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Sammanfattning 
Eldrun Kulturmiljö AB har genomfört en arkeologisk undersökning inom 
fastigheterna Lycksele 11:14 med flera i Lycksele socken och kommun, 
Västerbottens län, på uppdrag av Lycksele kommun. Undersökningen genomfördes i 
form av schaktövervakning i samband med Lycksele kommuns arbete att anlägga el- 
och fiberledningar till fastigheter kring sjön Lycksträsket (figur 1).  

Den arkeologiska undersökningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län, enligt 2 kap 11§ kulturmiljölagen (1988:950) KML, Lst dnr 431-
1783-2019 och 431-6080-2019. Schaktövervakningen gjordes med underlag från en 
tidigare genomförd fältinventering, vars resultat presenteras i Eldruns arkeologiska 
skrifter nr 2019:3. I rapporten lyfts nio ytor utmed kabelsträckningen ut som 
lämpliga boplatslägen. Begreppet boplatsläge används för områden där 
förhistoriska boplatser kan finnas som inte är synliga ovan markytan och därför 
behöver kontrolleras med en utredningsgrävning eller som i aktuellt projekt 
kontrolleras i samband med schaktningsarbeten. Åtta av lägena blev aktuella för 
schaktningsövervakningen (figur 2) 

 

Figur 1. Utredningsområdet geografiska läge norr om Lycksele kring sjön Lycksträsket. 

  



Sammanlagt togs 49 schakt (eller utvidgningsytor, tabell 1, bilaga 4) upp och i dessa 
framkom 8 anläggningar som (del)undersöktes (tabell 2, bilaga 4). Därutöver 
torvades en yta av inom en kokgrop, L2021:6465, nära en nyfunnen boplats 
L2021:6466 (figur 5). 

Schaktövervakningen resulterade i nyregistrering av 3 boplatser (L2021:6457 
L2021:6463 och L2021:6466), 4 fyndplatser för skärvsten (L2021:6459, L2021:6461, 
L2021:6462 och L2021:6464) och 1 härdrest (L2021:6460), den senare undersöktes 
och togs bort helt. Lämningarna framkom i schakt inom objekten 1, 6 och 7. Inom 
de övriga objekten framkom inget av antikvariskt intresse förutom enstaka 
skärvstenar. Dessutom registrerades 1 härd (L2021:6458) och 1 kokgrop 
(L2021:6465) som låg utanför schakten. Samtliga lämningar registrerades i 
kulturmiljöregistret 
(KMR – sökbart genom www.fornsok.se) och i rapporten är lämningarna beskrivna 
till sin helhet i tabell 3 och markerade på kartan på figur 4 och 5).

Uppdragets bakgrund 
Lycksele kommun beslutade att förbereda för fiberanslutning till tomter utmed sjön 
Lycksträsket norr om tätorten Lycksele (figur 1). Detta med anledning av att många 
tidigare fritidshus alltmer kommit att bli permanenta och behov finns därmed av 
tillgång till internet med mera. Utefter stränderna är registrerat ett flertal 
fornlämningar där boplatsmaterial från förhistorisk tid påträffats.  

För att utreda om de planerade kabeldragningarna skulle riskera att beröra och 
skada boplatser utförde Eldrun Kulturmiljö AB år 2018 en fältinventering utmed 
kabelsträckorna och även av de kända närliggande boplatserna samt marken 
däremellan. Resultatet har redovisats i en rapport: Eldruns arkeologiska skrifter 
2019:3. Flera av de kända boplatsytorna utökades och uppdaterades men inga 
boplatslämningar kunde då okulärt ses mellan boplatserna och de planerade 
kabelsträckorna. Även om inga boplatslämningar kunde ses utmed sträckningarna 
gjordes, vid utredningen, en bedömning utifrån läge och närhet till boplatser att nio 
(9) delsträckor kunde dölja boplatsmaterial under den delvis täta markvegetationen.

Utifrån utredningsresultatet beslutade Länsstyrelsen i Västerbottens län (Lst dnr 
431-1783-2019 och 431-6080-2019) om att en arkeologisk undersökning skulle 
genomföras i form av schaktövervakning inom åtta (8) undersökningsområden där 
man kunde förvänta sig boplatslämningar, här redovisade som Objekt 1–8 (figur 2).

Syfte och målsättning 
Syftet med undersökningen var att klargöra om det fanns fornlämningar i schakten 
som inte var synliga i markytan inom de utvalda undersökningsområdena/objekten. 
Om enstaka anläggningar eller lämningar av enklare omfattning framkom i schakten 
skulle dessa undersökas inom ramen för schaktningsövervakningen. 

