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Administrativa uppgifter
Beställare:

Trafikverket

Vbm dnr:

339/16

Lst dnr:

431-3544-2016

Lst beslutsdatum:

2016-06-14

Typ av uppdrag:

Arkeologisk utredning

Berörda RAÄ nr

Svar 48:1, Sävar 89:1, Sävar 70:1 & Sävar 73:1-2

Nyregistrerade lämningar: Egen nummerserie 1 - 45
Län:

Västerbotten

Landskap:

Västerbotten

Kommuner:

Umeå, Robertsfors

Socknar:

Umeå, Sävar & Bygdeå

Fastigheter:

Umeå 4:3, Ersmark 11:7 & 22:2, Anumark 1:20, Täfteböle 1:2, 1:3
& 3:1, Tväråmark 2:12, Sundbäck 1:14, Sävar 3:15, 4:4, 7:2, 19:1,
41:1 & 61:1, Pålböle 5:1, Nyböle 1:1, Sävträsk 1:3 & 1:4,
Djäkneboda 4:12 och Bobacken 1:22, 2:13 & 2:15

Kartblad:

70H 9f SO, 70H 9g SV, 70H 9g SO, 70H 9g NO, 70H 9g NV,
71H 0h SO, 71H 0h NO, 71H 0i NV, 71H 1i SV & 71H 1i NV.

Koordinatsystem:

SWEREF99 TM

Kartunderlag:

© Lantmäteriet Geodatasamverkan (genom Trafikverket)

Utredningsperiod:

2016-06-27 --- 2016-10-27

Undersökt yta:

1 226 m2

Fältpersonal:

Berit Andersson, Nina Granholm, Ellinor Johansson, Erik Sandén,
Ronny Smeds & Susanne Sundström

Foto:

VBM DB 360:1 --- 100

Fyndmaterial:

Krutbrånet Fynd nr 1-kokkärl, Fynd 2-tältpinne, Fynd 3-sporre,
Fynd 4-druvhagel (halv), Fynd 5-muskötkula, Fynd 6-hästskospik,
Fynd 7-muskötkrats. Fynden förvaras på Västerbottens Museum i
väntan på fyndfördelning.
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Sammanfattning
Med anledning av att Trafikverket planerar att genomföra ny järnväg mellan Umeå och
Skellefteå (Norrbotniabanan /NBB) har Länsstyrelsen (Lst 431-3544-2016) beslutat att en
arkeologisk utredning av sträckan Umeå – Bygdeå skall genomföras enligt 2 kap. 11 § (KML).
Den arkeologiska utredningen skall utreda om det finns forn- och kulturlämningar i anslutning
till de olika föreslagna järnvägsdragningarna. Utredningen har genomförts av Västerbottens
museum.
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar fanns i området, samt att beskriva och bedöma dessa.
Järnvägskorridoren Umeå C – Bygdeå för Norrbotniabanan och de föreslagna sträckningarna
är ca 44 km lång och ca 1,2 – 2,8 km bred (se kartbilaga, karta 1). Huvudparten av
sträckningen går genom skogsmark, men mellan Ersmark och Anumark samt Täfteböle och
Sävar berörs även åkermark. I norra delen berörs åkermark även vid Bobacken. Genom
utredningsområdet löper Tavelån, Sävarån och Dalkarsån samt ett flertal mindre bäckar. Det
högst belägna området är Ersmarksberget (101 möh) norr om Umeå, för övrigt löper
korridoren på höjder som varierar mellan 25 – 50 möh. Längs stora delar av sträckan finns
tänkta linjer för järnvägen inom korridoren och längs dessa sträckor har utredningen
begränsats i första hand till ca 200 m bredd.
Utredningen har bestått av tre delar:
Etapp 1 – kart- och arkivstudier samt inventering och registrering av lämningar längs sträckan
Umeå – Bygdeå.
Etapp 2 – urval av områden i åkermark för en fördjupad utredning samt avbaning av matjord
med maskin med efterföljande handrensning.
Tilläggsutredning Krutbrånet - utredning av området för sista fältslaget på svensk mark, det
s.k. Krutbrånet genomfördes för att klargöra slagfältets utbredning. I tilläggsutredningen ingick
kart- och arkivstudier samt en kartering med hjälp av metalldetektor.
Vid utredningens etapp 1 påträffades 49 lämningar varav 1 bedömts som Fornlämning, 47 som
Övrig kulturhistorisk lämning och 1 som Uppgift om. Lämningarna består främst av övergiven
bebyggelse, röjningsrösen, kolningsanläggningar samt olika typer av kulturmärkta träd. Tre
tidigare registrerade lämningar (RAÄ nr Sävar 89:1, 70:1-2 samt 73:1-2) har ändrats vad gäller
status och utbredning.
Vid utredningens etapp 2 undersöktes 7 områden med maskin där sammanlagt 16 schakt med
en total yta av 1 226 m2 avbanades. Inga lämningar eller tecken på förhistorisk aktivitet
framkom.
Krutbrånet - Utredningen har bestått av två delar, dels kart- och arkivstudier, dels en
inventering och kartering med metalldetektor. Topografiska arkivet och bildarkivet vid
Västerbottens museum innehöll uppgifter om tidigare försök till avgränsning av slagfältet (Vbm
dnr 283/72), uppgifter om skelettfynd vid Kjesen (Vbm dnr 119/73), samt uppgifter om att
flygfotografering av Krutbrånet genomförts 1968 (Vbm dnr 397/68 och 101/71). Bilder tagna
1959 från Krutbrånet finns i Västerbottens museums bildarkiv. En fyndgenomgång visar att det
finns fynd som kan hänföras till slaget 1809 vid Västerbottens museum, Skellefteå museum,
Armémuseum samt i I20:s militärmuseums samling.
Äldre kartmaterial från Sverige och Ryssland har rektifierats mot dagens karta och utifrån
dessa har ett förslag till slagfältets utbredning framtagits, vilket är större än dagens utbredning.
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Fältarbetet genomfördes i två områden längs föreslagna sträckningar för järnvägen. Vid
fältarbetet användes två metalldetektorer (en inlånades från Arkeologisk institutionen) och
områdena avsöktes parallellt av två personer samtidigt. Sju metallföremål som kan kopplas till
militär verksamhet påträffades; kokkärl, tältpinne, sporre, druvhagel, muskötkula,
muskötkrats samt en hästskospik. Kokkärlen består av nysilver och kan förmodas ha tillhört
någon officer, tältpinnen är av en typ som kan ha använts även under militärövningar i senare
tid, sporren och kulorna samt muskötkratsen kommer sannolikt från slaget 1809 men
hästskospiken kan vara från en senare tid.

