yta  15m2 

Fältarbetsperiod 2011-06-27 – 29 
Fältarbetsledning Berit Andersson 
Övrig personal  Therese Sigmundsdotter Skogsmuseet Lycksele 
Kursdeltagare Clara Ljunglöv, Thea Viklund, Åsa Stenvall, Anna Norberg, Lars 

Norberg, Rasmus Augustsson. 
Planering arkivsök 1 
Dagverken fält  6  
Dagsverken rapport 3 

 

 

 

Inledning 
Med anledning av planerad bebyggelse på fastighet Lycksele 8:2, Lycksele kommun 
har Västerbottens museum genomfört en särskild arkeologisk delundersökning av 
en boplats (Lycksele 1668) enligt beslut från Länsstyrelsen (431- 2060-2011). 
Området har tidigare, i samband med detaljplanearbete, varit föremål för en 
arkeologisk utredning (2007) samt en arkeologisk förundersökning (2009). Denna 
undersökning har genomförts som en kurs i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan och Skogsmuseet i Lycksele. 
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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 erhålla ytterligare kunskap 
om boplatsen RAÄ nr Lycksele 1668, en av de äldsta i länet. Undersökningen 
genomfördes som en kurs i Studieförbundet Vuxenskolans regi i samarbete med 
Västerbottens museum och Skogsmuseet. Vid undersökningen deltog sex personer i 
åldrarna 11 --- 87 år. Totalt undersöktes 15m2 varav 10 m2 bestod av schakt 
upptagna vid förundersökningen 2009 och resterande ytor togs upp i anslutning till 
dessa. Vid undersökningen påträffades 3 bengropar vilka delundersöktes och 
resulterade i totalt 373 gram brända ben. Huvudparten av fynden kan dateras till 
stenålder och 3 fragment av mikrospån pekar mot den äldre stenåldern 
(Mesolitikum), även råmaterialet på boplatsen antyder äldre stenålder med 
ovanliga material som hälleflinta, tuffit och kvartsitisk sandsten.   
 
Huvudparten av bengroparna och fyndmaterialet ligger i närheten av det äldre 
avlägget och den sentida sandtäkt som finns i nipkanten, vilket gör området utsatt 
för fortsatt erosion och åverkan. 

Syfte 
Undersökningen syftar till att erhålla ytterligare kunskap om boplatsen, som är en 
av de äldsta i länet. Boplatsen RAÄ Lycksele 1668 är belägen i ett grönområde som 
ej kommer att beröras av den planerade bebyggelsen och har därför inte omfattas 
av de slutundersökningar som genomförts i området. På boplatsen finns ett äldre 
avlägg samt mindre sandtäkter i nipkanten. Genom att erbjuda en intresserad 
allmänhet möjlighet att delta i en arkeologisk grävkurs har det varit möjligt att 
undersöka delar av boplatsen, som bedömts vara utsatt för risk för skador.  
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Dokumentationen ska vara av vetenskapligt god kvalitet. Målgrupperna är främst 
kursdeltagarna 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. 
 

    
Fig. 2. Thea Viklund var bland de äldre deltagarna.   Fig. 3. Clara Ljunglöv var äldst i gruppen. 

Metod 
Syftet med den arkeologiska delundersökningen var att dokumentera delar av 
boplatsen, RAÄ nr Lycksele 1668.  
 
Delundersökningen påbörjades genom att lokalisera de schakt som togs upp vid 
förundersökningen 2009 vid den aktuella fornlämningen. Schakten som ligger 
närmast avlägget och sandtäkten frilades från torv och rensades för hand. Det 
koordinatsystem i rikets nät (RT 90 2,5 gon V) och fixpunkter som tidigare utsatts 
vid förundersökningen återanvändes. 
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Vid den förundersökning som genomfördes 2009 avtorvades schakten och 
handrensades, fynd och skärvsten som framkom i ytan dokumenterades, men ingen 
nedgrävning genomfördes. Vid denna undersökning grävdes 10 m2 i de gamla 
schakten ner 5 --- 10 cm djup. I anslutning till förunderökningsschakten undersöktes 
ytterligare 5 m2 varav 3 m2 är utvidgningar av det äldre schaktet och 2 m2 förlades 
2 m N om befintligt schakt (se fig. 4), vid det äldre avlägget och sandtäkten i 
nipkanten. 
 
