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Sammanfattning
Med anledning av planerad grävning inför fiberkabeldragning till flera
fastigheter kring sjön Lycksträsket, Lycksele kommun, har Eldrun
Kulturmiljö AB på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten genomfört en
arkeologisk utredning. Utredningen har utförts som en fältinventering
utmed de planerade kabelsträckorna samt besiktning av registrerade
fornlämningar i närområdet. Utredningen föranleddes av att det runt
sjön finns ett flertal fornlämningar, boplatser, som riskerar att beröras av
arbetsföretaget.
Vid den arkeologiska utredningen framkom inga nya lämningar i direkt
anslutning till kabeldragningarna och inte heller de tidigare kända
boplatserna ligger i direkt anslutning till kabeldragningen. Den
arkeologiska utredningen pekar dock ut 9 områden (Obj 1–9) inom
arbetsföretaget där det kan finnas fornlämningar som inte syns ovan
mark.

Figur 1. Utredningsområdets läge
markerat med
röd cirkel på Sverigekartan.
På den nedre bilden är
utredningsområdet inringat kring
Lycksträsket norr om Lycksele.

Uppdragets bakgrund, syfte och målsättning
Utredningen utfördes på uppdrag av Lycksele kommun som avser att
gräva ner fiberkabel till flera fastigheter runt sjön. Uppdraget
genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Västerbottens län, dnr 4316383-2018, enligt 2 kap kulturmiljölagen KML.
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar kommer att
beröras av arbetsföretaget. I närområdet till utredningsområdet finns
idag en stor mängd lagskyddade fornlämningar, framförallt boplatser.
Dessa är registrerade längs stränder och i strandhak men de är inte
avgränsade upp på land, d.v.s. den egentliga utsträckningen av
boplatserna är okänd. Den stora mängden kända fornlämningar är en
indikation på att ytterligare okända fornlämningar kan finnas i området.
För att avgöra i vilken omfattning de kända fornlämningarna berörs och
om idag okända fornlämningar kan finnas som också riskerar att
påverkas av grävningarna för fiberkabelnedläggningen har Länsstyrelsen
bedömt att det är nödvändigt med en arkeologisk utredning/besiktning.
Målsättningen är att arbetet ska resultera i ett aktuellt underlag inför
fortsatt ärendehandläggning.

Landskapet
Den stora mängden förhistoriska boplatser runt sjön visar på vilka
utmärkta boendeförhållanden här funnits, med på de flesta ställen lätt
sluttande fina sandiga moränavsatser ner mot sjön Lycksträsket. De
boplatsfynd som återfunnits hittades främst i frameroderade ytor längs
strandkanten, men vi vet av erfarenhet att ytterligare material kan
ligga dolt under markvegetationen.
Samtliga kända boplatser och fyndplatser registrerades vid
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar åren 1974 och 1994.
Mycket har hänt sedan dess och förutom fritidsbebyggelse noterades vid
utredningen att stränderna utsatts för ganska kraftig erosion de senaste
ca 50 åren, vilket kan spåras i de gamla boplatsbeskrivningarna.
Fritidsbebyggelsen runt sjön har med åren förtätats alltmer och några
har omdanats till permanentboende. Även en hel del nybyggnation
pågår.

Genomförande och dokumentation
Fältarbetet utfördes under fyra dagar i september 2018, och bestod av
en okulär besiktning av området, längs kabelssträckor och av
registrerade närliggande boplatser och fyndplatser.
De lämningar som besiktades vid utredningen dokumenterades,
mättes in med handdator/GPS och registrerades i
Riksantikvarieämbetets fornminnes-register FMIS. FMIS har under
projektet gång överförts till Kulturmiljöregister KMR vilket har medfört
att de registrerade lämningarna har erhållit nya Raä-nr baserade på
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Karta 1a. Fornlämningsbild kring de planerade kabeldragningssträckorna i norra delen av utredningsområdet,
där berörda RAÄ-nr är angivna. Kabelsträckorna redovisade med svart streckad linje.
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Karta 1b. Fornlämningsbild kring de planerade kabeldragningssträckorna i södra delen av utredningsområdet
där berörda RAÄ-nr är angivna. Kabelsträckorna redovisade med svart streckad linje.

6

rikstäckande löpnummerserie, ex. L2018:103. Äldre RAÄ-nr basererade
på sockenvisa nummerserier, t.ex Raä-nr Lycksele 203:1, kommer
fortsättningsvis att redovisas med tillägg av de nya numren, t.ex. Raänr Lycksele 203:1/L1939:7892.