Målsättningen var att undersökningen skulle resultera i ett gott underlag inför 
länsstyrelsens fortsatta handläggning i framtida exploateringsärenden. Resultatet 
skulle också ge kunskapsunderlag inför kommunens fortsatta planering i 
exploateringsärenden i området. 
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Figur 2. Utredningsområdet med objekt (undersökningsområden). Här syns också 
alla registrerade fornlämningar innan undersökningen markerade med rött. 
Utmed stränderna utgörs de främst av frameroderade boplatser.
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Landskapet 
Terrängen där arbetet utfördes utgörs av lätt sluttande sand- och finare 
moränavsatser, på ett par ställen något blockrika, ovanför stränderna kring sjön 
Lycksträsket. Där ligger delvis tätt med fritidshus och anslutande vägar. Höjden över 
havet ligger mellan 215 och 218 meter så området utgörs av en inlandsmiljö under i 
stort sett hela förhistorien.  

Närområdets forn- och kulturhistoriska lämningar 

De lättdränerade markerna runt sjön har varit bebodda i tusentals år, vilket 
bekräftas av alla de boplatsfynd- och lämningar som hittats längs stränderna. 
Förutom boplatserna har ett fångstgropssystem (L1939:8575) öster om sjön sträckt 
sig nästan ner till stranden. Även ett par härdar har hittats ovan stranden, varav en 
förstörts av husbygge.  

Figur 3. Miljöbilder från Dallund ovan och Karlstorp nedan. 



Genomförande och dokumentation 
Arbetet genomfördes av två lag med vardera en arkeolog och en mindre grävmaskin 
på varsin sida om Lycksträsket. Schakt togs upp inom de utpekade objektområdena, 
i sträckningar som på plats bedömdes lämpliga och där marken inte bedömdes vara 
omrörda eller på annat sätt skadade.  

Schaktövervakningen genomfördes underhand som schakten grävdes. Skopbredden 
var 0,25 på den ena grävmaskinen och 0,4 meter på den andra och de djup som togs 
upp var från 0,2 till 0,5 meter. Schakten mättes in med en RTK-GPS och 
fotograferades.  

Där skärvstenskoncentrationer eller färgningar framkom upptogs en större yta för 
att konstatera om det rörde sig om anläggningar eller andra boplatsindikerande 
fynd. De anläggningar som då framkom mättes in med RTK-GPS, snittades varav en 
undersöktes och borttogs helt medan resterande undersöktes och borttogs inom 
schakten. Anläggningarna beskrevs och dokumenterades med foto i plan och profil. 
Fynden mättes in antingen in situ (på plats) eller fördes till anläggningen i vilken de 
framkom. Skärvstenar utanför anläggningarna liksom enstaka förekommande 
skärvstenar mättes in med en punkt. 

Utredningens resultat 
Schaktövervakningen skedde inom åtta (8) objekt och i tre (3) av dessa (Objekt nr 1, 
6 och 7) framkom fyra (4) eldstäder, en (1) botten på en eldstad, två (2) 
skärvstenskoncentrationer ett (1) stolphål och en (1) benanläggning (tabell 2 och 
bilaga 5) samt spridda eldpåverkade stenar (skärvstenar). Tillsammans med 
anläggningarna framkom också rester efter måltider i form av brända ben och 
redskap som skrapor och rester efter redskapstillverkning, s.k. avslag och splitter i 
kvarts och bergart samt en fin grönstensmejsel (bilaga 5). Den sistnämnda framkom 
inom Objekt 6.  

Sammantaget resulterade schakningsövervakningen i tre förhistoriska boplatser, en 
enstaka härdrest samt fyra fyndplatser med spridda skärvstenar. Därutöver 
registrerades en härd och en kokgrop utanför schakten (figur 4 och 5 med 
tillhörande tabell samt tabell 3). Nedan redovisas varje objekt med resultat.  
För en mer detaljerad beskrivning så hänvisas till tabell 1 och 2 samt bilaga 4 och 5 
där alla schakt, anläggningar och fynd beskrivs till sin helhet. 

Objekt 1 Dallund 

Objektet är det största, omfattande 19 schakt, (S22-36 samt S45–48). 