Inledning
Med anledning av att Trafikverket planerar att genomföra ny järnväg mellan Umeå och
Skellefteå (Norrbotniabanan /NBB) har Länsstyrelsen (Lst 431-3544-2016) beslutat att en
arkeologisk utredning av sträckan Umeå – Bygdeå skall genomföras enligt 2 kap. 11 § (KML).
Den arkeologiska utredningen skall utreda om det finns forn- och kulturlämningar i anslutning
till de olika föreslagna järnvägsdragningarna. Utredningen har genomförts av Västerbottens
museum. Då delar av utredningsområdet omfattar ett f.d. militärt skjutfält har personal från
Västerbottens museum genomgått Nationell säkerhetsbriefing med avseende på odetonerad
ammunition.

Fig. 1. Karta över järnvägskorridoren markerad med mörkblå färg.
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Syfte/mål
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar fanns i området, samt att beskriva och bedöma dessa. Syftet med utredningen är att
ge Länsstyrelsen ett fullgott underlag för den fortsatta prövningen i ärendet.

Målgrupper
Målgrupper för den arkeologiska utredningen är främst Länsstyrelsen, Trafikverket samt
övriga underentreprenörer.

Metod
Utredning etapp 1: Innan fältarbetet genomfördes studier av gamla kartor, FMIS,
terrängmodeller baserade på LIDAR-data samt lokalhistoriska källor. Resultatet av studierna
samlades i en shape-fil som användes vid fältarbetet. Fältarbetet utfördes genom en okulär
inventering av de föreslagna sträckningarna inom området med provstick med jordsond inom
lämpliga områden och platser. Påträffade lämningar har registrerats med handdator i
Riksantikvarieämbetets FältGIS och har bedömts i enlighet med Riksantikvarieämbetets
lämningstypslista.
Utredning etapp 2: I områden med odlad mark, i anslutning till dagens bäckar och åar samt
forntida strandlinjer, valdes 7 områden ut för en fördjupad utredning med grävmaskin (etapp
2). Matjordslagret avbanandes med maskin och rensades med spade, fyllhammare och skärslev.
Krutbrånet: En tilläggsutredning av området för sista fältslaget på svensk mark, det s.k.
Krutbrånet genomfördes för att klargöra slagfältets utbredning. I tilläggsutredningen ingick
kart- och arkivstudier samt en kartering med hjälp av metalldetektor.
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Fig. 2. Registrerad kolbotten omgiven av kulturstubbar, NBB nr 31. VBM DB 360:26.

Utredningsområdet
Järnvägskorridoren Umeå C – Bygdeå för Norrbotniabanan och de föreslagna sträckningarna
är ca 44 km lång och ca 1,2 – 2,8 km bred (se kartbilaga, karta 1). Huvudparten av
sträckningen går genom skogsmark, men mellan Ersmark och Anumark samt Täfteböle och
Sävar berörs även åkermark. I norra delen berörs åkermark även vid Bobacken. Genom
utredningsområdet löper Tavelån, Sävarån och Dalkarsån samt ett flertal mindre bäckar. Det
högst belägna området är Ersmarksberget (101 möh) norr om Umeå, för övrigt löper
korridoren på höjder som varierar mellan 25 – 50 möh. Jordarten består i huvudsak av morän
och organisk jordart (torv), med inslag av sand och lera vid åar och bäckar samt vid uppodlade
områden.
Längs stora delar av sträckan finns tänkta linjer för järnvägen inom korridoren och längs dessa
sträckor begränsas utredningen i första hand till ca 200 m bredd.

Tidigare utredningar
Med anledning av ny vägdragning av E4 SV om Sävar tätort genomfördes en
provundersökning av en Bytomt (RAÄ nr Sävar 56) år 1994 som resulterade i en slutundersökning av enstaka anläggningar (Sundström 1995). I samband med byggandet av
Botniabanan genomfördes ett flertal arkeologiska utredningar och undersökningar mellan åren
1999 och 2005 (Fossum 2007). Inom den nu aktuella järnvägskorridoren registrerades då ett
Röse (RAÄ nr Umeå stad 554:1) samt en Husgrund historisk tid (RAÄ nr Umeå stad 555:1).
År 2001 och 2003 genomfördes arkeologiska utredningar inför byggandet av Norra länken,
inga nya lämningar påträffades (Andersson 2001 & 2003). Inför anläggandet av den nya
rangerbangården genomfördes arkeologiska utredningar av fastigheten Grisbackaänget, inga
nya lämningar påträffades (Anderson 2008, Sandén 2008). På uppdrag av Länsstyrelsen
Västerbotten genomfördes en fördjupad kartering av lämningarna efter Sävar järnbruk (RAÄ
nr Sävar 28:1) år 2005 (Sundström 2005). Inför breddning av E:4 sträckan Djäkneboda –
Bygdeå genomfördes arkeologiska utredningar åren 2014 (Smeds 2014) samt 2015 (Andersson
& Sandén 2016).

Resultat
Etapp 1
Ändring av tidigare registrerade lämningar
Huvudparten av de tidigrare registrerade fornlämningarna inom bankorridoren besöktes i
samband med utredningen. Tre av de besökta lämningarna har erhållit förändringar vad gäller
lämningstyp, status och bedömning.
RAÄ nr Sävar 70:1-2 består av ett röse och en boplatsgrop. Röset är numera nästan helt
övertäckt av ett motionsspår och har bedömts som Skadat. Boplatsgropen var felinprickad och
läget har korrigerats. Båda lämningarna har status Fornlämning. Ändringsanmälan har skickats
till FMIS.