All jord skiktades genom ett såll med 4 mm stora maskor. De påträffade fynden 
samt anläggningar och undersökta ytor inmättes med hjälp av tumstockar och latta 
enligt rikets nät. Samtliga moment dokumenteras genom beskrivningar, 
fotografering samt med plan- och profilritningar i lämplig skala. 
 

 
Fig. 4. De äldre schakten (ljusblå) samt boplatsen RAÄ Lycksele 1668 utsträckning (röd). 

Mörkblå linje visar utsträckningen för årets undersökning. 
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Resultat 
Anläggningar 
Vid den förundersökning som genomfördes 2009 påträffades brända ben (F nr 14-
15) vid koordinaterna 7166585,8 / 1639053. Den osteologska analysen visade att 
benen var från älg och bäver. Några av de artbestämda benen sändes in för14C-
analys.  För att uppnå den vikt som krävs för 14C-datering sammanslogs en falang 
av älg samt fyra rörben av obestämt art (F14) till ett prov. Detta gav dateringen 
7144±107 BP (Ua-39327), vilket kalibrerat ger en ålder mellan 6230 och 5780 f. 
Kr (2 sigma) (Smeds 2009:10).  
 
Vid årets undersökning framkom en 0,5 m stor och 0,2 m djup grop på samma 
ställe som benfynden 2009. I gropen framkom 46 gram brända ben och det var 
endast ca 50% av gropen som grävdes ut. I rutan Ö om denna bengrop framkom 
ytterligare två bengropar vilka grävdes ner till -20 cm och där det sammanlagt 
påträffades 246 gr brända ben (se bil.2). 
 

 
Fig. 5. Rasmus Augustsson, yngste deltagaren, visar upp några av alla brända ben som han hittade. 
 
Fynd 
Huvudparten av undersökningen genomfördes i de schakt som togs upp vid 
förundersökningen 2009, vilket innebar att fynden påträffades direkt i ytan. De 
yngsta fynden är två norska 10-öringar från Olav V (Fnr 2 & 6) vilka är yngre än 
1950. Övriga fynd är sannolikt mesolitiska och består av 3 spånfragment av 
kvartsit och hälleflinta (Fnr 7, 12-13), 5 kvartsskrapor (Fnr 4-5, 8, 10-11), 1 
stötkantkärna av kvarts (Fnr 3) samt två retuscherade avslag, 1 av flinta (Fnr 1) 
och ett av kvarts (Fnr 9). Bland avslagen dominerar kvarts både antalsmässigt (192 
st av 233) och viktmässigt (177 gr av 245 gr) men det finns även inslag av kvartsit 
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(13 st) samt mera exotiska och svårklassificerade material som hälleflinta (13 st), 
tuffit (5 st) och kvartsitisk sandsten (10 st). Både fyndmaterial och föremål 
stämmer väl med den klassificering som gjordes av Forsberg (1996:248) där 
boplatser med dateringar mellan 8 600 – 7 400 BP ofta innehåller exotiska 
råmaterial med grå färg som dominerar. 
 
 
Vid undersökningen påträffades en ovanligt stor mängd brända ben, totalt 373 
gram. Huvudparten av dessa återfanns i de tre bengropar som delundersöktes. 
Ingen av bengroparna totalundersöktes och ingen osteologisk analys har 
genomförts. De ben som påträffades i detta schakt vid förundersökningen var 
enligt den osteologiska analysen älg och bäver (Smeds 2010, bil. 3). Vid årets 
undersökning har minst en fiskkota noterats, vilken visar en mera varierad kost.  
 
Analyser 
Då det är ovanligt med en sådan stor mängd ben vid mesolitiska boplatser vore det 
önskvärt om benmaterialet kunde genomgå en osteologisk analys. En 
kostnadsförfrågan kommer att sändas till Osteologisk forskningslaboratoriet och 
en analys genomförs möjligtvis efter rapportens färdigställande. 
 

