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Omslagsbild: Femteklassare från Bygdeå skola, Robertsfors kommun, arbetar med metallsökare på
Rataskäret, 23 maj 2012.
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Tekniska och administrativa uppgifter

Tillståndsgivare

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Diarienummer

431-3641-2012

Undersökande institutioner

Institutionen för Idé- och Samhällsstudier, Umeå
universitet & Västerbottens Museum

Län

Västerbotten

Landskap

Västerbotten

Socken

Bygdeå

Fastighet

Stensäter 1:46 och 1:56

Kartblad

21K 1j

Platsens koordinater (SWEREF 99)

N 7109249 E 788101

Tidpunkt för undersökning

2012-05-21 – 05-23

Metod

Metalldetektorundersökning

Medverkande personal

Thomas B Larsson (UmU), Susanne Sundström
(Vbm), Martin Hårdstedt (UmU), samt
femteklasselever från Robertsfors kommun.

Förvaring av fyndmaterial

Västerbottens museum

Förvaring av dokumentationshandlingar

Västerbottens museum

Samtliga fotografier i rapporten

Thomas B Larsson
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Fig. 1. 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, som var en
fortsättning på de undersökningar som genomfördes år 2009 och 2011 (Dnr 431-5071-2009
och Dnr 431-2637-2011), var uttalat pedagogiskt och omfattade både arkeologi och historia
(Hårdstedt 2006; Larsson 2009, 2011). Årets aktivitet omfattade avsökning med
metalldetektor. Elever från femteklasser i Robertsfors kommun fick medverka i den
arkeologiska prospekteringen. Målsättningen var att genom arkeologisk metodik och
historiska fakta kunna öka kunskapen om platsens historia.
Varje dag deltog 20-25 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 professor Martin
Hårdstedt, Umeå universitet, där bl. a. exercis och matlagning, som det praktiserades år 1809,
stod på programmet.

Fig. 2. Detaljkarta över Ratan, med det tillståndsgivna undersökningsområdet markerat med röd
begränsningslinje. Endast den norra halvan av området undersöktes med metalldetektor.
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Fig. 3. Vy från gästhamnen i Ratan mot Rataskäret. Husgrunderna efter tullhuset och krogen från
1700-talet är markerade liksom det område längs stranden (rödmarkerat) som undersöktes med
metalldetektor 2012.

Bakgrund
Undersökningen är en fortsättning på de skolaktiviteter som Västerbottens museum och Umeå
universitet genomförde i Ratan år 2009, som ett led i ”Märkesåret 1809-2009”. Då gjordes en
begränsad arkeologisk undersökning av en skans (Raä 49:1) på Ledskär och här användes
också metalldetektor i begränsad omfattning (Larsson 2009). Bland detektorfynden från
skansen kan nämnas ett mynt (½ skilling) från Karl XIV Johans tid (1818-1844). En fortsättning på
skolprojektet genomfördes i maj 2011, då vi med hjälp av metalldetektorsökningar norr om byn bl. a.
hittade en granatskärva från kriget 1809 (Larsson 2011).

Metod
Undersökningsytan avsöktes systematiskt med metalldetektor från norr till söder och samtliga
utslag markerades. Dessa undersöktes sedan med hjälp av spade och skärslevar. Endast den
norra halvan av det tillståndsgivna området avsöktes (Fig. 2).
Resultat
Förutom relativt recenta fynd såsom rostiga spikar, delar av kättinglänkar och beslag till
timmerbommar, framkom vid detektorsökningarna 1 kopparmynt, 1 blysmälta och 5 runda
blykulor (Fig. 4-6).
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Fig. 4. Ett kopparmynt från 1724 påträffades i den norra delen av undersökningsområdet.

På myntets ena sida är tre kronor och ovanför dessa står F*R*S, FRIDERICUS REX SVECIAE,
(Fredrik Sveriges kung) – det rör sig om den svenske kungen Fredrik I som regerade 1720-1751.
Valören är sannolikt 1 öre. Den andra sidan av myntet är i sämre skick, men man kan ana en
vapensköld med två korslagda pilar som kröns av en krona och bokstäverna ÖR till höger om
mitten av myntet.
Myntet är 24 mm i diameter och väger 4 gram.
För bättre bilder på liknande mynt se: http://www.tonysmynt.se/fredrik1.html

Fig. 5. Fem blykulor som påträffades med hjälp av metalldetektor på Rataskäret.
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Fig. 6. Blysmälta, som framkom nära de fem kulorna.

I den nordligaste delen av undersökningsområdet hittades 5 blykulor och en blysmälta inom
en mycket begränsad yta. Kulorna är av samma kaliber och ca 17 mm i diameter. Vikten
varierar mellan 28 till 30 gram.
På en hemsida om äldre handeldvapen kan man läsa: ”Projektilen var från 1500-talet fram till
1800-talet en rund blykula. Denna göt soldaten ofta själv med hjälp av en kulform. Kulan
hade oftast en kaliber på 16-20 mm”. http://www.algonet.se/~hogman/vapen_eldvapen.htm
Blysmältan väger 19 gram. Smältan tyder på att man gjutit kulor på Rataskäret, sannolikt i
samband med de militära aktiviteterna i augusti 1809.
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