6

Fig. 3. RAÄ nr Sävar 70:1 är ett Röse som har övertäckts i samband med anläggandet av ett motionsspår.

RAÄ nr Sävar 73:1-2 består av två Fångstgropar? som i beskrivningen från 1981 bedömts som
troliga täktgropar eller rotvältor. Vid årets utredning bedömdes groparna som täktgropar och
ny status Ej kulturhistorisk lämning har föreslagits i ändringsanmälan till FMIS.
RAÄ nr Sävar 89:1 består av ett område med 7 gropar i klapper. Vid årets utredning
påträffades ytterligare 8 gropar samt 2 diken. Groparna och dikena har tolkats som Skyttevärn
och områdets utsträckning har utökats. Den nuvarande vägsträckningen mellan Umeå och
Sävar byggdes under 1940-talet och skyttevärnens placering innebär utsikt mot den nuvarande
vägens läge och bör därmed vara tillkomna efter att vägen anlagts. Området har därför erhållit
status Övrig kulturhistorisk lämning. Ändringsanmälan har skickats till FMIS.

Nyregistrerade lämningar
Inom järnvägskorridoren har utredning genomförts längs de föreslagna sträckningarna och
totalt registrerades 49 nya lämningar (se kartbilaga, karta 1 – 11). De nyregistrerade
lämningarna redovisas med början i väster, närmast Umeå, och vidare längs de förslagna
bansträckningarna mot NO.
NBB_nr

Lämningstyp

Status

Kartblad

1

Fäbod

Fornlämning

70H 9f SO

2

Fäbod

Uppgift om

70H 9f SO

3

Hägnad

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SV

4

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

5

Flottningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

6

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

7

7

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

8

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

9

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

10

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

11

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g SO

12

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g NO

13

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g NO

14

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g NO

15

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g NO

16

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9g NO

17

Övrigt

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9h NV

18

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9h NV

19

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9h NV

20

Härd

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9h NV

21

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

70H 9h NV

22

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h SO

23

Naturföremål/-bildning med tradition

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h SO

24

Naturföremål/-bildning med tradition

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h SO

25

Naturföremål/-bildning med tradition

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h SO

26

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h NO

27

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h NO

28

Brunn/kallkälla

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h NO

29

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h NO

30

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0h NO

31

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

32

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

33

Gränsmärke

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

34

Kolningsanläggning

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

35

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

36

Husgrund historisk tid

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

37

Hägnad

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

38

Hägnad

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

39

Plats med tradition

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 0i NV

40

Bro

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

41

Naturföremål/-bildning med tradition

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

42

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

43

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

44

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

45

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

46

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

47

Hägnad

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

48

Bro

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i SV

49

Röjningsröse

Övrig kulturhistorisk lämning

71H 1i NV

Tabell 1. Registrerade lämningar på sträckan Umeå --- Bygdeå med lämningstyp, status och kartblad angivna.

8

Majoriteten av de registrerade lämningarna är Övriga kulturhistoriska lämningar, förutom de
Fäbodar (NBB nr 1& 2, karta 2) som registrerades inom det f.d. skjutfältet. På en karta över
Grisbacka från 1802 finns två fäbodar, varav den i söder ej kunde återfinnas vid utredningen
och har status Uppgift om, och den i norr var skadad av markberedning men enstaka
tegelstenar samt ett rostigt lieblad kunde återfinnas på platsen och lämningen har status
Fornlämning.
Övriga bebyggelselämningar återfinns bl. a. vid Sävträsk (NBB nr 27–28 karta 8) nordöst om
Sävar vilka tidigast återfinns på en karta från 1889 samt vid Regnsjömoren, sydväst om
Lillåbron (NBB nr 35 – 36 karta 9) som tidigast återfinns på karta över Laga skifte från 1887.
Resterande bebyggelselämningar utgörs främst av rester efter lador (NBB nr 9 karta 4, 18 & 19
karta 6). Ett flertal Röjningsrösen (NBB nr 6 – 8, 10, 11 karta 4, 21 karta 6, 26 karta 8, 42 –
46 & 49 karta 10–11) samt Hägnader i form av stenmurar (NBB nr 3 karta 3, 37–38 karta 10
& 47 karta 10) vittnar om den brukade markens tidigare utbredning.
Lämningar efter äldre tiders skogsbruk består främst av Kolningsanläggningar (NBB nr 12 – 16
karta 5 & 29 – 32 karta 8–9, 34 karta 9), olika typer av kulturmärkta träd (NBB nr 23 – 25
karta 7 & 41 karta 10), en lämning efter flottningsepoken (NBB nr 5 karta 4) och en
skogshuggarkoja (NBB nr 4 karta 4). De Broar (NBB nr 40 & 48 karta 10) som registrerats
kan sannolikt också kopplas till skogens brukande.
Två Gränsmärken (NBB nr 22 karta 7 & 33 karta 9) speglar äldre markindelning och det
lantmäteritorn (Övrigt NBB nr 17 karta 6) är ett exempel på kartläggningen av landet som
genomfördes under åren 1948–1950 då s.k. triangelmätningar utfördes med hjälp av bl.a.
mättorn som stöd för kartläggningsarbetena.

Fig. 4. Exempel på stående mättorn i Norrbotten
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Endast en lämning (Härd NBB nr 20 karta 6) kan hänföras till jakt- och fångstlämningar då
härdens läge på en kuperad berghäll gör att platsen sannolikt har använts i samband med jakt
och inte är rester av en samisk kåta.

Fig. 5. Härd, NBB nr 20, belägen på välvd berghäll som troligen har använts vid jakt under förra seklet.

Längs gamla Kustlandsvägen väster om Lillåbron vid Lappbackarna står en skylt som berättar
om en avrättning som ägde rum 1818. Platsen har registrerats som Plats med tradition (NBB nr
39 karta 9) och kan möjligen avse samma plats som RAÄ nr Sävar 79:1, Avrättningsplats som
ligger längs Kustlandsvägen vid sockengränsen längre mot sydväst.