Diskussion 
Vid denna relativt begränsade undersökning framkom tre bengropar med totalt 
373 gram brända ben samt föremål av mesolitisk karaktär. Det visar att det kan 
finnas potential i fortsatta undersökningar. Huvudparten av bengroparna och 
fyndmaterialet ligger i närheten av det äldre avlägget och den sentida sandtäkt som 
finns i nipkanten, vilket gör området utsatt för fortsatt erosion och åverkan. 
Fyndmaterial och fyndtyper visar på en mesolitisk datering, kvartsföremål är 
omöjliga att datera och kan teoretisk var från senare perioder.  
 
Denna typ av undersökningar, som genomförs som ett samarbete mellan museer 
och studieförbund, ger en intresserad allmänhet möjlighet att fördjupa sin 
historiska kunskap om sin hembygd och ökar förståelsen för vikten av bevarande 
av fornlämningar. Undersökningen fick även stor uppmärksamhet i olika medier, 
vilket också bidrar till ökad kunskap om traktens förhistoria. 

Referenser 
Andersson, B. 2007. Arkeologisk utredning inför planerad bebyggelse på 
fastigheten Lycksele 8:2, Lycksele kommun, Västerbottens län. Rapport 
Västerbottens museum, dnr 601/07. 
 
Forsberg, L. 1996. The Earliest Settlement of Northern Sweden – Problems and 
Perspectives. In: Larsson, L. The Earliest Settlement of Scandinavia and its 
relationship with neighbouring areas: 241 – 250. 
 
 
Smeds, R. 2010. Arkeologisk förundersökning av två mesolitiska boplatser samt 
två härdar från medeltid/historisk tid inom fastigheten Lycksele 8:2, RAÄ 1668, 
1669, 1670 och 1671, Lycksele socken och kommun, Västerbottens län. Rapport, 
Västerbottens museum, dnr 487/09. 
 
Fornminnesregistret över Västerbottens län. 
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Bilaga 3. 

Fyndlista RAÄ Lycksele 1668 
 
Fnr Material Antal Längd Bredd Tjocklek Vikt 

1 Flinta, retuscherat avslag 1 21 10 8 1 gr 
2 Norsk 10-öring Olav V 1 15 15 1 1 gr 
3 Kvarts, stötkantkärna 1 20 13 6 1 gr 
4 Kvarts, skrapa 1 26 21 14 8 gr 
5 Kvarts, skrapa 1 26 27 13 10 gr 
6 Norsk 10-öring Olav V 1 15 15 1 1 gr 
7 Kvartsit, spånfragment 1 21 10 2 1 gr 
8 Kvarts, skrapa 1 18 22 8 1,5 gr 
9 Kvarts, retuscherat avslag 1 18 11 5 1 gr 
10 Kvarts, skrapa 1 17 20 11 6 gr 
11 Kvarts, skrapa 1 17 17 9 1,5 gr 
12 Hälleflinta? spånfragment 1 10 10 2 <1gr 
13 Hälleflinta? spånfragment 1 7 9 2 <1gr 