Invid det nordligaste schaktet (S27), noterades skärvstenar i en markskada varför en 
3x2 meter stor provyta upptogs. Inom ytan framkom skärvsten, bränt ben, en 
kvartsskrapa och kvartsavfall samt en härd (A4). Ytan registrerades som en 
förhistorisk boplats (L2021:6457) i kulturmiljöregistret (KMR, sökbart via 
www.fornsok.se). Boplatsen är inte avgränsad.  

Notera att det inte påträffades några fynd eller annat boplatsindikerande i det 
intilliggande schaktet.
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Figur 4. Registrerade lämningar inom Objekt 1. 

Lämningsnummer Lämningstyp Antikvarisk status 
L2021:6457 Boplats Fornlämning 
L2021:6458 Härd Fornlämning 
L2021:6459 Fyndplats ÖKL 
L2021:6460 Boplatsl övrig Undersökt och borttagen 
L2021:6261 Fyndplats ÖKL 
L2021:6262 Fyndplats ÖKL 
L2021:6463 Boplats Fornlämning 
L2021:6466 Boplats(område) Fornlämning 
L2021:6465 Kokgrop Fornlämning 
L2021:6464 Fyndplats ÖKL 



Figur 5. Lämningar registrerade inom objekt 7 och 6.  

Längre söderut framkom enstaka skärvstenar i schakten och enstaka anläggningar, 
varav en härdbotten som undersöktes och borttogs (A3, L2021:6460). I södra delen i 
och intill S42 framkom en boplats med en härd (A1). Härden, som var något 
nedgrävd i bottengruset, hade ett kraftigt kollager och rikligt med skärvstenar. Intill 
härden inom schaktet låg en mindre skärvstenskoncentration och även 
bergartsavslag påträffades. Kolprov från A1 visade sig vara tall och gav en datering 
till 6 402 ± 31 BP (bilaga 7), den tid som arkeologer kallar mesolitikum – den äldsta 
stenåldern. Boplatsen som registrerades i KMR (L2021:6463) har inte avgränsats. 

Förutom boplatserna registrerades tre fyndplatser för skärvstenar (L2021;6459, 
L2021:6461 och L2021:6462) i KMR. 
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Figur 6. Boplatsytan L2021:6457 alldeles intill det schakt 27 som syns mot vägen. Schaktet gick ställvis 
inom befintligt ledningsschakt med omrörda lager och där återfanns inget boplatsindikerande men 
intill kunde man se skärvsten och annat boplatsmaterial i en markskada. På den lilla bilden syns kvarts 
och bränt ben från ytan. 

Figur 7. Anette Färjare närmar sig botten av härden A1 inom L2021:6463. I högra hörnet syns några 
av det stora antalet skärvstenar som fanns inom grävytan. Kabelschaktet S42 syns gå bakom henne. 
Lilla bilden visar en skrapa och avslag i bergart från platsen.

Objekt 2 Lyckan 

Schakt (S12) drogs i svacka från väg till gårdsplan, parallellt med en telekabel. Inga 
fynd eller annat boplatsindikerande påträffades. Till bostaden norr därom drogs 
inget schakt då läget inte ansågs bra. 
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Objekt 3 Lyckan 

Två schakt (S10, S20) drogs invid vägen och ett schakt förlängdes mot sydöst från 
väg in till tomt. Inga fynd eller annat boplatsindikerande påträffades. 

Objekt 4 Nirak 

Tre schakt (S13-S15) drogs huvudsakligen utmed vägen som löper strax ovan 
strandbrinken. Inga fynd eller annat boplatsindikerande påträffades. 

Objekt 5 Nirak 

Här noterades att det redan hade dragits schakt fram till ett elskåp där vi hade 
planerat grävning. I södra delen av objektet drogs ett schakt (S21) från elskåpet vid 
vägen ner till en av stugtomterna - sträckan enligt anvisning av markägaren (figur 8). 
Inga fynd förutom en skarpkantad sten en meter in från schaktets östra ände.  

Figur 8. Det igenlagda schaktet S21 från vägen, invid elskåp, ner till stugtomt.

Objekt 6 Karlstorp 

Här drogs tre schakt och två utvidgningar (S15-18a-b).  
I schakt 17 framkom ett flertal boplatslämningar och material: 2 härdar (A6 och 7), 
en bengrop (A8) och ett eventuellt stolphål (A9). Schaktet utvidgades på två ställen 
kring anläggningarna (S18a-b). Härdarna undersöktes i sin helhet medan bengropen 
och stolphålet(?) profilgrävdes. A6 daterades till 5 487 ± 31 BP (bilaga 7), den tid 
arkeologer kallar mesolitikum, den äldsta stenåldern.  