Fig. 6. NBB nr 39. Skylt med historia om en avrättning.
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Etapp 2
Vid utredningens etapp 2 hade 10 områden belägna i brukad åkermark och i anslutning till
äldre strandlinjer utvalts för maskinavbaning. Huvudparten av de utvalda områdena ligger
mellan Umeå och Sävar, med endast ett utvalt område längre i nordost vid Dalkarså. I samråd
med Länsstyrelsen Kulturmiljö utgick området längst i nordost, då den planerade sträckningen
av järnvägen var osäker. Under fältarbetet utgick ytterligare 2 områden i anslutning till
Tavelån då marken visade sig bestå av uppväxande granplantering. Sammanlagt undersöktes 1
226 m2 inom 7 områden fördelade (se kartbilaga karta 12) på 16 schakt. Schakten var 13 - 60
m långa och 1,2 - 2,3 m breda. Schakten grävdes genom matjordlagret som var mellan 0,1 - 0,4
m tjockt och ytterligare 0,05 - 0,2 m ner under matjorden. Schakten rensades för hand med
spade, fyllhammare och skärslev. Område 7 utökades mot Ö efter samråd med Länsstyrelsen
och markägaren. Inga fynd framkom i något av de 16 undersökta schakten. Alla schakt
återställdes efter utredningen.
Område
Område 1

Beskrivning
Utredningsområde 1 utgörs av flack gammal åkermark. Genom området löper
en ledningsgata. I områdets NÖ hörn ligger en jordhög. Området korsas av ett
dike i NÖ-SV. Ytterligare ett dike, som löper i N-S, finns Ö om
utredningsområdet. Se karta 13

Område 2

Utredningsområde 2 utgörs av gammal åkermark. Området är flackt förutom i
den NV delen som sluttar mot VSV. Området ligger i en kraftledningsgata.
Utredningsområdet avgränsas av Ersmarksvägen i Ö och V om området löper
ett dike i N-S. Se karta 13

Område 3

Utredningsområde 3 utgörs av svagt V-sluttande gammal åkermark som löper
ned mot Tavelån i V. I S och i Ö avgränsas området av skogsmark. Inom
utredningsområdets hade provborrning genomförts. Se karta 13
Utredningsområde 4 utgörs av flack gammal åkermark, som avgränsas av ett
dike (NV-SÖ) samt skogskant i ÖSÖ. Genom områdets S del löper ett dike i
ÖSÖ-VSV. Se karta 14

Område 4

Område 5

Utredningsområde 5 utgörs av åkermark. Åkermarken sluttar svagt mot Ö.
Genom området löper två diken i Ö-V. Åkern avgränsas av skog i NÖ och SV,
samt väg E4 i SÖ. Se karta 15

Område 6

Utredningsområde 6 utgörs av svagt SV-sluttande åkermark. Inom området
förekommer grunda diken, som troligtvis fyllts igen med matjord i samband
med brukning av åkern. Strax NÖ om utredningsområdet ligger ett skogsparti.
Se karta 16
Utredningsområde 7 utgörs av åkermark. Området avgränsas av ett dike i N
samt ett mindre skogsparti (lövträd) i V. Området sluttar mot V och i
utredningsområdets VNV del ligger en sänka. S15 låg på flack mark, medan
S16 lades i sänkan. Se karta 17

Område 7

Tabell.2. Beskrivning av de sju områdena där en fördjupad utredning med maskin genomfördes. Se kartbilaga
etapp 2, karta 12 - 17.
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Fig. 7. Arbetsbild etapp 2 område 2 schakt 3.

Fig. 8. Område 2, schakt 3 igenlagt efter undersökning.

Tilläggsutredning Krutbrånet RAÄ nr Sävar 48:1
Med anledning av att slagfältets innehåll samt utsträckning är oklar ansökte Trafikverket via
Västerbottens museum om att en kulturhistorisk utredning om slagfältet vid Krutbrånet skulle
genomföras. Utredningen har bestått av två delar, dels kart- och arkivstudier, dels en
inventering och kartering med metalldetektor.

Bakgrund
Slaget vid Sävar utspelades den 19 augusti 1809 och var det sista slaget under Finska kriget och
därmed det hittills sista slaget på svensk mark. Det utkämpades mellan svenska och ryska
styrkor under ledning av generalerna Gustaf Wachtmeister respektive Nikolai Kamenskij vid
Sävar. Det var det blodigaste slaget under Finska kriget, och det var ett avgörande slag. Dagen
innan slaget, den 18 augusti 1809, landsattes en svensk här i Ratan som under ledning av
general Gustaf Wachtmeister skulle återta Umeå, som ryssarna belägrade sedan juni.
Landstigningen kallas Västerbottensexpeditionen. Expeditionen slog läger i byn Sävar efter en
rysk vilseledningskampanj som fick svenskarna att tro att de inte kunde rycka fram.
Den ryska hären var på marsch söderut när Kamenskij fick underrättelse om den svenska
landsättningen i Ratan. De ryska trupperna fick då order om att vända norrut. Några av de
förband som sattes in i striderna vid Sävar hade då i ilmarsch tillryggalagt åttio kilometer på 36
timmar. Det första skottet avlossades från svenskt håll i Krutbrånet omkring halv sju på
morgonen, när ryssarna upptäcktes. Svenskarna var i numerärt underläge, med ungefär 4 600
man mot 5 500 ryssar.
Omkring 600 ryska och 400 svenska soldater fick sätta livet till under stridigheterna den 19
augusti 1809, med ännu fler sårade på båda sidor. General Wachtmeister bedömde efter åtta
timmars strider att den svenska styrkan löpte risk att bli slagen. Han beordrade att falla
tillbaka mot Djäkneboda.