 
Material Typ Antal Vikt X Y Djup 

kvartsitisk sandsten avslag 1 2 7166581 1639053 2 cm 

hälleflinta? avslag 1 1 7166581 1639056  

kvarts avslag 2 34 7166582 1639054  

kvarts avslag 4 4 7166584 1639053 2 cm 

kvartsit avslag 1 1 7166585 1639053 2 cm 

kvarts avslag 11 10 7166585 1639053 2 cm 

kvarts avslag 3 1,5 7166585 1639053  

kvarts avslag 59 20 7166586 1630052 2 cm 

hälleflinta? avslag 1 1 7166586 1639052 2 cm 

tuffit? avslag 2 10 7166586 1639052 2 cm 

kvarts avslag 16 24 7166586 1639053 2 cm 

kvartsit avslag 1 1 7166586 1639053 2 cm 

kvarts avslag 10 16 7166587 1639053  

kvartsitisk sandsten avslag 6 22 7166587 1639053  

tuffit? avslag 2 14 7166587 1639053 2 cm 

kvartsitisk sandsten avslag 3 2 7166587 1639053 2 cm 

kvarts avslag 15 8 7166587 1639053 2 cm 

kvarts avslag 10 6 7166587,5 1639053,5 10-20 cm 

hälleflinta? avslag 9 4 7166587 1639054  

kvartsit grå avslag 10 12 7166587 1639054  

kvartsit ljus avslag 2 1 7166587 1639054  

kvarts avslag 60 52 7166587 1639054  

kol  1 2 7166590 1639054 2 cm 

hälleflinta? avslag 1 1,5 7166590 1639054 2 cm 

kvarts avslag 2 1,5 7166591 1639054 2 cm 

hälleflinta? avslag 1 4 7166587,5 1639053,5 10-20 cm 

tuffit? avslag 1 2 7166586 1639053 2 cm 
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Benlista 
 
Material Vikt X Y Djup 

brända ben 1 7166584 1639053 2 cm 

brända ben 20 7166586 1639052 2 cm 

brända ben 36 7166586 1639053 2 cm 

brända ben 10 7166586 1639053 6 cm 

brända ben 4 7166587 1639053 2 cm 

brända ben 28 7166587 1639053 10 cm 

brända ben 28 7166587,5 1639053,5 10-20 cm 

brända ben 246 7166587 1639054 0-30 cm 

brända ben 1 7166591 1639054 1 cm 
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VBM_DB 291 
Fotolista RAÄ nr Lycksele 1668 
 
Fotonr Motiv Taget från Fotograf 

1 X7166581/ Y1639056 – 2 cm NV BA 
2 X7166581/ Y1639055 – 2 cm NV BA 
3 X7166582/ Y1639053 – 2 cm NV BA 
4 X7166581/ Y1639053 – 2 cm NV BA 
5 X7166582/ Y1639054 – 2 cm NV BA 
6 X7166581/ Y1639054 – 2 cm NV BA 
7 X7166583/ Y1639053 – 2 cm NV BA 
8 X7166584/ Y1639053 – 2 cm NV ES 
9 X7166585/ Y1639053 – 2 cm NV ES 
10 X7166587/ Y1639053 – 2 cm NV ES 
11 X7166586/ Y1639053 – 2 cm NV BA 
12 X7166587/ Y1639054 – 2 cm NV BA 
13 X7166586/ Y1639052 – 2 cm NV BA 
14 X7166587/ Y1639055 – 15 cm bengrop NV BA 
15 Vy S delen SV BA 
16 Vy S delen SSÖ BA 
17 Schakten efter återställning NV BA 
18 Clara Ljunglöv  TS       
19 Thea Vilund  TS 
20 Åsa Stenvall med hink  TS 
21 Anna och Lars Norbertg sållar  BA 
22 Lars Norberg och Rasmus Augustsson  TS 
23 Kvartsskrapor, fynd nr 4 & 5  BA 
24 Spånfragment, kvartsit fynd nr 7  BA 
25 Spånfragment, hälleflinta fynd nr 12-13  ES 
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Fotokarta RAÄ nr Lycksele 1668 

            
Foto nr VBM DB 291:1          Foto nr VBM DB 291:2                  Foto nr VBM DB 291:3 
 

         
Foto nr VBM DB 291:4           Foto nr VBM DB 291:5                  Foto nr VBM DB 291: 6 
 

              
Foto nr VBM DB 291: 7         Foto nr VBM DB 291: 8                 Foto nr VBM DB 291: 9 

 

         
Foto nr VBM DB 291:10          Foto nr VBM DB 291:11                 Foto nr VBM DB 291:12 
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Foto nr VBM DB 291:13           Foto nr VBM DB 291:14                Foto nr VBM DB 291:15 
 

         
Foto nr VBM DB 291:16           Foto nr VBM DB 291:17                Foto nr VBM DB 291:18 
 

         
 Foto nr VBM DB 291:19     Foto nr VBM DB 291:20            Foto nr VBM DB 291:21 
 

         
Foto nr VBM DB 291:22                    Foto nr VBM DB 291:23                             Foto nr VBM DB 291:24 
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Foto nr VBM DB 291:25      
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