Mellan härdarna i schaktet påträffades också ett så kallat nordbottniskt redskap 
(eller grönstensmejsel). I och intill anläggningarna påträffades bränt ben i 
benanläggningen samt en skrapa och rester av redskapstillverkning i kvarts i 
anslutning till härdarna. Boplatsen som registrerades som L2021:6466 i KMR är inte 
avgränsad. 
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Figur 9. Benanläggning A8 inom boplatsen L2021:6466. Till höger är en skrapa i kvarts. 

Figur 10. Kokgropen L2021:6465 i förgrunden och i bakgrunden mot uthuset är S17 med S18a-b 
där boplatslämingarna och fynden återfanns. Bilden till höger är det nordbottniska redskapet. 

Objekt 7 Ulriksdal 

Här drogs nio schakt (S1-S9) de flesta utmed vägkant. Intill en kurva gjordes ett 
schakt med fynd av flertalet skärvstenar vilket registrerades som en fyndplats för 
skärvsten i KMR, L2021:6464. 

Objekt 8 Ulriksdal 

Här drogs ett långt schakt (S11) utmed en vägsträcka. Inga fynd eller annat 
boplatsindikerande påträffades. 



Slutsats och utvärdering 
Boplatsfynd framkom i tre av de åtta objekten och därutöver framkom enstaka eller 
små koncentrationer av skärvsten som registrerades som fyndplatser. Detta ska 
ändå inte ses som att det inte finns några boplatslämningar i övriga delar av 
objekten. Resultatet får ses som rikhaltigt trots de smala schakten. Som exempel 
kan nämnas boplats L2021:6457 där vi uppmärksammade en 
skärvstenskoncentration ett par decimeter från ett fyndtomt kabelschakt (S27). 
Skärvstenen var där synlig på grund av avbanad vegetation vid intilliggande 
nybygget. 

Vi bedömer därför att hela området kring sjön är av stort intresse arkeologiskt och 
det bör därför uppmärksammas inför framtida planerade markingrepp. 
Undersökningen har därmed uppnått sitt mål och syfte.  

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens diarienummer: 431-1783-2019, 431-6080-2019 
Undersökningsnummer KMR/Fornreg: 201900500, 202000380  
Eldruns projektbeteckning: SÖ Lycksträsket 2019 
Beställare: Länsstyrelsen Västerbottens län 
Uppdragsgivare: Lycksele kommun, Stadshuset, Storgatan 22, 921 81 Lycksele 
Undersökare: Eldrun Kulturmiljö AB, Östermalmsvägen 1, 619 31 Trosa 
Projektledare: Anette Färjare, 0703103456, anette.farjare@eldrun.se 
Biträdande projektledare: Eva Klotz (Fältarbete och ansvarig för rapporten) 
Län: Västerbotten 
Landskap: Västerbotten 
Kommun: Lycksele 
Socken: Lycksele 
Fastigheter: Dallund S1, Lyckan 2:40 m.fl.  
Typ av undersökning: Arkeologisk undersökning i form av schakningsövervakning 
Undersökt yta: ca 1420 meter långt och 0.3-0,4 meter brett. 
Fältarbete: 64 timmar 17-20 juni 2019 
Rapportarbetet genomfördes under 2019 och 2021.  
Fyndmaterial: Ja, (bilaga 5) förvaras hos Eldrun tills fyndfördelning. 
Koordinatsystem: Sweref 99TM, RH2000  
Rapporten laddas in i RAÄs Forndok. Till rapporten hör shapedataset.  
Foton och arkiv: Originalfoton och övrigt digitalt material förvaras tillsammans  
med ärendet på server hos undersökaren 

Bilagor 
Tabell 1. Schaktbeskrivningar 
Tabell 2. Anläggningsbeskrivningar 
Tabell 3. Lämningsbeskrivningar 
Bilaga 4. Schaktöversikter 
Bilaga 5. Anläggningsöversikt och fyndlista 
Bilaga 6. Vedartsanalys 
Bilaga 7. Dateringar. 
Bilaga 8. Bilder 
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Tabell 1. Schaktbeskrivningar 

Schakt Obj Storlek/djup Fynd/anläggning Beskrivning 

S1 7 66/04/0,3–0,6 (NÖ-SV) Sand och grus. 
S2 7 60/0,4/0,25–0,3 

(NNÖ-SSV) 
Sand och grus. 

S3 7 16/0,4–0,35/0,4 Sand och grus. 
S4 7 13/0,4/0,4 Sand och grus. 
S5 7 12/0,4/0,4 Sand och grus. 
S6 7 27/0,4/0,3 Sand och grus. 
S7 7 44/0,4/0,3 Sand och grus. 
S8 7 34/0,4–0,5/0,3 Sand och grus. 
S9 7 3x3/0,2–0,4 Skärvstenar Fyndplats 

L2021:6464 
Sand och grus. 

S10 3 20/0,25/0,3–0,4 
(N-S) 

Sand och grus 

S11 8 93/0,4/0,3–0,5 Sandmark 
S12 2 51/0,25/0,2–0,4 

(ÖNÖ-SSV) 
Grus/sand, matjord. 
Parallellt med telekabel 

S13 4 26/0,25/0,3–0,4 (NÖ-SV) Sandmark 
S14 4 8/0,25/0,3–0,4 

(NNV-SSÖ) 
Sandmark 

S15 4 59/0,25/0,1–0,3 (N-S) Sandig grusig mark. 
Under påfört grus inom 
tomt påträffades flera 
lagda plåtar 

S16 6 29/0,3/0,3 Sandmark 
S17 6 24/0,3/0,4 A6 - A9 

Boplats L2021:6466 
Sandmark 

S18a 6 1,5/1/0,15 (NÖ-SV) A6 Härd 
Boplats L2021:6466 

Sandmark 
Snittad härd  
Utvidgning, boplats 

S18b 6 1–2/1/0,15 (NNÖ-SSV) A7-9 
Boplats L2021:6466 

Sandmark  
Snittad härd  
Utvidgning, boplats 

S19 6 13/0,3/0,3 Sand och grus 
S20 3 22/0,25/0,3–0,4 

(N-S, VNV-ÖSÖ) 
Sand och grus 

S21 5 17/0,3/0,3–0,4 (Ö-V) Sand och grus 
S22 1 14/0,5/0,4–0,45 

(NNV-SSÖ).  
A2 utgår Sandmark, enstaka 

stenar. 
S23 1 11/0,4–1/0,4  

(VNV-ÖSÖ till NNV-SSÖ) 
Sandmark 

S24 1 42/0,4–2,5/0,5 
(NNV-SSÖ) 

A3 
Härdrest(?)L2021:6460 

Sandmark 
Undersökt och borttagen 

S25 1 11/0,5/0,4 (VNV-ÖSÖ) Sandmark 

S26 1 36/0,4/0,3  
(ÖNÖ-VSV till VNV-ÖSÖ) 

Sandmark 
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S27 1 18 /0,4/0,3 (NV-SÖ). 
Utvidgat provschakt i SÖ 
3x2/0,3 N-S) 

A4 
Boplats L2021:6457 

Sandmark 
Delvis i redan schaktad 
yta 

S28 1 52/0,4/0,3 (NNV-SSÖ) I N änden: Fyndplats 
L2021:6459 

Sand och grus. 

S29 1 16,5/0,4–2/0,4 (NÖ-SV 
till ÖNÖ-VSV) 

Enstaka skärvstenar Sandmark 
Utvidgning 

S30 1 25/0,4–2/0,4 (NNV-SSÖ) Sand och grus 
Stenblock i S. Utvidgning. 
Enstaka skärvstenar 

S31 1 37/0,3–1/0,4 (NNV-SSÖ, 
NNÖ-SSV) 

Mitt i: Fyndplats 
L2021:6461 

Sandmark 
Några skärvstenar. 

S32 1 23/0,4/0,35 (NV-SÖ) Mitt i: Fyndplats 
L2021:6462 

Sand och grus. 
Några skärvstenar. 

S33 1 12/0,4/0,3 (NV-SÖ) Sandmark 
S34 1 33/0,4–1/0,4 (NV-SÖ) Sandmark 

Utvidgning 
S35 1 3/0,4/0,3 (Ö-V) Sandmark 
S36 1 34,5/0,4/0,3 (NÖ-SV) Sandmark 

Utvidgningar 
S37 1 34/0,3/0,4–0,5 

(NNV-SSÖ) 
Sand, blockrik morän i N 

S38 1 74/0,35/0,35–0,4 
(NNV-SSÖ) 

Sandig morän. 
Utvidgning vid stenblock 

S39 1 15/0,3/0,3 (NV-SÖ) Sandmark 
Utvidgning av S38 

S40 1 2/0,4/0,3 (NÖ-SV) Sandmark 
S41 1 15/0,3–2/0,25–0,3 

(NÖ-SV) 
Sand, något omrört. 
Utvidgning. 