Tidigare sammanställningar och utredningar
Sammanställningar av material rörande 1809 års slag vid Sävar har gjorts vid ett flertal
tillfällen. Från senare år kan följande nämnas:
1993 producerade Västerbottens museum en utställning om striderna 1809 inom ramen för det
rikstäckande projektet ”Den svenska historien”. I samband med detta samlades källmaterial in
och bl.a. kopierades de kartor i Krigsarkivet som visade krigshändelserna i Västerbotten 1809.
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Ovan nämnda material insamlat i samband med utställningen 1993 är samlat i två arkivboxar
(F4B: 8a och 8b). I dessa finns bland mycket annat följande diarieförda handlingar:
Vbm dnr 34/93 Begäran om lån från krigsarkivet.
Vbm dnr 56/93 Anhållan om lån av material från Kungliga biblioteket.
Vbm dnr 57/93 Anhållan om material från Sjöhistoriska museet.
Vbm dnr 58/93 Anhållan om lån från Armemuseum.
Vbm dnr 59/93 Anhållan om lån från Medicinhistoriska museet.
Dessa handlingar ger en bra bild av vad som finns på andra institutioner från 1809 års krig.
Inför 200 års dagen för slaget vid Sävar 2009 deltog Sävar hembygdsförening i ett
Interregprojekt som drevs av Helsingfors universitet. Inom ramen för detta projekt gjordes ett
flertal insatser för att samla in och sammanställa material om slaget. Bland annat uppdrogs åt
docent Martin Hårdstedt att gå igenom material i Krigsarkivet i Stockholm rörande slaget vid
Sävar. Det genomfördes även en litteratursammanställning (se sid 20). Västerbottens museum
har tagit del av del av det insamlade arkivmaterialet.
I samband med detta projekt genomförde Sävar hembygdsförening 2007 ett delprojekt
tillsammans med Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet, vilket gick ut på att
försöka lokalisera eventuella massgravar.
Arkeologer vid Miljöarkeologiska laboratoriet har intresserat sig för slaget vid Sävar och
genomfört ett flertal undersökningar i samarbete med Sävar hembygdsförening och HumLab
under de senaste tio åren. År 2010 genomförde Miljöarkeologerna en fältundersökning på
uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten (Linderholm 2010). Syftet var att undersöka
omfattningen av lämningarna efter slaget 1809 och genomfördes i huvudsak med
metalldetektor inom begränsade ytor. Resultatet blev 122 muskötkulor, 1 rakkniv, 1
kopparmynt från 1802-1803 samt ett rysk-ortodoxt krucifix daterat till sent 1700- tidigt 1800tal. De påträffade muskötkulorna har analyserats i en Masteruppsats av Jenny Ahlqvist (2014)
där de olika metallegeringarna i muskötkulorna har använts i ett försök att tolka kulornas
attribut och fyndplats.

Fig. 9. Ryskt-ortodoxt krucifix påträffat vid utredningen 2010.
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Utredning 2016 Kart- och arkivdel
Tilläggsutredningens kart- och arkivdel har bestått i:
-

Genomgång av arkivmaterial
Genomgång av kända fynd, vilka anses höra ihop med det aktuella slaget.
Genomgång av kartmaterial.
Kartrektifieringar

Arkivgenomgång
I Västerbottens museums topografiska arkiv finns en korrespondens från 1972 (Vbm dnr
283/72) angående frågan om gränslinjebestämning av området för striderna år 1809. I denna
framgår att på initiativ av landsantikvarien i Umeå diskuterades frågan med berörda parter
under ett antal år. Frågan aktualiserades av Vägförvaltningen i samband med att man ville lösa
frågan på tillfarten till Sävar från E4 på ett bättre sätt. Förslag på gränser för
fornminnesområdet grundades inte utifrån kända fakta för utbredningen av området utan
baserades på helt andra aspekter som befintliga vägdragningar och skiftesgränser mellan
fastigheter. Det resulterade i att: ”Kommunstyrelsen beslutade att Statens Vägverk utarbetar
och presenterar sina planer beträffande den planerade överfarten på E4 och därefter kommer
kommunen att avlämna sitt yttrande angående gränsbestämningen” (Vbm dnr 283/72 och
4206/72 se bilaga 6)
I samma arkiv finns även uppgifter om att man när man byggde E4 stötte på mänskliga
kvarlevor i anslutning till myren som kallas Kjesen och som vid tiden för slaget var en grund
sjö (Vbm dnr 119/73). Myren har utpekats som platsen för en massgrav från 1809 års krig och
har Raä nr Sävar 72:1. Det har inte gått att lokalisera var benmaterialet förvaras idag.
I samband med att den nya planfria korsningen vid södra infarten till Sävar byggdes, gjordes en
schaktkontroll i kanten av Kjesen, Raä nr Sävar 72:1. Inga lämningar påträffades (Vbm dnr
621/94).
I Västerbottens museums arkiv finns också bilder (och negativ) från en flygfotografering av
Krutbrånet som utfördes 1968 med anledning av VAB’s förslag på ändring och utvidgning av
byggnadsplanen för södra industriområdet i Sävar. I samband med detta ska även en
nivåkartering ha utförts. Flygfotograferingen redovisas i en rapport med en skriftlig
sammanfattning över stridernas förlopp (Vbm dnr 397/68 och 101/71).
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Fig. 10. Flygfoto från 1972 med Krutbrånet i bildens övre del. Bensinmacken i bildens vänstra sida är fortfarande
kvar.

Fotoprojektet "Minnen från Sävarådalen och Holmön" håller på att samla in och dokumentera
gamla bilder från Sävarådalen. På projektets hemsida finns några av flygbilderna över
Krutbrånet från 1968.
I bildarkivet vid Västerbottens museum finns även några svartvita miljöbilder från Krutbrånet
som är tagna 1959. De har negativ nr A 24236, A 24234, A 23235, A 24240 och A 24233.

Fyndsammanställning
På åkrarna norr om, nedanför Krutbrånet, har enligt folktradition flertal fynd av musköt- och
kanonkulor gjorts i samband med jordbruk och plöjning (Linderholm 2010).
I Västerbottens museums samling finns 3 föremål som bör komma från Krutbrånet:
Vbm 236, människokranium
Vbm 15332, gevärskula
Vbm 32081, eldhandvapen
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I museets aktarkiv finns en handling angående fynd av en kanonkula (Vbm dnr 735/77) och
vars fyndplats fått Raä nr 47, Sävar sn. Föremålet går inte att återfinna.
I Armemuseums samling finns ett lacksigill för Revals musketörregemente, Ryssland,
tagen som trofé vid Sävar 1809. Inventarie nr 86581.
I I20 militärmuseums samling finns några föremål från kriget 1809 men inget tycks vara
påträffat i Sävar.
I en av arkivboxarna med material från utställningen 1993 (F4B: 8b) finns uppgift om att en
rysk nattvardskalk från Sävar ska finnas i privat ägo.
Miljöarkeologiska laboratoriet har påträffat 122 muskötkulor inom ca 1,5 ha, samt 2
kanonkulor och granatsplitter i samband med sina undersökningar. Övriga fynd var en
rakkniv, ett kopparmynt samt ett ryskt-ortodoxt krucifix. Fynden förvaras tills vidare vid
miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet (Linderholm 2010).