Resultat

Vid den arkeologiska utredningen framkom inga nya lämningar i direkt
anslutning till kabeldragningarna. Några boplatsers utsträckning
utökades, dock inte så att de direkt tangerar kabeldragningarna. På grund
av att boplatser till sin karaktär har en oklar verklig utbredning finns ändå
sträckningar som kan beröra fornlämningarna.
Nedan redovisas resultatet av utredningen i form av kommentarer kring
de områden där kabeldragningen riskerar att påverka fornlämningar. Där
åtgärdsförslag föreslås har sträckorna markerats och erhållit varsina
objektnummer (Objekt 1-9) och är redovisade i kartbilagorna 2 – 5.
Samtliga lämningar ligger inom Lycksele socken. I redovisningen och i
tabell har de nya RAÄ-numren lagts till de gamla för framtida sökbarhets
skull. Då kartorna gjordes innan de nya numren introducerades redovisas
där endast de gamla sockenbaserade RAÄ-numren.

Karta 2, Objekt 1-3
Dallund

Tre boplatser besiktigades (RAÄ-nr 203:1/L1939:7892, 204:1/L1939:8489
och 205:11/L1939:8566), varav två utökades något utmed strandplanet.
Dessutom eftersöktes den registrerade härden, RAÄ-nr 1068:1/
L1938:4004, men på angiven plats pågår byggnation med tämligen
omfattande markåtgärder och härden kunde inte återfinnas.
Kabelgrävningarna kommer att ske i V-sluttande sandmark och ställvis
moränmark och följer i stort sett dagens kraftledningssträcka i NNVSSÖ-lig riktning, i skogsmark ovanför de väl bebyggda tomterna närmast
sjön. Under utredningens gång, efter förfrågan, erhölls information om
att de tre dikesgrävningar som planerades från landsvägen till
fastigheterna 1:21 till 1:24 redan har befintlig kanalisation.
Åtgärdsförslag: Schaktövervakning där kabeln löper inom skogsmark
(Objekt 1), då läget är ett utmärkt boplatsläge. Längst i N, där en härd
är registrerad (RAÄ-nr 1068/L1938:4004) men ej återfunnen, har
marken till stor del omdanats men rester av lämningar kan inte
uteslutas.
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Fritidshusområde väster om Lycksträsket

Två boplatser (RAÄ-nr 197:1/L1939:7733 och 845:1/L1938:3839) visade
sig sträcka sig in i tämligen högt liggande tomtermarker ovan stranden,
fastigheterna 2:34 och 2:40, och utökades därmed efter besiktning.
Skärvstensförekomsten (RAÄ-nr 197:2/1939:7734) kunde dock inte
bekräftas. Här ska kabel dras utmed vägar direkt på sandmark och utan
vägkropp. Tomterna ligger i bra boplatslägen.

Figur 2. Objekt 1 längst i norr. Kabeln ska dras fram till det röda bostadshuset utmed en
sträcka något nedanför och till vänster om fotografens plats, Här är marken mycket
omrörd på grund av nybyggnationer.

Åtgärdsförslag: Schaktövervakning i anslutning till RAÄ-nr
845:1/L1938:3839 (Objekt 2) och RAÄ-nr 197:1/L1939:7733 (Objekt 3).

Karta 3, Objekt 4-5
Nirak

Längst i Ö löper vägen (utan vägkropp) till fastighet 2:15 och längs
kanten av strandbrink, nedom vilken boplatslämningar iakttagits (RAÄnr 194:1/ L1939:7716), tämligen rikligt vid tidigare inventeringar,
skärvstenar, avslag och brända ben. Även N om tomten är en boplats
som till stora delar verkar ha eroderat bort (RAÄ-nr 195:1/ L1939:8350).
Plan sandmark.
Åtgärdsförslag: Schaktövervakning inom Objekt 4 som ansluter till
boplatslämningarna.
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Fritidshusområde söder om Nirak

Här har redan gjorts kabeldragningar fram till flera av husen – på privat
initiativ. Detta framkom i samband med fältarbetet och har senare
bekräftats. Dock oklart om det gjorts till de två tomterna i N, invid RAÄnr 192:1/ L1939:8347.
Åtgärdsförslag: Schaktövervakning i N (Objekt 5) på grund av boplatsfynd ovan brinken, bra boplatsläge och att tomtmarken inte har
omformats eller påbyggts.

Karta 4, Objekt 6-8
Ulriksdal

Här följer kabeln vägar, även om dessa vägar till största elen inte är
uppbyggda. Noterbart är vägarna som löper närmast vattnet, där
boplatserna avlöser varandra. På fastighet 1:11 ska grävning ske i
skogsmark en kortare sträcka (NV-SÖ) på tämligen fin avsats, strax ovan
en avsats i mycket bra boplatsläge (ovan RAÄ-nr Lycksele 334:1/
L1939:7701 med rikligt fyndmaterial).
Åtgärdsförslag: Schaktningsövervakning utmed vägsträckningarna inom
Objekt 6, 7 och 8, vilka ligger i bra boplatslägen i sandmark.
Nordvästligaste delen av Objekt 6 ligger i skogsmark, och omnämns
ovan, övrig del strax ovan strandbrink och utplanad badstrand. Kring
Objekt 7 är ganska tät bebyggelse.

