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Omslagsbild: Skolelever från Robertsfors kommun gräver tillsammans med antikvarie Susanne
Sundström, Västerbottens Museum.
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Tekniska och administrativa uppgifter

Tillståndsgivare

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Diarienummer

431-5071-2009

Undersökande institution

Institutionen för Idé- och Samhällsstudier, Umeå
universitet

Län

Västerbotten

Landskap

Västerbotten

Socken

Bygdeå

Fastighet

Gransjö 2:7

Kartblad

21K 1j

Platsens koordinater

x: 7107578 y: 1748807

Fornlämningsnummer

49:1

Fornlämningsobjekt

Befästningsvall (skans)

Tidpunkt för undersökning

2009-05-25 – 28

Medverkande personal

Thomas B Larsson (UmU), Susanne Sundström
(Vbm) samt femteklasselever från Robertsfors och
Vännäsby kommuner.

Förvaring av fyndmaterial

Västerbottens museum

Förvaring av dokumentationshandlingar

Umeå universitet
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Översiktskarta med undersökningsplatsen markerad.
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Syfte, målsättning och genomförande
Syftet med undersökningen var att skapa ökat intresse och kunskap om Ratan och
krigshandlingen på platsen år 1809 bland mellanstadieelever. Projektet var uttalat pedagogiskt
och omfattade både arkeologi och historia. Elever från femteklasser i Robertsfors och
Vännäsby kommuner fick medverka i den arkeologiska undersökningen. Målsättningen var att
genom arkeologisk metodik och historiska fakta kunna öka kunskapen om platsens historia.
Varje dag deltog 25-35 elever, indelade i två grupper som halva dagen fick lära sig om
arkeologi och den andra halvan om den lokala historien. Förutom deltagande i den
arkeologiska utgrävningen fick eleverna även en historielektion av docent Martin Hårdstedt,
Umeå universitet, där bl. a. exercis, brödbakning och kultillverkning, som det praktiserades år
1809, stod på programmet.

Martin Hårdstedt lär eleverna att gjuta muskötkulor i hamnen i Ratan. Foto: Thomas B Larsson.

Bakgrund
Batteriplatsen (skansen) på Ledskär utanför Ratan by var den 17-20 augusti år 1809 en
mycket viktig strategisk punkt för den svenska armén. Här var sammanlagt 7 kanoner
uppställda, riktade mot sydväst, mot de ryska trupper som under befäl av general Kamenskij
den 19 augusti i ilfart marscherade från Sävar norrut mot Ratan (Lindström 1893).
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Enligt historiska källor lär batteriplatsen ha byggts på mycket kort tid, under perioden 17-20
augusti 1809. Konstruktionen ger dock intrycket av att vara mycket välplanerad och solid,
med ett till ytan omfattande fundament av vällagda stora stenar och fyllnadsmaterial av sand,
grus och jord.
Platsen har under 1900-talet varit utsatt för skadegörelse, där delar av befästningsverket
förstörts (se ATA 6723/68). Ingen arkeologisk undersökning har tidigare företagits på platsen.
I den ursprungliga undersökningsplanen var tanken att undersöka den östra delen av
befästnings- (skydds-) vallen, men med tanke på de eventuella träkonstruktioner som vallen
kan innehålla bedömdes det bättre att (med en grävstyrka av femteklassare) istället undersöka
ett schakt på platsen där kanonerna var placerade. Här förväntades inga komplicerade
konstruktioner. Det visade sig vara en riktig bedömning.

Batteriplatsen från N. På den plana, terrasserade ytan var kanonerna placerade. Foto: Thomas B Larsson.

Metoder
Vid undersökningen användes två metoder:
(1) konventionell arkeologisk metod med plangrävning av undersökningsytan i lager om 10
cm och
(2) avsökning och grävning av fyndindikationer med hjälp av metalldetektor. Endast den
senare metoden gav resultat vid undersökningen.
Ett schakt på 1x5 meter upptogs på den centrala delen av batteriplatsen (se översiktskarta),
som grävdes i lager om 10 cm. Sökningen med metalldetektor omfattade själva fornlämningen
och ett ca 25 m stort område omkring.

5

Schaktet efter avtorvning från SÖ. Foto: Thomas B Larsson.

Schaktet efter avtorvning från N. Foto: Thomas B Larsson.
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Elever och lärare från Tundalsskolan i Robertsfors gräver på batteriplatsen den 25 maj 2009.
Foto: Thomas B Larsson.

Resultat
Undersökningen av schaktet visade att batteriplatsen var uppbyggd av ett fundament av stora
stenar (0,4 – 0,8 m st) som vilar på berget. Stenfundamentet är 0,2 m (i S) till 1,3 m (i N)
högt. Ovanpå denna stenpackning var en blandning av små stenar (0,1 – 0,3 m st), grus, sand
med inblandad matjord i ett 0,2 – 0,4 m tjockt lager (se schaktplaner). I detta lager framkom
ställvis små kolbitar. Inga konstruktioner kunde i övrigt observeras. I schaktet framkom inga
fynd.
Avsökningen av fornlämningen med metalldetektor gav fyra fynd som tillvaratogs (D1-4 på
översiktsplanen). D1 är ett kopparmynt (½ skilling) från Karl XIV Johans tid (1818-1844); D2
en tioöring från 1973; D3 en lätt deformerad blykula; D4 en rund järnkula.

Fynd D1. Mynt (½ skilling) från Karl XIV Johans tid (1818-1844), med valspråket: ”Folkets kärlek min
belöning”. Foto: Thomas B Larsson.
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Fyndplatserna för detektorfynden D1-3 markerade. Foto: Thomas B Larsson.

Fyndplatsen för detektorfynd D4 markerad. Foto: Thomas B Larsson.
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Fyndlista
Samtliga fynd framkom med hjälp av metalldetektor och fynden har beteckningarna D1-4.
D1

Kopparmynt, Karl XIV Johan, ½ skilling, 31 mm diam. Datering: 1818-1844.
Ärgad. Vikt: 3 g. Påträffad på ca 25 cm djup.

D2

Mynt, 10 öre. Datering 1973. Påträffad på 10 cm djup.

D3

Blykula, oval och deformerad, 16x12 mm. Ärgad. Vikt: 18 g. Påträffad på 15
cm djup.

D4

Järnkula, rund, 18 mm diam. Vikt: 35 g. Påträffad på 10 cm djup.

Referenser
Hårdstedt, Martin. 2006. Finska kriget 1808-1809. Stockholm.
Lindström, I. A. 1893. Friherre Pukes expedition till Vesterbotten år 1809. Stockholm.
Arkivakt: ATA Dnr: 6723/68.
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Bilagor
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Detaljkarta över fornlämningsområdet.
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Kopia av tillstånd från länsstyrelsen.
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