Kartsammanställning
Kartmaterialet som använts utgörs av en rysk karta i två delar ”Karta öfver striderna vid byn
Säfvar den 7 och hamnen Ratan de 8. augusti mellan kejserliga ryska trupperna bestående av
den 1. Finska armekorpsen under befäl af generallöjtnanten grefve Kamenskij och den kongliga
svenska trupper, som landsattes af flottan och stodo under amiral Pukes och general af
infanteriet grefve Wachtmeisters befäl” (bilaga 5, karta 20-21) och två svenska kartor:
"Charta öfver Affairen vid Säfvar by, belägen 2 1/4 mil Norr om Umeå Stad, den 19. Augusti
1809." (bilaga 5, karta 22) samt ”svenska truppernas förläggning natten den 18 – 19 augusti”
som ingår i ”Pukes expedition till Västerbotten” av kapten Ad. Lindström (bilaga 5, karta 1819). Den ryska kartan i två delar har rektifierats mot dagens karta utifrån äldre vägar, Sävarån
samt bäckar (se bilaga 5, karta 20-21). Även de två svenska kartorna har rektifierats mot
dagens karta (se bilaga 5 karta 19 & 22). De svenska och ryska truppernas placering och
posteringar på kartan över Pukes expedition har digitaliserats och jämförts med 2016 års
utredningsområde (se bilaga 5, karta 19). Uppgifter om legenden till Pukes karta har hämtats
från Jenny Ahlqvist masteruppsats om slagfältet.

Sammanfattning, tolkning och resultat
Ovan nämnda kartor som visar krigshändelserna vid Sävar 1809 har tillsammans med skriftigt
källmaterial samt tidigare materialsammanställningar om slaget i Sävar utgjort grund för en
karttolkning av var slaget stod (se Fig. 11, sid 17).
Man måste dock påminna sig att kanske de flesta beskrivningar av krig, både ögonvittnesskildringar, militära redovisningar och efterhandskonstruktioner sällan är objektiva. I samband
med arkeologiska undersökningar av slagfält har det även visat sig att äldre kartmaterial kan
visa flera hundra meter fel (Knarrström, B. 2006).
Den södra avgränsningen för slagfältet (med slagfält menas här hela det område där strider
ägde rum) tycks gå på norra sidan av Almasjön där striden började i och med att ryssarna
anföll den svenska förposteringen som var förlagd hit. Platsen är belägen precis söder om
16

kustlandsvägen som var den väg, längs vilken ryssarna tog sig fram. Svenskarna retirerade till
den höjd som kallas Krutbrånet, vilken var besatt av svenskarna. Svenskarna stod även bakom
höjden och på båda sidor om Sävarån. Svenskarnas läger låg på östra sidan av ån. Ryssarna
intog höjden efter två timmars hårt motstånd av de svenska soldaterna. På Krutbrånet skall
Kamenskij därefter ha placerat alla sina åtta kanoner (se bilaga 5, karta 19).
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Fig. 11. Förslag till utbredning av slagfältet utifrån historiska kartor och arkivhandlingar.
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I det första skedet utspelade sig striderna på och nedanför Krutbrånet som ibland påstås ha fått
sitt namn av striderna 1809 men namnet fanns redan, vilket syns i källmaterialet från striderna.
Namnet har sin förklaring i att man i området framställt salpeter (Muntligt Anders Persson,
Sävar hembygdsförening).
Kamenski kom med de ryska trupperna längs kustlandsvägen och bredde ut sig över
skogshöjderna norrut. Striden utsträcktes över flera höjder och fortsatte upp längs ån till Sävar
herrgård uppe vid åkröken där svenskarna hade sitt högkvarter. Skottlossning uppstod mellan
ryssarna och svenskarna på andra sidan ån. När det bestämdes att svenskarna skulle retirera
över bron (kl 12.00), och att denna skulle rivas, ryckte ryssarna fram och besatte bruksbyggnaderna. Strider stod på slätten framför Sävar by, som vid denna tid låg på åsen på den
östra sidan om ån, ovanför vägen till Johannesfors. Kamenskij skickade också trupper över ett
vad söder om byn (senare kallat ryssvadet) för att anfalla svenskarna i Ytterboda i ryggen. Här
led svenskarna stora förluster.
Att med säkerhet veta exakt var de yttre gränserna för slagfältet ska dras är svårt utifrån
redovisat källmaterial. Både kartor och uppgifter går delvis isär. Dock tycks den höjd som idag
går under beteckningen Krutbrånet utgöra en central del av slagfältet. Lyckligtvis är delar av
detta område fortfarande förhållandevis orört av bebyggelse och uppodling, vilket skulle kunna
innebära att eventuella framtida arkeologiska undersökningar borde ha goda förutsättningar
att skapa en tydligare bild av slaget i Sävar 1809.