Figur 3. Objekt 8 - vägen leder från RAÄ-nr Lycksele 331:1/L1939:8688.
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Karta 5, Objekt 9
Ponderosa/Aggavaudden

I Aggavauddens N ände är utmärkts boplatsläge i sandmark.
Utsträckningen av RAÄ-nr Lycksele 307:1/ L1939:8112 har förlängts
något österut utifrån spridda skärvstenar i strandkanten. Kring
intilliggande gård var stora delar av markvegetationen avbanad men i
den öppna sandmarken sågs inget boplatsmaterial.
Här bör nämnas att, på Aggavauddens södra del, den planerade ca 1300
meter långa kabelschaktningen utmed en väg som löper västerut över
udden, genom ett fångstgropssystem och till Umeälven kommer inte att
ske. Detta informerades vi om från kommunen den första fältdagen och
där gjordes alltså ingen utredning.
Åtgärdsförslag: Schaktövervakning utmed en kortare sträcka fram till
gård, Objekt 9, i norra änden av Aggavaudden, på ett bra boplatsläge
ovan RAÄ-nr 307:1/ L1939:8112. Motivering utifrån äldre rikligt
boplatsmaterial och läget.

Figur 4. Objekt 9 - vägen som leder ner till boplatsen RAÄ-nr Lycksele 307:1/L1939:8112.
Kabeln är tänkt att dras invid vägen.
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Karta 2. Översikt över Objekt 1 -3
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Karta 3. Översikt över Objekt 4 -5

12

Karta 4. Översikt över Objekt 6 -8
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Karta 5. Översikt över Objekt 9
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Administrativa uppgifter

Länsstyrelsen diarienummer: 431-6383-2018
Beställare: Lycksele kommun
Län: Västerbotten
Landskap: Lappland
Kommun: Lycksele
Socken: Lycksele
Fornlämningsnummer: Se tabellbilaga
Typ av undersökning: Arkeologisk utredning bestående av en
fältinventering.
Undersökningsperiod: Fyra dagar i september 2018
Fyndmaterial: Inget fyndmaterial tillvaratogs
Koordinatsystem: SweRef 99 och Rh 2000
Dokumentation:
Allt finns i rapporten samt shape över Objekt 1–9
Undersökare: Eldrun Kulturmiljö AB
Projektledare: Eva Klotz, Eldrun Kulturmiljö AB
Eldruns projektbeteckning: Lycksträsket AU steg 1 2018
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Bilaga
Tabell över besiktigade lämningar, RAÄ-nr
Observera att varje äldre RAÄ-nr från FMIS (med löpnummer inom Lycksele
sn) har kompletterats med nya RAÄ-nr från Kulturmiljöregistret KMR, med
nationell löpnummer-serie. Ett RAÄ-nr som registrerats efter överföringen
emellan registren har enbart det nya RAÄ- numret (L2019:36)
RAÄ-nr
Antikvarisk
status
192:1 /
L1939:8347
Fornlämning

Registrerat i Kulturmiljöregistret KMR

Boplats, ca 165x15 m (N-S), med fynd av skärvstenar, 7 avslag av kvartsit, varav ett
bränt, 1 avslag(?) av svart tät bergart och några bitar brända ben.
Vid en specialinventering 2018 iakttogs enstaka skärvstenar utmed strandplanet i
områdets N del. Ca 70 m N om boplatsens S begränsning och ovanpå strandbrinken
noterades en 0,5x0,5 m st ansamling skärvstenar, inom en vegetationsfri markyta
nedanför en 0,5 m h markskärning i V.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades längs strandplanet måttliga mängder
skärvsten, i N och S sparsamt, 6 avslag av kvartsit, 1 bränt kvartsitavslag, 1 sannolikt
avslag av svart, tät bergart (djorit?) samt några bitar brända ben.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt med skärvstenar.
Terr: Sandigt och grusigt strandplan samt vegetationsfri sandmark ovan strandhak.
Skogsmark (tallskog) och tomtmark..

194:1 /
L1939:7716
Fornlämning

Ant. komm: Trots avsaknad av boplatsmaterial i områdets S del vid inventeringen
2018 kvarstår tidigare registrerad boplatsyta, med utvidgning 5-15 m mot V inåt
land, på grund av äldre fynduppgifter.
Boplats, ca 140 m l (NNV-SSÖ) längs strandplan, med fynd av skärvstenar, 1 skrapa
och minst 20 avslag av kvarts samt 2 bitar brända ben.
Vid en specialinventering 2018 iakttogs enstaka skärvstenar på strandplan och i
vattenbryn i områdets S del.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades i hak och längs strandplanet måttliga
mängder skärvsten samt 17 avslag av kvarts och 2 bitar brända ben.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt med skärvstenar, enstaka
avslag av kvarts samt 1 skrapa av kvarts. Skrapan tillvaratogs.
Terr: Sandigt strandplan, i S nedanför 0,5-1 m h brink. Tomtmark, skogsmark.

195:1 /
L1939:8350
Fornlämning

Ant. komm: Tidigare utsträckning och fornlämningsstatus kvarstår på grund av
tidigare rika boplatsfynd, trots ett fåtal påträffade skärvstenar i S delen år 2018.
Boplats, ca 50-70 x 40-45 m (NV-SÖ), delvis borteroderad, med fynd av skärvstenar,
kvartslag (ett retuscherat) och tämligen rikliga mängder brända ben.
Vid en specialinventering 2018 iakttogs på strandplan intill 0,5 m h hak och i
vattenbryn enstaka skärvstenar, några kvartsavslag (ett retuscherat) och tämligen
rikliga mängder brända ben. Skärvstenarna låg bland ansamlingar av ej
eldpåverkade kantiga stenar.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades skärvstenar inom en ca 2x1,2 m stor yta i
strandkant ca 25 m utanför 2018 års strandlinje. Stenarna gav ett sentida intryck.

Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades längs samma strandplan utanför och
N om udde sporadiskt med skärvstenar, enstaka avslag av kvarts samt rikligt med
brända ben, de senare med eventuellt sentida ursprung. En del av de brända benen
tillvaratogs.
Terr: Lågt sandigt och delvis stenigt strandplan intill 0,5 m h brink samt rest av
sandig udde under långgrund vattenyta.

197:1 /
L1939:7733
Fornlämning

Ant komm: Motivering till att 1995 års registrerade boplatsutsträckning (ca 25 m
utanför 2018 års strandlinje) kvarstår med utvidgning mot 2018 års fyndområde,
50-60 m åt SSÖ, är att det rör sig om en boplats som till stor del eroderat bort.
Under vattenytan kan dölja sig fynd.
Boplats, ca 110x10-25 m (huvudriktning NNÖ-SSV), med fynd av tämligen rikliga
mängder skärvsten, 1 redskap av brungrå bergart, 1 slagen(?) kvartsbit och 2
benbitar, varav en bränd.
Vid specialinventering 2018 påträffades i områdets centrala del, på strandplan och i
markytan på tomtmark ovan sluttning, tämligen rikliga mängder skärvstenar samt i
vattenbrynet nedanför 1 bränd benbit. I områdets N-ligaste del iakttogs 1
kvartsitredskap och ett par skärvstenar. Redskapet är 6 cm l, 1-4 cm br och intill 2
cm tj med konkav retuscherad egg.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades i hak och på strandplan sparsamt till rikligt
med skärvstenar, rikligast i strandhaket, samt 1 möjligen slagen kvartsbit och 1
benbit.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt med skärvstenar.
Terr: Sandigt strandplan och tämligen plan sandig/grusig moränavsats ovan hög
strandbrink. Tomtmark och skogsmark.

197:2/
L1939:7734

Ant. komm: Boplatsens utsträckning utökad ca 20 m norrut och 5-10 m åt SÖ för att
täcka in hela strandkanten efter inventeringen 2018.
Fyndplats för skärvsten. Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades längs en ca 20 m l
sträcka och i lågt strandhak i inre delen av sandudde sparsamt med skärvstenar.
Kartmarkeringen ligger ca 20 m utanför 2018 års strandlinje, en tidigare strandkant
som eroderat bort.

Övrig
kulturhistorisk Vid senare besiktningar 1995 och 2018 kunde inga skärvstenar iakttas på innanför
lämning
liggande strandplan.
Skada: Eroderad sandstrand, nu under vatten
200:1 /
L1939:8416
Möjlig
fornlämning

Terr: Eroderad sandstrand, nu under vatten
Boplats(?), ca 100 m (NNV-SSÖ), med fynd av skärvstenar och kvartsavslag, ej
återfunnen, möjligen förstörd av erosion och vägbygge intill.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades längs lågt strandplan sparsamt till måttligt
med skärvstenar, mest i S delen, samt 8 kvartsavslag, varav ett retuscherat.
Vid revideringsinventeringen 1995 var stranden starkt beväxt med vass och botten
slambelagd och inga skärvstenar eller avslag iakttogs.
Vid specialinventering 2018 iakttogs längs en 10 m l sträcka i områdets N ände
enstaka skarpkantade stenar och kvartsbitar bland småstenar, men inga säkra
skärvstenar eller slagna stenar. Enligt närboende person har stranden tidigare varit
bredare.
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Terr: Smalt delvis småstenigt strandplan, till stor del vasstäckt, nedom tämligen
brant V-sluttning.