S42 1 37/0,4/0,3–0,5 
(NNV-SSÖ) 

Utvidgning A1 Avslag 
Boplats L2021:6463 

Grusigt och sandigt i SV. 
Anläggning i kanten mot 
blockrik terräng. 

S43 1 45/0,4/0,25–0,4 
 (NNV-SSÖ) 

Sand och grus 
Utvidgning vid block 

S44 1 85/0,4/0,2–0,45  
(NNV-SSÖ, NÖ-SV) 

Sandmark 

S45 1 48/0,4–1/0,35–0,5 
 (NNV-SSÖ) 

Sandigt och mjäligt m dj. 
Grundast i N förbi 
gammal elledning. 
Utvidgning 

S46 1 17/0,4/0,4–0,5 m 
(NV-SÖ) 

Sandmark 

S47 1 13 (0,4/0,3 (NV-SÖ) Sandmark 
S48 1 17/0,4/0,3 (NV-SÖ) Delvis omrört. 

Brunnsbygge. 
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Tabell 2. Anläggningsbeskrivningar 

Anlnr Lämnnr Typ Storl Beskrivning Kommentar 
A1 L2021:6463 Härd 1,1x0,65 m 

(NV-SÖ) 
och ca 0,2 
djup 

Grusig fyllning av brun-
gråfärgning, 3–4 cm. 
Därunder rödbränd sand 
och rikligt med skärvsten i 
två-tre skikt. Därunder ett 
3–4 cm tj kollager mot 
mjälan/leran. 
Datering: BC 5467–5322 
bilaga 7.  

Spridd skärvsten runtom. 
Bergartsavslag.  
Del av boplats  
Hela anläggningen 
undersökt. 

A2 Rödfärgning 
grop 

40 dj, 55 
br 

Utgår 

A3 L2021:6460 Rödfärgning 0,6x0,2/0,
05 

Rödfärgad sand med kol. 
Enstaka skärvstenar. 
Härdrest? 

Hela anläggningen 
undersökt och 
borttagen. 
Del av boplats  

A4 L2021:6457 Härdrest 0,7 m diam Skärvstenskoncentration 
med rödbränt, lite kol och 
bränt ben. 

Inom boplats med spridd 
skärvsten och fynd. 
Rensades fram i ytskadat 
område intill schakt S27.  
Ej undersökt. 

A5 L2021:6458 Härd Se tabell 3 Utanför uppdrag. 

A6 L2021:6466 Härdrest 0,5 diam Skärvstenskoncentration. 
Enskiktad, lite rödbränt, 
lite kol och 1 bränt ben, 
kvartsskrapa. 
Datering: BC 4442–4261 
Bilaga 7 

Kolprov av träkol från 
tall gav datering till 5 
487 ± 31 BP.  
Hela anläggningen 
undersökt. 

A7 L2021:6466 Härd 0,95x0,5/ 
0,2 
(NNÖ-SSV) 

Två-tre skikt av glest 
liggande skärvstenar. 
Mellan dessa en fyllning av 
rödbränd och 
gråbrunfärgad sand. 
Rödbrändare i S delen 

Hela anläggningen 
undersökt 

A8 L2021:6466 Bengrop 0,5x0,3 / 
3–7 cm 

Rödbränt, sot och kol med 
bränt ben. 

Br ben, bränd kvartsbit 
Profil genom 
anläggningen i 
schaktkant 17 

A9 L2021:6466 Stolphål? 0,35/0,17 
0,3 dj 

Mörkfärgning med kol, 
enstaka skärvsten. 
Lutar mot N. 

Profil genom 
anläggningen i 
schaktkant 17 

A10 A2021:6465 Kokgrop Se tabell 3 Utanför uppdrag. 
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Tabell 3. Lämningsbeskrivningar 

Lämningsnr Lämningstyp Beskrivning Bedömning 
L2021:6457 Boplats- 

område 
Boplats, delundersökt. I grävt schakt, ca 3x2 
(N-S), påträffades 1 förhistorisk 
härd/skärvstenskoncentration samt 
fyndmaterial. 
Fyndmaterialet utgörs av kvarts, 1 kärnrest, 1 
skrapa, splitter samt bränt ben och måttligt 
med skärvstenar. 
Anläggningen och fynden påträffades i 
provruta i samband med 
schaktningsövervakning. Fynden tillvaratogs. 
Boplatsen är inte avgränsad. 