Utredning 2016 Inventering och kartering
Fältarbetet har endast berört områden belägna i skogsmark. Områdena som genomsöktes med
metalldetektor var belägna i anslutning till de förslagna järnvägslinjerna (se bilaga 5, karta 23).
Vid fältarbetet användes två metalldetektorer (en inlånades från Arkeologisk institutionen) och
områdena avsöktes parallellt av två personer samtidigt.
Fältarbetet resulterade i ett flertal fynd framkomna med hjälp av metalldetektor. Fynden består
av metallföremål, främst järn men även bly och nysilver. Alla fynd framkom i det södra
utredningsområdet. I västra delen av utredningsområdet, nära den förmodade förposten,
påträffades två kokkärl av nysilver, 1 tältpinne av järn påträffades strax väster om
Kustlandsvägen, 1 sporre; 1 halvt druvhagel samt en krats till en musköt påträffades strax öster
om Kustlandsvägen och slutligen påträffades 1 muskötkula av bly samt 1 hästskospik nedanför
Krutbrånet i svackan lägst i öster. Det norra utredningsområdet var beläget N om E4:an och
här påträffades endast recenta metallföremål och inga fynd som kunde kopplas till slaget 1809.
Ett av kokkärlen (Fynd 1) är stämplat Prima NS vilket anger att de är tillverkade av nysilver
och sannolikt har tillhört ett befäl (se Fig. 12, sid 19). Kärlen har samma form som regementskök. Fynd 2 är en tältspik för tält 10 eller 20 och är troligen från beredskapstiden. Fynd 3 är
en sporre (se Fig. 13, sid 19) och liknar Svenska armens modell från 1895 (se Fig. 14, sid 19) .
Fynd 7 är en muskötkrats (se Fig. 15, sid 19) och ett foto på en liknande finns på armémuseum
(se Fig. 16, sid 19). För bedömning av fynden har Armémuseum (Aron Erstorp) samt Statens
historiska museum (Tomas Englund) kontaktats.
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Fig. 12. Fynd 1. Kokkärl med stämpel Prima NS VBM DB 360:87

Fig. 13. Fynd nr 3, sporre VBM DB 360:91

Fig. 14. Bild på Spännsporre från 1895 från Wikipedia

Fig. 15. Fynd nr 7, krats till musköt VBM DB 360:98

Fig. 16. Bild från Armémuseum på krats till musköt.
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Lämningar registrerade vid utredning för Norrbotniabanan - delen Umeå - Bygdeå
NBB Nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk bedömning

1

Fäbod

Fornlämning

2

Fäbod

Plats för fäbod enligt karta från 1802. Vid besök på platsen
kunde inga husgrunder identifieras men på platsen
återfanns enstaka tegelstenar och ett lieblad.
Plats för fäbod enligt karta från 1802. Vid besök på platsen
kunde inga husgrunder eller andra fynd återfinnas men
platsen var mera gräsbeväxt än omgivande mark.

3

Hägnad

4

Stenmur, 110 m lång (NÖ‐SV) och 1,5 ‐ 2 m bred, ca 0,3‐0,9
m h. Bestående av övervägande natursten med inslag av
sprängsten, 0,1 ‐ 0,6 m stora. I SV delen av muren är en
större skräphög.
Husgrund historisk Koja, knuttimrad skogshuggarkoja, 4 x 4 m och 2 m h. Delar
tid
av taket intakt med kvarliggande plåt. Öppning i NNV, 1,3
hög och 1,2 m bred. Utanför kojans V hörn är ett dass med
plåttak. Dasset är 1,5 x 1 (Ö‐V) med öppning i Ö 1,6 m hög
och 0,6 m bred. Utanför kojans Ö vägg står en
metallställning och utanför dörren är en järnspis.

Uppgift om

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

5

Flottnings‐
anläggning

Släntmur ca 10 m l (NNÖ‐SSV), 1,5 ‐ 4 m br och 0,4 ‐ 1,5 m h. Övrig kulturhistorisk
Bestående av natursten 0,4 ‐ 1,2 m st. I vardera änden av
lämning
lämningen ligger ett större block ca 3 m st. Släntmuren har
rasat ut lite i den SSV‐delen.

6

Röjningsröse

7

Röjningsröse

Röjningsröse, oval, 7 x 4,5 m (NNV‐SSÖ) och 0,6 m hög.
Bestående av 0,3 ‐ 0,7 m stora naturstenar, delvis
övermossade.
Röjningsröse, oregelbunden 7 x 6 ‐ 3 m (ÖNÖ‐VSV) och 0,5 ‐
0,7 m h. Bestående av natursten 0,3 ‐ 0,6 m st. På den södra
sidan om röjningsröset är en gammal väg. Lämningen är
nästan helt övermossad.

8

Röjningsröse

9

Husgrund historisk Lada, kvadratisk, 4 x 4 m. Knuttimrad, 11 stockvarv hög.
tid
Rester av spåntak och golv finns kvar. Öppning i NÖ 1,2 m
bred och 1 m hög. Ladan är ihoprasad mot NÖ.
Röjningsröse
Röjningsröse, oval, 7 x 4 (ÖNÖ ‐ VSV) och 1 m hög av 0,2 ‐
0,7 m stora delvis övermossade naturstenar. Bland stenarna
finns enstaka kantiga stenar med borrhål. Ca 5 m VSV om
röset finns en mindre ansamling stenar bestående av 8
stenar som är ca 0,7 m stora.
Röjningsröse
Röjningsröse, rund, 4,5 m i diam och 1,5 m hög av 0,3 ‐ 0,5
m stora naturstenar och lite sprängsten.
Kolnings‐
Kolbotten, rund, 11 m i diam och 0,5 m hög. I kanten är 2
anläggning
stybbgropar, 3 ‐ 4 x 1 ‐ 1,5 m stora och 0,2 ‐ 0,3 m djupa
samt antydan till stybbdike. Ytan på kolbotten är ojämn.

Övrig kulturhistorisk
lämning

13

Kolnings‐
anläggning

Övrig kulturhistorisk
lämning

14

Kolnings‐
anläggning

15

Kolnings‐
anläggning

16

Kolnings‐
anläggning

10

11
12

Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

Röjningsröse, rund, 10 m i diam och 1 m hög. Bestående av Övrig kulturhistorisk
natursten och sprängsten 0,2 ‐ 0,5 m stora. Stenarna är väl lämning
övermossade. NÖ delen av lämningen är utrasad.

Kolbotten, rund, ca 11 m i diam och ca 0,2 ‐ 0,4 m hög.
Omgiven av 2 stybbgropar, 1 ‐ 2 x 1 ‐ 1,5 m och 0,2 ‐ 0,5
djupa och tre stybbdiken 3 ‐ 7 x 0,5 ‐ 1,5 m och 0,1 ‐ 0,3 m
djupa. Över den Ö delen av kolbotten ligger en omkullfallen
tall.
Kolbotten, rund, ca 19 m i diam och ca 0,7 m hög. I N kanten
är rester efter en kallmurad stenkonstruktion 4 x 3 m (N‐S)
och 0,3 m h, som troligen utgör resten av en rökgång och ett
skorstensfundament.
Kolbotten, rund, ca 13 m i diam och ca 0,5 m hög. I mitten är
två gropar 2 ‐ 4 x 1 ‐ 2 m stora oregelbundna och 0,3 m
djupa.
Kolbotten, rund, ca 10 m i diam och 0,3 ‐ 0,5 m hög. I Ö är
ett stybbdike 8 x 1 ‐ 1,5 m långt och 0,2 ‐ 0,4 m djupt.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

17

Rester efter träkonstruktion, troligen omkullfallet
Lantmätartorn. Tornet är ca 15 m långt och upptill 5 m brett.
10 m V om tornet finns tre fixpunkter på hälla. NV om
tornet finns två metallfästen i hällan.
Husgrund historisk Lada, 6 x 4,5 m (Ö‐V) och ca 3 m hög. Brädlada utan tak,
tid
lutande mot Ö. I V är en öppning ca 1,5 m br, på sidorna
finns rester av gångjärn och lås.
Husgrund historisk Husgrund, rektangulär, 3,5 x 3 m (Ö‐V) och 3 ‐ 4 m hög. NÖ
tid
hörnet finns en öppning, ca 1,5 m br och 2 m hög. Vägg
saknas delvis, tak saknas helt.
Härd
Härd, oval, 0,8 x 0,7 m (VNV‐ÖSÖ) och upptill 0,1 m hög.
Bestående av 7 löst liggande stenar, 0,2 ‐ 0,3 m stora. Sten
saknas i ÖSÖ kanten. Härden är troligen från modern tid.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Röjningsröse

Röjningsröse, oval, 6 x 4 m (NNV‐SSÖ) ca 0,4 m h av 0,3‐0,5
m st stenar, väl övermossade. I NNÖ‐kanten är en 0,7 m st
sten som troligen tillförts på senare tid.
Gränsmärke
Gränsmärke, oregelbunden form, 2,5 x 1,8 m (NÖ‐SV) och
0,3 m hög av ett 20‐tal naturstenar 0,1 ‐ 0,5 m stora och
upptill 0,3 m höga. I Ö är ev visarstenar bestående av två
stenar som är 0,3 m i diam och ca 0,3 m höga.
Naturföremål/ ‐
Bläckning, 0,08 m h, 0,02 m br och 0,02 m dj. Övervallad.
bildning med
Belägen 1,1 m ovan mark, på V:a sidan av torrfura, 0,22 m i
tradition
diam. Bläckning, 0,11 m h, 0,02 m br och 0,02 m dj.
Övervallad. Belägen 1 m ovan mark, på Ö:a sidan av torrfura,
0,22 m i diam.
Naturföremål/ ‐
Bläckning, 0,2 m h, upptill 0,06 m br och 0,08 m dj.
bildning med
Övervallad i två omgångar, 0,01 m samt 0,07 m. Belägen 1,1
tradition
m ovan mark, på tall, 0,5 m i diam. Direkt under bläckningen
är en del av stammen borthuggen.
Ristning medeltid/ Blecka, 0,2 x 0,05 m och 0,01 m djup. Belägen på den SÖ
historisk tid
sidan av en torrfura 1,1 m ovan mark. I bleckans mitt är en
femuddig stjärna 0,02 m i diam och i bleckans nedre kant
finns ett knivrist.
Röjningsröse
Röjningsröse, oregelbundet, 9 x 3 m (N‐S) och upptill 0,5 m
h. Bestående av 0,3 ‐ 0,7 m stora stenar. Mellan
röjningsröset och närliggande husgrunden i Ö är mindre
samlingar med röjningssten.
Husgrund historisk Husgrund, rektangulär, 6 x 4 m (ÖNÖ‐VSV) 0,2 ‐ 0,3 m hög
tid
och 0,9 ‐ 1,2 m bred. Källargrop i VSV är 3 x 2 (ÖNÖ‐VSV) och
0,7 m djup. I den NV delen är ett spismursröse 1 x 1 m och
0,2 ‐ 0,4 m högt.
Brunn/kallkälla
Brunn, rund, 1,5 m i diam och 0,8 m dj. Stenskodd med 0,2 ‐
0,4 m stora naturstenar. Omgiven av en vall på Ö samt S
sidan, 1 m br och upptill 0,3 m h. Brunnen är fylld med löv.

Övrig kulturhistorisk
lämning

29

Kolnings‐
anläggning

Övrig kulturhistorisk
lämning

30

Kolnings‐
anläggning

31

Kolnings‐
anläggning

32

Kolnings‐
anläggning

33

Gränsmärke

34

Kolnings‐
anläggning

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Övrigt

Kolbotten, rund, 14 m i diam och 0,3‐0,8 m h. Omgiven av 5
stybbgropar 6 ‐ 1 x 0,5 ‐ 1,5 m och 0,1 ‐ 0,3 m dj. Vid
provstick framkom rikligt med kol. På lämningen är 5
naturvårdsstubbar.
Kolbotten, rund, ca 16 m i diam och 0.4 m hög. Vid provstick
framkom rikligt med kol. I NV vallen är en torrfura som är
0,45 m i diam.
Kolbotten, rund, 17 m i diam och 0,3 ‐ 0,5 m h. Omgiven av 3
stybbgropar, 2 ‐ 3 x 0,5 ‐ 1 m stora och 0,3 m dj. På
kolbotten är 9 högstubbar.
Kolbotten, oregelbunden, 17 x 13 m (SV‐NÖ) och ca 0,4 m dj.
I mitten av kolbotten är en delvis avdelande upphöjning (SV‐
NÖ). Vid provstick med jordsond framkom rikligt med kol.
Omgiven av stybbgropar.
Gränsröse, 2,5 x 2 m (NNV‐SSÖ) och 0,6 m h. