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Sammanfattning 
Med anledning av att Trafikverket planerar en breddning av E4:an mellan Djäkneboda och 
Bygdeå, har Västerbottens museum på uppdrag av Trafikverket utfört en byråmässig 
genomgång av historiskt kartmaterial i syfte att identifiera gårdslägen som kan antas 
tillkommit före 1850. Ett antal sådana platser noterades.  
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Inledning 
Med anledning av att Trafikverket planerar att bredda E4:an mellan Djäkneboda och Bygdeå, 
har Västerbottens museum på uppdrag av Trafikverket, under våren 2015 utfört en genomgång 
av historiskt kartmaterial.  

Bakgrund 
Under hösten 2014 utförde Västerbottens museum en frivillig arkeologisk utredning utan 
KML-beslut av de områden som berördes av planerade ersättningsvägar i och med den 
planerade breddningen av E4:an (Smeds 2014). Enligt önskemål från Länsstyrelsen skulle den 
frivilliga utredningen endast omfatta planerade ersättningsvägar, och inte omfatta områden 
direkt berörda av breddning. Områden direkt berörda av vägbreddningen skulle istället 
omfattas av en senare arkeologiskt utredning med KML-beslut. Vidare önskade Länsstyrelen 
att den frivilliga utredningen 2014 skulle innefatta en bedömningen över vilka områden som 
borde omfattas av den framtida arkeologiska utredningen. I och med den frivilliga utredningen 
gjordes bedömningen att vägbreddningens arbetsområde i sin helhet borde omfattas av en 
arkeologisk utredning. Utifrån utredningsresultatet 2014 och variationen av lämningstyper 
bedömdes det vanskligt att i ett tidigt skede utesluta områden. Under våren 2015 önskade 
därför Länsstyrelsen en genomgång av historiskt kartmaterial över vägbreddningsområdet i 
syfte att identifiera gamla gårdslägen som kan antas ha tillkommit före 1850. Denna skall 
sedan fungera som underlag för Länsstyrelsen i dess vidare handläggning av ärendet. 

Syfte/mål 
Syftet med genomgången av historiskt kartmaterial är att identifiera primärt gamla gårdslägen 
som kan antas ha tillkommit före 1850 och därmed klassificeras som eventuell fornlämning. 
Genomgången skall fungera som stöd för Länsstyrelsen i dess vidare handläggning av ärendet. 

Utredningsområde 
Arbetets omfattning har följt det vägbreddningsområde som levererats av Trafikverket 2015-
04-24. Detta följer E4:an från Bygdeå i norr (korsningen E4:an-Väg 664) till Lillåbro i söder 
(en bit söder om där E4:an korsar Lillån). Området för denna studie följer den planerade 
breddningen av E4:an i sin helhet (se figur 1), till skillnad från den frivilliga utredningen 2014 
som endast berörde planerade ersättningsvägar (se Smeds 2014). 
 
För detaljer rörande sedan tidigare kända lämningar i området se utredningsrapporten (Smeds 
2014). 

Metod och genomförande 
Lantmäteriets webbsida för historiska kartor har använts (Lantmäteriet 2015-04-30) 
(http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/). 
Genomgången har omfattat kartmaterial huvudsakligen äldre än 1900. Utav 
Lantmäterimyndigheternas arkivmaterial har trakterna Skinnarbyn, Dalkarlså, Bobacken samt 
Djäkneboda studerats. Utav Lantmäteristyrelsens arkiv har orterna Skinnarbyn nr 1-7, 
Dalkarlså nr 1-6, Bobacken nr 1-5 samt Djäkneboda nr 1-5 studerts.  
Gårdsgrupper och dylikt som inte bedömts vara berörda av vägbreddningen har ej upptagits i 
resultatet. I arbetet är inte heller upptaget det gårdsläge (Obj.nr 13-19) som framkom vid den 
frivilliga utredningen (Smeds 2014). Denna plats är inte bebyggd vid en hemmansklyvning 1885 
(24-BYG-1041 hemmansklyvning 1885), och har således uppkommit efter 1850. 
 

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/
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Figur 1. Översiktskarta. A) Sverige. B) Västerbottenskusten, Umeå-Robertsfors. C) Arbetsområdet mellan 
Djäkneboda och Bygdeå. 
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Resultat 
Totalt identifierades sju platser av intresse, se tabell 1 och figur 1-9.  
 

Tabell 1. Identifierade platser. 

Plats Typ Årtal Källa 
P 1 Husgrupp 1818 Bygdeå socken Skinnarbyn nr 1-7 Storskifte 1818 
P 1 Husgrupp 1912 24-BYG-334 Hemmansklyvning 1912 
P 2 Husgrupp 1855 24-BYG-403 Hemmansklyvning Laga skifte 1855 
P 3 Lertäkt 1855 24-BYG-403 Hemmansklyvning Laga skifte 1855 
P 4 Husgrupp 1855 24-BYG-403 Hemmansklyvning Laga skifte 1855 
P 5 Husgrupp 1893 24-BYG-29 Hemmansklyvning 1893 
P 6 Äldre väg 1928 24-BYG-650 Hemmansklyvning 1928 
P 7 Äldre väg 1789 Bygdeå socken Brednoret nr 1 Transportkarta 1789 
P 7 Äldre väg 1912 24-BYG-349 Hemmansklyvning 1912 

Plats 1 
Platsen ligger vid gränsen mellan trakterna Skinnarbyn och Dalkarlså. På en storskifteskarta för 
Skinnarbyn från 1818 (Skinnarbyn nr 1-7 Storskifte 1818) ligger på platsen två byggnader. 
Platsen har således varit bebyggd före 1850. På en hemmanklyvningskarta för Dalkarlså från 
1912 (24-BYG-334 Hemmansklyvning 1912) ligger på platsen en byggnad. Denna är mitt på 
gränsen, med merparten av huskroppen på den andra sidan traktgränsen, det vill säga på 
Skinnarbynsidan. Enligt en lokalhistorik (Nystedt 1989:99) skall denna plats av avsöndrats 
1852. Byggnaderna på platsen skall ha rivits i mitten av 1940-talet. Se figur 2 och 3.  

 
Figur 2. Utklipp ur 1912 års karta 
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Figur 3. Rektifierat utklipp ur 1818 års karta med vägbreddningsområdet (blått och gult) pålagt. Rektifieringen är 
inte exakt och skildrar inte faktiskt positionen. 

Plats 2 
Platsen ligger öster om E4:an. På laga skiftes karta från 1855 (24-BYG-403 Hemmansklyvning 
Laga skifte 1855) syns här en gårdsgrupp. Platsen kan ha varit i bruk innan 1850, men platsen 
är dock idag bebyggd. Se övre vänstra delen av figur 4.  

Plats 3 
På Laga skifteskartan från 1855 (24-BYG-403 Hemmansklyvning Laga skifte 1855) är på 
platsen en lertäkt markerad. Täktverksamheten kan ha varit i bruk före 1850. På en karta från 
1912 (24-BYG-334 Hemmansklyvning 1912) är det på platsen en myrtäkt inom ett område som 
även i dag är en samhällighet. Se nedre vänstra delen av figur 4.  
 

 
Figur 4. Utklipp ur Laga skifteskarta från1855. 
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Plats 4 
På Laga skifteskartan från 1855 (24-BYG-403 Hemmansklyvning Laga skifte 1855) är på 
platsen en husgrupp. Platsen kan ha varit bebyggd före 1850. På platsen skall det ha varit 
torplägenheter (Nystedt 1989:100), varav den ena revs vid byggandet av E4:an. Se figur 5.  
 

 
Figur 5. Utklipp ur Laga skifteskarta från 1855. 

Plats 5 
En husgrupp finns på en hemmanklyvningskarta från 1893 (24-BYG-29 Hemmansklyvning 
1893). Det är mindre troligt att platsen varit bebyggd före 1850. Se vänstra halvan av figur 6.  

 
Figur 6. Utklipp ur hemmanklyvningskarta från 1893. 
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Plats 6 
På en karta från 1928 (24-BYG-650) är på platsen en äldre väg som eventuellt kan ha en äldre 
brukningstid. Se nedre högra delen av figur 7.  

 
Figur 7. Utklipp ur karta från 1928. 

Plats 7 
På en karta från 1912 (24-BYG-349 Hemmansklyvning 1912) går här den gamla kustlandsvägen 
som uppkommit före 1850 (se figur 8). En mindre bit är ej längre i bruk. Jämför med obj.nr 27 i 
utredningsrapporten (Smeds 2014). Ner från gamla kustlandsvägen går en mindre väg ner mot 
Lillån. På en transportkarta från 1789 (Bygdeå socken Brednoret nr 1 Transportkarta 1789) är 
det vid Lillån en kvarnmarkering vid den mindre vägens ände (se figur 9), vilket kan förklara 
vägens funktion. I sammanhanget kan nämnas en kvarnmarkering längre uppströms längs Lillån 
på en Laga skifteskarta från 1855 (24-BYG-404 Laga skifte 1855). Denna plats är dock cirka ½ 
km uppströms från E4:an och ej berörd av det aktuella arbete. Inga lämningar är registrerade på 
platserna med kvarnmarkeringar, varken i Fornsök eller Skogens pärlor.  
 

 
Figur 8. Utklipp ur hemmanklyvningskarta från 1912. 
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Figur 9. Utklipp ur transportkarta från 1789 

Diskussion 
Vid arbetet framkom fyra husgrupper/gårdslägen. Av dessa är det endast plats 1 som direkt 
kan antas ha uppkommit före 1850. Bebyggelsen vid plats 2 och 4 kan bebyggelsen eventuellt 
ha uppkommit före 1850, medan det vid plats 5 är mindre troligt att platsen varit bebyggd före 
1850. Ytterligare noterades en lertäkt, plats 3, inom en samfällighet, vilken kan antas ha varit i 
bruk före 1850. Två platser med äldre vägar noterades. Den äldre vägen vid plats 6 är troligen 
av yngre datum. De äldre vägar som noterades vid plats 7 har högt troligen uppkommit före 
1850. De platser där det kan antas förekomma lämningar uppkomna före 1850, bör vara 
föremål för mer intensiv terrängrekognosering i och med framtida arkeologisk utredning. Det 
går dock ej att utesluta förekomsten av andra lämningstyper längs det planerade vägbreddning. 
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