Fornlämning 
Delundersökt 

L2021:6458 Härd Härd, närmast oval, 0,9x0,7 m (N-S) i 
markplan. Kantstenarna är i huvudsak helt 
nedsjunkna och övermossade och kunde 
enbart upptäckas med hjälp av sond. I N delen 
är dock fem synliga stenar, 0,1 m st. 

Fornlämning 

L2021:6459 Fyndplats Fyndplats för sparsamt med skärvstenar, 
påträffade i schakt vid 
schaktningsövervakning. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

L2021:6460 Härd Härdrest(?), 0,6x0,2 m och 0,05 m dj, 
bestående av en rödfärgning med kol och 
enstaka skärvstenar. 
Anläggningen undersöktes och borttags vid 
schaktningsövervakning. 

Ingen 
antikvarisk 
bedömning 

L2021:6461 Fyndplats Fyndplats för några skärvstenar påträffade i 
schakt vid schaktningsövervakning. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

L2021:6462 Fyndplats Fyndplats för några skärvstenar påträffade i 
schakt vid schaktningsövervakning. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

L2021:6463 Boplats- 
område 

Boplats, delundersökt. I grävt schakt, 2,5x1,8 
(ÖNÖ-VSV), påträffades 1 härd och 
fyndmaterial. 
Härden undersöktes och daterades till 
mesolitikum 6 402 ± 31 BP 
Fyndmaterialet består av minst 1 skrapa och 
spridda bergartsavslag samt spridda 
skärvstenar. 
Anläggningen och fynden påträffades vid 
schaktningsövervakning. Bergartsmaterialet 
tillvaratogs. 

Fornlämning 
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Boplatsen är inte avgränsad 

L2021:6464 Fyndplats Fyndplats. Inom en ca 3x3 m st yta framkom 
måttligt med skärvstenar i markskada och 
schakt i samband med 
schaktningsövervakning. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

L2021:6465 Kokgrop Kokgrop, rund, 2,1 m diam. Gropen är 0,8 m 
diam och 0,4–0,55 m dj, omgiven i V-N-Ö av 
vall, 0,8–1,3 m br och intill 0,3 m h. 
En delavtorvning genomfördes i samband med 
schaktövervakning 

Fornlämning 
Delundersökt 

L2021:6466 Boplats- 
område 

Boplats, delundersökt. Inom ett 6x1,5 m (NNV-
SSÖ) st schakt framkom 1 härd, 1 härdrest, 1 
bengrop, 1 stolphål(?) samt fyndmaterial 
(bland annat ett nordbottniskt redskap). 
Härden och härdresten undersöktes och 
härden daterades till senmesolitikum (5 487 ± 
31 BP). 
Genom bengropen och stolphålet(?) drogs en 
profil. 
Fyndmaterialet utgörs av kvarts, såsom 
kärnrester, 1 skrapa och 1 redskap med bifasial 
teknik samt splitter och bränt ben, dessutom 1 
nordbottniskt redskap i grönsten, 30 cm l. 
Boplatsen framkom i samband med 
schaktningsövervakning. 

Fornlämning 
Delundersökt 

Figur 11. Eva Klotz vid Dallund och grävaren vid 
Karlstorp. 
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Ulf Strucke 2020–01–30 

ProjektId 1532 

Västerbotten, Lycksele kommun och socken, lämningar i anslutning till bebyggelse vid Lyckträsk, 
Objekt 1 och X 

Härd, A1, Objekt 1 

Rent prov. Träkolet kom i sin helhet från en grövre kvist av tall. Ett fragment, som valdes för datering, 
utgjordes av yttre årsringar samt innerbark. 

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Tall 

4,2 4,2 16 16 16 

Härd A6, Objekt X 

Provet sållades ut ur ca 10 cl sand. Förutom 3 bitar av bränt ben fanns här 22 fragment från tunna 
spån av tall.  

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Tall 

0,1 0,1 22 22 22 

Bilaga 6 - observera att objekt x är detsamma som objekt 6 



Ulf Strucke 2020–01–30 

Härd, A7 Prov A, Objekt X 

Ett utplockat stycke träkol. Tallen var lätt rötad före förbränning. 

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Tall 

0,1 0,1 1 1 1 

Härd, A7 Prov B, Objekt X 

Provet sållades ut ur ca 10 cl sand. I detta fanns ett bränt ben samt förkolnad tall som var lätt rötad 
före förbränning. 