203:1 /
L1939:7892
Fornlämning

Ant. komm: Boplatsen verkar borteroderad men då det inte är uteslutet att
boplatsrester kan finnas i marken under den intilliggande landsvägen och invid den
tämligen branta V-sluttningen intill den får den tidigare statusen Bevakningsobjekt
kvarstå.
Boplats, ca 250x15-40 m l (NNV-SSÖ) längs strandplan, med fynd av skärvsten och
kvartsavslag samt 1 spetsfragment och 2 skrapor av kvarts.
Vid specialinventering 2018 iakttogs spridda skärvstenar och enstaka kvartsavslag,
förutom längst i N och S där marken var vattensjuk och täckt av vass. I boplatsens N
del var två koncentrationer av skärvstenar, med 4 m:s mellanrum; den N utmed en
1,5 m l sträcka, den S inom en ca 2x2 m st yta. Inom den senare iakttogs 1
spetsfragment av vit kvarts och flera kvartsavslag. I boplatsområdets S kant och i
vattenbrynet noterades 1 skärvsten och 1 kvartsavslag.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades ställvis tämligen rikligt med skärvsten, 1
grov skrapa och 7 avslag av kvarts. Kvartsen tillvaratogs.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt - rikligt med skärvsten,
måttligt med kvartsavslag (i N delen rikligt) samt 1 skrapa av kvarts. Skrapan
tillvaratogs.
Terr: Lågt strandplan av sand och lera, delvis myrlänt..

204:1 /
L1939:8489
Fornlämning

Ant. komm: Boplatsens utsträckning utökad 15 m åt S och 10-30 m åt V och
strandkanten efter inventeringen 2018.
Boplats, ca 140 m l (huvudriktning NNV-SSÖ) längs strandplan, med fynd av
skärvstenar, 6 avslag av kvarts och en möjligen bearbetad kvartsbit.
Vid specialinventering 2018 iakttogs enstaka skärvstenar. I boplatsens S ände var
strandplanet delvis vasstäckt.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades utefter lågt, brett strandplan sparsamt till
måttliga mängder skärvstenar blandad med rullsten samt ställvis slagen sten. Fem
avslag och 1 möjligen bearbetad kvartsbit tillvaratogs.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades enstaka skärvstenar och 1 avslag av
kvarts.
Terr: Småstenigt strandplan nedanför V-sluttande sandmo.

205:1 /
L1939:8566
Fornlämning

Ant. komm: Boplatsen utökades ca 30 m söderut och ca 10 m åt V efter 2018 års
inventering.
Boplats, ca 140 m l (NNV-SSÖ) utmed strand och i vatten, med fynd av skärvsten, 2
skrapor av kvarts (ett fragment), flera avslag av kvarts och kvartsit, brända ben och
kvartsbitar.
Vid specialinventering 2018 iakttogs 1 fragment av kvartsskrapa, enstaka
kvartsbitar, måttligt med skärvstenar samt ett par brända ben,
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades på strandplan och ca 10 m ut i vattnet
ställvis tämligen rikligt med skärvstenar, 20 avslag och 1 skrapa av kvarts samt 2
avslag av grå kvartsit, varav ett delvis bränt.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt med skärvsten, enstaka
avslag av kvarts och ljusgrå kvartsit.

307:1 /
L1939:8112
Fornlämning

Terr: Lågt strandplan av sand med intill 1,3 m h hak (högst i N) mot sandmo.
Tomtmark och skogsmark (tallskog).
Boplats, ca 135 m (huvudriktning VNV-ÖSÖ) utmed strandplan, med fynd av
skärvsten och rikliga mängder slagen kvarts, varav 1 kärna och ca 75 avslag och
skärvor.
Vid specialinventering 2018 iakttogs enstaka skärvstenar och 1 kvartsbit inom
boplatsytans Ö del, i brink och vid vattenbryn.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades i boplatsens mellersta del tämligen rikligt
med skärvstenar, för övrigt fläckvis och sparsamt, uteroderatde ur sönderfallande
brink. Enstaka skärvstenar syntes också i kalfläckar runt intilliggande stuga. Slagen
kvarts förekom mycket rikligt inom ca 5 m st yta i Ö delen av en riklig
skärvstensförekomst, och 1 kärna, 4 större bitar samt ca 75 avslag och skärvor, av
vilka ett par spånliknande, tillvaratogs med kommentar om att åtskilligt låg kvar.
Vid revideringsinventeringen 1995 var hela brinken klädd med sten som
erosionsskydd. Vid lågvatten kunde enstaka skärvstenar iakttas på botten nedanför
stenfyllningen. Området ovanför boplatsen var mycket påverkad av sommarstuga
Terr: Strandplan av fin sand och ställvis småstenar nedanför 1-2 m h delvis
stenskodd brink mot lätt kuperad, delvis plan sandmo. Tomtmark, skogsmark.

Ant. komm: Boplatsens utsträckning utökad ca 50 m åt ÖSÖ vid inventeringen
2018.
Antikvarisk status ändrad från Bevakningsobjekt till Fornlämning år 2018 på grund
av tidigare tämligen rikligt boplatsmaterial och bra läge.
308:1 /
Fyndplats för skärvsten. Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades tämligen sparsamt
L1939:8190
med skärvstenar längs ett ca 30 m l strandplan av fin sand med något småsten
nedanför 1-1,5 m h söndereroderad brink. Stenarna var delvis relativt grova varför
Övrig
sentida ursprung inte kunde uteslutas, men även mindre bitar av till synes
kulturhistorisk förhistoriskt utseende förekom. Förekomsten ansågs ej säkert boplatsindikerande.
lämningL
Vid senare inventeringar 1995 och 2018 kunde inga skärvstenar iakttas.
Vid senare besiktningar 1995 och 2018 kunde inga skärvstenar iakttas.
Terr: Strandplan av fin sand ovh ställvis småsten nedanför 1-1,5 m h
söndereroderad brink.

310:1 /
L1939:8505
Fornlämning

Ant. komm: Möjligen borteroderad fyndplats då angivet fyndområde ligger ute i
vattnet intill stranden. Inventering 2018 gjordes endast i dagens strandkant.
Boplats, ca 350 x10 m (huvudriktning N-S), med fynd av skärvstenar, 2 skrapor,
avslag och skärvor av kvarts eller ljus kvartsit, avslag av grå kvartsit, varav ett bränt,
samt ett 10-tal brända ben.
Vid specialinventering 2018 iakttogs längs strandplanet enstaka kvartsavslag och
skärvstenar.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades på strandplan och i erosionshak ställvis
rikligt med skärvstenar och spridd slagen sten. I boplatsens N del, på moränplatå
ovan brink, förekom material synligt intill 10 m bredd, särskilt S om skärvstensvall
(RAÄ-nr 310:2). Även i områdets S del förekom material på ett högre, äldre
strandplan i sandmark. Boplatsen delvis skadad av vägschaktning. En skrapa, 24
avslag och skärvor av kvarts eller ljus kvartsit, 7 avslag av grå kvartsit, varav ett
bränt, samt ett 10-tal brända benbitar tillvaratogs.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades längs sandigt strandplan och brink
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måttligt med skärvsten, sporadiskt med avslag av kvarts, brända ben samt 1 skrapa
av kvarts. Skrapan tillvaratogs.
Skada: Skadad av vägdragning i boplatsens centrala del.

316:1 /
L1939:8687
Fornlämning

Terr: Sandigt och delvis smågrusigt strandplan nedom hög brink mot delvis brant Ösluttning. Tomtmark, skogsmark.
Boplats, ca 45x15 m (NNV-SSÖ), med fynd av skärvstenar, 1 skrapa av kvartsit och 3
kvartsavslag.
Vid specialinventering 2018 påträffades utmed strandplanet enstaka skärvstenar
bland större rullstenar. Strandplan och brink till stor del täckt av stenar.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades utefter strandplan och i hak sparsamt till
måttliga mängder skärvsten, 1 skrapa av ljusgrå kvartsit med 6 cm l egg samt 3
kvartsavslag.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades i strandhak sporadiskt med
skärvstenar.
Terr: Sandigt strandplan med 1-1,5 m h brink upp till flack, svagt sluttande tallmo.
Skogsmark

317:1 /
L1939:8722
Möjlig
fornlämning

Ant. komm: Boplatsens utsträckning något utökad efter inventeringen 2018, ca 10
m åt vardera N och S samt utåt mot strandkanten.
Boplats(?), ca 25x20 m (N-S), delvis borteroderad, med fynd av skärvstenar och 3
kvartsavslag.
Vid specialinventering 2018 påträffades 1 skärvsten invid strandkanten.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades längs sandigt 35 m l strandplan ca 10 m
utanför 2018 års strandlinje sparsamt till måttligt med skärvstenar, i S delen rikligt
inom en ca 2 m diam stor fläck, samt 3 små kvartsavslag.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades på strandplan mycket sporadiskt
med skärvstenar.
Terr: Sandigt strandplan med strandkant täckt av gräs och sly, samt rest av
borteroderad udde under vattenyta. Tomtmark, skogsmark, sjö.

331:1 /
L1939:8688
Fornlämning

Ant. komm: Ändrad antikvarisk status (tidigare fornlämning) på grund av osäkerhet
om hur mycket som återstår av boplatsen
Motivering till att 1995 års registrerade utsträckning (ca 10 m utanför 2018 års
strandlinje) kvarstår med utvidgning mot 2018 års fyndplats är att det rör sig om en
boplats som till stor del eroderat bort.
Boplats, ca 100x10-15 m (huvudriktning N-S), med på strandplan och i hak fynd av
skärvstenar, 3 skrapor och 6 avslag av kvarts (ett retuscherat och ett bränt)), 1 stort
retuscherat avslag (spetsämne?) av grå kvartsit samt 1 bit rosenkvarts med
avslagspår.
Vid specialinventering 2018 iakttogs i boplatsens N del, på vegetationsfri mark
ovanpå ett 0,6 m h strandhak och i kant mot ytterligare eroderat 0,6 m h hak, en
2x0,5 m stor ansamling skärvstenar. I boplatsens S del påträffades 1 skrapa och 1
retuscherat avslag av kvarts samt 1 bit rosenkvarts med avslagspår.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades sparsamt till måttlig mängd skärvstenar
blandad med rullsten, i mittpartiet rikligt, och sparsamt med slagen sten. Två
skrapor och 5 avslag av kvarts, 1 stort retuscherat avslag (spetsämne?) av grå
kvartsit samt 1 bränt kvartsavslag tillvaratogs.

Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt med skärvsten på sandigt
strandplan
Terr: Tämligen brett strandplan av sand och en del rullsten, och flack sandmark
ovan strandbrink. Skogs- och tomtmark.

332:1 /
L1939:7640
Fornlämning

332:2
Fornlämning

Ant. komm: Boplatsens utsträckning något utökad ca 5 m mot stranden längst i N
vid inventeringen 2018.
Boplats, ca 210 m l (N-S) längs strandplan, med fynd av skärvstenar och rikligt med
kvartsavslag.
Vid specialinventering 2018 iakttogs enstaka skärvstenar och en hel del slagen
kvarts. Stranden väl utnyttjad som badplats, för båt och mindre anläggningar för
umgänge.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades skärvsten sparsamt till måttligt över
strandplanet, i S delen mest under vattenlinjen, och tämligen rikligt med slagen
kvarts, mest i S delen. Ett par knutor och ca 90 avslag tillvaratogs.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt med skärvsten och måttligt
- rikligt med kvartsavslag, i S delen av området en koncentration av avslag.
Terr: Lågt, delvis gräsbeväxt sandigt strandplan nedanför ca 1 m h hak, vid ett par
tomter klätt med huggen sten och betong, mot delvis svagt V-sluttande sandmo.
Tomtmark och skogsmark.
Boplats, ca 60 m l (huvudriktning N-S) längs strandplan, med fynd av skärvstenar,
flera avslag och bitar av kvarts och brända ben.
Vid specialinventering 2018 iakttogs i boplatsens S del flera kvartsavslag och -bitar
längs en ca 25 meter l sträcka utmed stranden och invid 0,6 m h strandhak.
Boplatsens N del (tidigare registrerad yta) kunde inte besiktigas då den var kraftigt
vassbeväxt och med viss påförd jord i vasskanten.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades i boplatsens N del sporadiskt med
skärvstenar och ca 10 avslag av kvarts.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades på sandigt strandplan i boplatsens N
del sporadiskt med skärvsten, brända ben och enstaka avslag och bitar av kvarts.
Terr: Sandigt strandplan nedom något V-sluttande sandmark. Skogsmark..

333:1 /
L1939:7700
Möjlig
fornlämning

Ant. komm: Boplatsen utökades ca 25 m söderut efter 2018 års inventering. Dess N
del kvarstår på grund av tidigare fynd trots att den inte kunde besiktigas år 2018.
Boplats(?), ca 30x5 m. Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades inom ytan ställvis
rikligt med skärvstenar uteroderade ur strandhak samt sparsamt på strandplanet
utanför. Vid senare besiktningar 1995 och 2018 kunde inga skärvstenar iakttas.
Strandområdet var 2018 utplanat till svagt V-sluttande sandig badstrand med
mindre byggnad, grillplats m.m.
Skada: Skadad vid utplaning av strandkant.
Terr: Utplanad brink med sandig badstrand och gräsmatta. Tomtmark.
Ant komm: Kvarstår som möjlig fornlämning/bevakningsobjekt på grund av tidigare
fynd och då läget för boplats är bra.

21

334:1 /
L1939:7701
Fornlämning

Kartmarkeringen stämmer inte helt överens med den år 1976 beskrivna ytan som
låg invid strandkanten. Trots detta får den kvarstå eftersom marken omdanats och
kanske fyllt ut.
Boplats, ca 130 m l (NV-SÖ) utmed strandplan, med fynd av skärvstenar, 1 spets, 1
skrapa, 1 knuta och några avslag av kvarts, 1 fragment av väl retuscherat redskap
av ljusgrå kvartsit, 2 avslag av grå kvartsit och brända ben.
Vid specialinventering 2018 iakttogs på strandplanet spridda skärvstenar, i NV
delen tämligen rikligt. I NV delen hittades 1 spets av kvarts och fragment av 1 väl
retuscherat redskap av ljusgrå kvartsit. Spetsen är 5,2 cm l, intill 1,9 cm br och 0,6
cm tj med rak bas. Redskapsfragmentet är 5x3,7 cm och 1,3 cm tj, med en vass sida
som är retuscherad från båda håll.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades måttligt till ställvis rikligt med skärvstenar
på strandplan, i erosionshak och i öppna nischer mellan torvpartier. Slagen sten är
ovanlig men 1 skrapa, 1 knuta och 2 avslag av kvarts samt 2 avslag av grå kvartsit
tillvaratogs.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades måttligt med skärvsten, avslag av
kvarts och brända ben.
Terr: Lågt strandplan av sand och ställvis småstenar vid intill 0,8 m h ojämnt hak
mot sandig avsats. Skogs- och tomtmark..

334:2 /
L1939:8741
Fornlämning

Ant. komm: Boplatsens utsträckning utökad ca 10 m åt NV, ca 50 m åt SÖ och 5-10
m närmare sandstranden mot SV vid inventeringen 2018.
Boplats, ca 45 m l (NNV-SSÖ) utmed strand, med fynd av skärvstenar, 1 skrapa och
2 avslag av kvarts, 4 avslag av ljusgrå kvartsit samt 1 stort nästan skivyxeliknande på
tre sidor retuscherat stycke av mörkgrå kvartsit, dessutom 1 härd.
Vid specialinventering 2018 iakttogs utmed strandplanet enstaka skärvstenar, i S
delen rikligare. I S påträffades i vattenbrynet och i kanten av småstenigt strandplan
1 härd, 1x0,8 m (NÖ-SV) och 0,1 m h, fylld av 0,2-0,25 m st stenar.
Vid RAÄ:s inventering 1976 påträffades på strandplanet sparsamt till måttligt med
skärvsten och 1 skrapa och 2 avslag av kvarts, 4 avslag av ljusgrå kvartsit samt 1
stort nästan skivyxeliknande på tre sidor retuscherat stycke av mörkgrå kvartsit
tillvaratogs.
Vid revideringsinventeringen 1995 påträffades enstaka skärvstenar på något
översandat strandplan
Terr: Lågt strandplan av sand och småsten med ojämnt hak mot sandig avsats
nedom V-sluttning. Skogsmark (tallskog).

845:1 /
L1938:3839
Fornlämning

Ant. komm: Boplatsens utsträckning något utökad, ca 5 m åt N och S samt intill 10
m åt V mot strandkanten efter inventeringen 2018.
Härdens datering oklar. Ingen skärvsten fanns i den.
Boplats, ca 100 x 10-25 m (NNV-SSÖ), med fynd av skärvsten, avslag och bitar av
kvarts och 1 bit rosenkvarts. I anslutning till boplatsen har också hittats 1
sänkesten(?) och 1 klubbliknande föremål.
Vid specialinventering 2018 iakttogs på strandkanten, mest på sandig udde i NNV,
enstaka skärvstenar och några kvartsavslag. På en stubbe i N har någon lagt upp en
samling kvartsbitar, ett par avslag och en bit rosenkvarts. I områdets S del
påträffades ett flertal skärvstenar i avskavd markyta uppe på tomtmark, inom en
yta som sträcker sig ca 15 m V om kanten av 2,5 m h strandbrink.
Vid RAÄ:s revideringsinventering 1995 påträffades i vattenbrynet och på stranden

måttligt - rikligt med skärvsten samt avslag av kvarts. I anslutning till boplatsen har
ägaren till fastighet 2:42 påträffat 1 sänkesten(?) och 1 klubbliknande föremål.
Sänkestenen(?) är av ett sandstensliknande material, 13x11,5 cm med i mitten ett
ca 2 cm stort hål. Det klubbliknande föremålet är 13x5,5x5 cm st med ett intill 3 cm
br och 0,5 cm dj urtag som löper runt föremålet ca 3 cm från ena kortändan.
Sänkesten? Föremålen förvaras hos upphittaren.
Terr: Sandigt strandplan, delvis blandat med sten, och sandig avsats ovan tämligen
hög strandbrink. Tomtmark, skogsmark.

1067:1 /
L1938:4597
Möjlig
fornlämning

Ant. komm: Boplatsens utsträckning har korrigerats ca 7 m i N och utvidgats ca 75
m söderut efter inventeringen 2018.
Boplats(?), 10x3 m (NV-SÖ). Inom angivet område påträffades vid inventering 1995
sporadiskt med skärvstenar på strandplanet. Vid specialinventering 2018 var
området till största delen täckt av två stora rörpontoner. Intill boplatsytans NV
ände hittades ett par skärvstenar.
Skada: Ytan täckt av rörpontoner 2018.
Terr: Smalt strandplan nedanför något NÖ-sluttande sandig moränmark.

Fornlämning

Ant komm: Bedömningen, tidigare Bevakningsstatus, kvarstår eftersom platsen vid
inventeringen 2018 var övertäckt och rikligare förekomst inte kunde beläggas, samt
p.g.a. läge och markslag.
Boplats. Inom en ca 10 m l sträcka (N-S) på strandplan iakttogs enstaka skärvstenar,
1 kvartsbit och 1 spetsfragment av grå kvartsit.
Spetsfragmentet är tresidigt, 4,6 x 3,3 x 4 cm, där de två kortaste sidorna är väl
retuscherade och den längsta sidan är den avbrutna sidan. Boplatsen belägen
nedanför och N om N änden av en sandig avsats (N-S) mellan brant mark i Ö och sjö
i V.

L2019:36

Terr: Sandigt och småstenigt strandplan nedom tämligen brant S- och V-sluttning
samt N om N änden av en sandig avsats (N-S) mellan brant mark i Ö och sjö i V.
Skogsmark.
Fyndplats för 3 skärvstenar på ojämnt strandplan invid 1 m h stentäckt brink.

Ny

Terr: Smalt sandigt/grusigt strandplan. Skogbeväxt tomtmark.

2113 /
L1936:1726
Ny

Övrig
kulturhistorisk
lämning
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