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Sävar bruk

INLEDNING

Västerbottens museum har, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjort en fördjupad arkeologisk kartering över Sävar gamla järnbruk. Uppdraget
föranleddes av att Sävar hembygdsförening erhållit medel till att beställa
en landskapsanalys över området och att Länsstyrelsen i samband med
detta bedömde att en fördjupad arkeologisk kartering behövdes för att få
ett bättre kunskapsunderlag.
Landskapsanalysen ska syfta till att ta fram ett förslag över hur platsen
bör användas i framtiden. Fältarbetet utfördes vid två tillfällen, dels i maj
och dels i september 2005.

SAMMANFATTNING

De synliga lämningarna som kvarstår inom fornlämningsområdet, är en
blandning av spår från olika tider och verksamheter. De utgörs till stor
del av grunder, kallmurade stenskoningar, kistkonstruktioner och rester
efter träkonstruktioner.
De lämningar som tolkats som rester efter järnbruket är, förutom
husen uppe på backen, mur, vattenränna och grund efter smedjan, den
lilla ön som till stor del utgörs av slagg, en kolhusgrund, nerfarten till
området och två stenarmarna.

Bild 1, Bruksområdet från sydöst
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METOD

Arbetet inleddes med arkivstudier. Forskningsarkivet, folkrörelsearkivet
och lantmäteriet besöktes. Även Holmens arkiv i Örnsköldsvik och
Järnkontorets arkiv i Stockholm kontaktades. Efter en okulär besiktning
inmättes området och dess olika lämningar med totalstation och fotograferades. På utvalda platser grävdes mindre provgropar med spade.

UTREDNINGSOMRÅDET

Det aktuella fornlämningsområdet är beläget i Sävar tätort, på västra
stranden av Sävarån, på en relativt plan yta mellan den branta sluttningen och åstranden. I norr begränsas det av servicehustomten och i söder
av gamla bron över Sävarån. Topograﬁn inom området karaktäriseras av
småkuperat till ﬂack moränmark. Det är beläget ca 5 – 10 m över havet.
Efter det att bruksverksamheten upphörde har området nyttjats till olika
ändamål. Det har använts till betesmark och det har anpassats till ﬂottning. Här har också legat en kvarn och en tvättstuga. Under senare år
har platsen använts som strövområde och frilufsteater. I området bedrivs
fornvård.

Fig. 1, Karta över Sävar tätort med utredningsområdet markerat.
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BESKRIVNING

Mellan 1804 – 1865 fanns på platsen ett järnbruk. Driften lades ner 1865
och en formell bekräftelse på driftsnedläggningen kom 1884 (Lamm
1944). Här fanns både en manufaktursmedja och en stångjärnssmedja.
Uppe på branten låg inspektorsbostaden och mellan den och kyrkan låg
fyra smedsbostäder. Nedanför inspektorsbostaden låg ursprungligen ett
lusthus och en park.
De byggnader som idag återstår är inspektorsbostaden och två av smedsbostäderna. Nere vid ån syns bland annat resterna efter smedjans vattenränna, grunder, kallmurade stenskoningar och kistkonstruktioner.
Fornlämningsområdet består dels av den yta som ligger på stranden,
och dels av en liten holme (A) och två stenkonstruktioner/stenarmar
som är förbundna med stranden men som ligger ute i vattnet (B och C)
(ﬁg. 2).
Holmen är ca 52 x 13 m (NV – SÖ) och verkar till största del vara uppbyggd av slagg med undantag av den nordvästra delen som har en stenpackning i botten. Här kan man idag se resterna efter ﬂera husgrunder.
Dels husgrund 1, som är 9 x 5 m (NÖ – SV) och består av en stenlagd
yta och husgrund 2, vars nordöstra vägg är gjord av cement men i övrigt
består av sten (bild 3). Husgrund 2 är ihopbyggd med husgrund 1. Husgrund 2 är 3,5 x 3,5 m stor (ﬁg. 2). Nordväst om husgrund 1 ﬁnns också
en stenpackning. Den forna vattenrännan, det vill säga den sida av holmen som är vänd mot fastlandet är kallmurad. På botten av den gamla
vattenrännan kan man se timmer som sticker ut ur holmen (bild 5). Den
andra sidan av holmen, den som är vänd ut mot ån, består till stor del av
en lösare lagd stenpackning och längst i sydöst av slaggrester.

Bild 2, Västra sidan av vattenrännan.

Bild 3, Husgrund 2, från söder.