Vikt (g) Analyserad vikt (g) Fragment Analyserat antal Tall 

0,1 0,1 12 12 12 
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Box 529

751 20 Uppsala

Telefon:

018 – 471 3124

Telefax:

018 – 55 5736

Hemsida:
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E-post:

radiocarbon@physics.uu.se

Uppsala 2020-05-26

Anette Färjare

Eldrun kulturmiljö AB

Östermalsvägen 1

619 31 TROSA

Resultat av 14C datering av träkol från Ulricehamn,

Västergötland. (p 2884)

Förbehandling av träkol:

1. Synliga rottrådar borttages.

2. 1 % HCl tillsätts (10 h, under kokpunkten) (karbonat bort).

3. 1 % NaOH tillsätts (10 h, under kokpunkten). Löslig fraktion fälls genom tillsättning av

konc. HCl. Fällningen som till största delen består av humusmaterial, tvättas, torkas och

benämns fraktion SOL. Olöslig del, som benämns INS, består främst av det ursprungli-

ga organiska materialet. Denna fraktion ger därför den mest relevanta åldern. Fraktionen

SOL däremot ger information om eventuella föroreningars inverkan.

Före acceleratorbestämningen av 14C-innehållet förbränns det tvättade och intorkade materia-

let, surgjort till pH 4, till CO2-gas som i sin tur grafiteras genom en Fe-katalytisk reaktion. I den

aktuella undersökningen har fraktionen INS daterats.

RESULTAT

Labnummer Prov δ
13C‰ V-PDB 14C age BP

Ua-66345 Lyckträsk Objekt 1 A1 −26,2 6 402 ± 31

Ua-66346 Lyckträsk Objekt X A6 −27,0 5 487 ± 31

Med vänliga hälsningar

Karl Håkansson / Melanie Mucke

1/3

Bilaga 7 - observera att överskriften inte är korrekt samt att objekt x är objekt 6

http://www.tandemlab.uu.se
mailto:radiocarbon@physics.uu.se


Kalibreringskurvor

-4250-4450-4650-4850-5050-5250-5450
Calibrated age (AD)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2013);
Ua-66345 6402 ± 31 BP

Ua-66346 5487 ± 31 BP

-5250-5300-5350-5400-5450
Calibrated age (AD)
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Ua-66345: 6402 ± 31 BP 68.2% probability
BC 5463 - BC 5441 (17.4%)
BC 5422 - BC 5406 (11.7%)
BC 5381 - BC 5336 (34.5%)
BC 5334 - BC 5329 (3.8%)

95.4% probability
BC 5467 - BC 5396 (46.6%)
BC 5393 - BC 5322 (48.8%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2013);
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-4200-4250-4300-4350-4400-4450
Calibrated age (AD)
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Ua-66346: 5487 ± 31 BP 68.2% probability
BC 4357 - BC 4327 (63.4%)
BC 4278 - BC 4274 (4.3%)

95.4% probability
BC 4442 - BC 4420 (3.8%)
BC 4392 - BC 4389 (0.4%)
BC 4371 - BC 4313 (73.2%)
BC 4300 - BC 4261 (17.9%)

IOSACal v0.4.1; Atmospheric data from Reimer et al (2013);

3/3
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Bilaga 7, bilder. 

Den framtagna boplatsytan 
L2021:6457 (S27b) med A4 i norra 
delen av Objekt 1. 

L2021:6457 schaktet (S27b) 
igenlagt. 

Härden L2021:6458. 
Objekt 1 

Schkt 45 inom Objekt 1 Schakt 41 inom Objekt 1. 

Schakt 44 inom Objekt 1. Schakt 34 inom Objekt 1. Schakt 37 inom Objekt 1. 

Skärvstenskoncentration och 
bergartsavslag, A1 L2021:6463, 
Schakt 42 södra delen av Objekt 1 

Härden A1 framrensad. Profil av härden A1. Daterad till 
mesolitikum 
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Schakt 20 inom Objekt 3 Schakt 15 inom Objekt 4 Schakt 12 inom Objekt 2 

Schakt 16 inom Objekt 6 Schakt 19 inom Objekt 6 Schakt 18a och 18b inom Objekt 6 

Stolphålet A9 inom boplats 
L2021:6466 

Härden A6 inom boplats 
L2021:6466 

Härd A7 inom boplats L2021:6466 

A7 i profil. A8, en benanläggning inom 
L2021:6466. 

Fyndplatsen (!) för det 
nordbottniska redskapet. 
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