Bild 4, Stigen från sydöst

Bild 5, Östra sidan av
vattenrännan.
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Fig 2. Planritning över arkeologisk kartering av
RAÄ 28,
Sävar sn, f. d. Sävar järnbruk. Upprättad maj 2005
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Även på andra sidan av rännan/kanalen är marken stenskodd med kallmur (bild 2). Här på ”fastlandsidan” ﬁnns en cementgrund, grund nr 3,
som är 12 x 7,5 m stor (NV – SÖ). Nordväst om grund nr 3 ﬁnns en 10 m
lång, kallmurad stenmur, vars ena sida är ingrävd i backen. Den ligger
vinkelrätt mot stranden (ﬁg. 4, bild 1). Ca 39 m sydöst om grund nr 3 ligger grund nr 4 som är 14 x 7 m (SÖ – NV) och är gjord av kallmur (ﬁg. 4,
bild 3). Söder om grund nr 4 är marken terrasserad. Nerfarten till fornlämningsområdet är kantad av stenmurar på bägge sidor (ﬁg. 4, bild 4).
I slänten sydväst om husgrund nr 3 ﬁnns idag en träläktare.
Om man fortsätter den stig som löper på en smal avsats mellan
slänten och Sävarån åt nordöst, passerar man södra delen av den forna
vattenkanalen (bild 4). Utanför denna ﬁnns idag en landremsa/stenarm
(B) (ﬁg. 2) som är förbunden med land genom en smal passage av sten.
Nästan hela den yttre sidan, mot ån, består av kallmur (ﬁg. 5, bild 2 –3),
södra udden och partiet längst i norr består dock av stenpackning. På
ﬂera ställen ﬁnns rester efter konstruktionsdetaljer av timmer bland annat ﬁnns en försänkning i kallmuren något norr om mitten av område B.
Här ﬁnns rester efter timmer som ligger i anläggningens längdriktning
(ﬁg. 5, bild 2 ). På vissa ställen sticker timmer ut ur stenmassorna. Precis
söder om landtungan som förbinder stenarmen med fastlandet ﬁnns
rester efter en träkonstruktion både på fastlandsidan och på motsatta
sidan, kanske utgör dessa rester efter någon form av dammkonstruktion
(ﬁg. 5, bild 4). Om så är fallet bör passagen över till ön vara sekundär, i
annat fall fyller en dammlucka inte någon funktion.
Fortsätter man stigen ytterligare längre norrut når man passagen över
till ännu en stenarm (C) (ﬁg. 2) som också löper parallellt med stranden.
Område C utgörs helt och hållet av en stenpackning. Här är inte stenen
lagd i kallmur. På yttersidan syns stockar vinkelrätt mot varandra, vilka
går in under stenpackningen (ﬁg. 5, bild 1). Stenpackningen är förstärkt
eller sammanhållen med metall och trädelar. Precis där område C
övergår i fastland ﬁnns också en stenpackning och tittar man rakt över
ån syns en liknande stenpackning på andra sidan av ån.

Bild 6, Teckning av JA Linder ca 1870.
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RESULTAT/DISKUSSION

Trots att fornlämningsområdet använts till så många olika ändamål är
det möjligt att urskilja ett antal lämningar efter bruksepoken.
Med hjälp av brandförsäkringshandlingar från 1807 och karteringen vet
vi att den mur som är inmurad i backen (ﬁg. 4, bild 1) bör ha ingått i
stångjärnssmedjan. I brandförsäkringshandlingarna står att smedja och
hjulhus är en byggnad under backen nere vid älven. Den fjärde väggen
ska ha utgjorts av hjulhuset. Smedjan och hjulhuset var ihoptimrade,
under hela byggnaden fanns en stenmur. Byggnaden ska ha varit 36 x 19
m. Vilket innebär att stenpackningen som syns nordväst om grund 1 bör
utgöra resterna efter den mur som ska ha legat under stångjärnssmedjan
(ﬁg. 3).
Enligt samma handlingar fanns det, 9 m söder om hammaren och 4,2
m från älven, en järnbod som var 8,4 x 7,8 m stor och 17, 4 m söder om
hammaren fanns ett kolhus som var 25,2 m långt och 13, 2 m brett (ﬁg.
6). Husgrund nr 4 är lämning efter ett kolhus. Det ska ha byggts ytterligare ett kolhus (Lamm 1944) men idag syns bara spår efter det ena. På en
teckning av J A Linder från ca 1870 är två kolhus avbildade, det ena med
stenfot (se sid. 6). Några spår efter järnboden har inte gått att identiﬁera.
Vidare ska det ha funnits ett labbi strax ovanför bröstdammen och en
husbehovskvarn byggdes redan 1810 nordöst om smedjan. En ny och
större kvarn byggdes 1875 (Lamm 1944). Husgrund 1 och 2 bör kunna
tolkas som lämningar efter dessa kvarnar. Där smedjan stått byggde man
1884 en tvättstuga (Lamm 1944), husgrund 3?
De två stenarmarna har förmodligen ursprungligen inte varit förbundna med land utan byggts ihop med land i samband med ﬂottningen. Den övre stenarmen (område C) är konstruerad på ett likartat sätt
som de dubbelkistor som byggdes för ﬂottningen. Vi vet att det i området
ska ha funnits dubbelkistor men det är svårt att bedöma vilka delar som
tillhör vilken epok eftersom det saknas användbart kartmaterial som
visar anläggningar som dammar och ledarmar. Enligt Lamm ska ingen
hålldamm tvärs över ån ha funnits vid Sävar bruk (Lamm 1944).
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Fältarbetstid: 10 dagsverken
Personal: Lillian Rathje, Susanne Sundström och Eva Wallén Kemi
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Fig. 3, Planritning med de förmodade brukslämningarna markerade med
rosa.
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Fig. 4, Södra delen av utredningsområdet, bild 1, mur
efter stångjärnssmedjan, bild 2, ön från S, bild 3, husgrund 4, från N och bild 4, den terrasserade nerfarten till
området, från N.
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Fig. 5. Norra delen av utredningsområdet, bild 1, kistkonstruktion, bild
2, försänkningen i område B med timmerrester, från NV, bild 3, den kallmurade delen av område B, från SÖ och bild 4, rester efter träkonstruktion, från NÖ.
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Fig 6, Planritning som utifrån uppgifter i
1807 års brandförsäkringshandlingar, visar
ungefärligt läge för de ursprungliga bruksbyggnaderna.
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Fig. 7, På ritningen från 1901 ligger en mjölkvarn och en tvättstuga
där stångjärnssmedjan en gång låg. Här syns också en mur som idag
är borta, kanske muren efter järnboden.

Fotolista, Sävar gamla bruksområde
1. Övre kanalen, från NV
2. Översiktsbild, från SÖ
3. Inbyggd träkonstruktion, område C
4. Inbyggd järnkonstruktion, område C, från NÖ
5. Rest efter dammfäste? norra sidan av ån, från VSV
6. Inbyggd träkonstruktion, område B
7. Öppningen mellan område B och C, från V
8. Stigen mot NÖ
9. Inbyggda stockar, område B, från S
10. Stenpackning, övre delen av område B, från S
11. Mitten av område B, stenpackning möter kallmur med träkonstruktion
som förmodligen varit inbyggd liknade den i område C, från NÖ
12. Se nr 11, mot SÖ
13. Se nr 11, mot SÖ
14. Rest efter träkonstruktion, dammlucka? Från S
15. Se nr 14
16. Område B, från NV
17. Bägge sidor av träkonstruktionen, från SÖ (se nr 14)
18. Närbild av träkonstruktionen
19. Se nr 18
20. Träkonstruktion, se nr 14, från Ö
21. Övre delen av område B, från NNV
22. Inbyggda trästockar i område B
23. Träkonstruktionen på lite håll, från NV
24. Stigen söderut
25. Stigen norrut.
26. Område C, från SV
27. Mitten av område B, från SV
28. Område B, från S
29. Utgår
30. Husgrund 2, från S
31. Detalj husgrund 2
32. Husgrunder, V-sidan
33. Utgår
34. Utgår
35. Utgår
36. Kallmurad nedre del av område B, från SÖ
37. Öppning mellan fastlandet och område B, från S
38. Stenmur vid grund nr 3, från Ö
39. Vattenrännan mellan ön och fastlandet, från S
40. Stenmur under grund nr 3
41. Se nr 40.
42. Norra sidan av vattenrännan i sönderfall, från NV
43. Norra sidan av vattenrännan i sönderfall, från SV
44. Läktaren.
45. Nerfarten.
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46. Övre delen av nerfarten, nerifrån.
47. Utgår
48. Stenmur under nerfarten.
49. Sydöstra hörnet av området från V
50. Se nr 49, från N
51. Vattenrännan, från S
52. Grund nr 2, från N
53. Nerfarten från N
54. Centrala och östra delen av området från V
55. Muren NV om grund nr 3, från SSV
56. Rester efter träkonstruktion i vattenrännan, från Ö
57. Rester efter träkonstruktion i vattenrännan, från Ö
58. Södra delen av fornlämningsområdet, från N
59. Södra delen av fornlämningsområdet, från NV
60. Södra delen av fornlämningsområdet, från NNÖ
61. Träkonstruktion i vattenrännan, från Ö
62. Träkonstruktion i vattenrännan, från Ö
63. Träkonstruktion i vattenrännan från Ö
64. Rustbädd? Under norra holmen
65. Försänkning mitt i område B, från V
66. Försänkning mitt i område B, från V
67. Södra delen av fornlämningsområdet, från N
68. Södra delen av vattenrännan från, SSV
69. Träkonstruktion på botten, i södra delen av vattenrännan
70. Träkonstruktion på botten, i södra delen av vattenrännan
71. Träkonstruktion på botten, i södra delen av vattenrännan
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Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
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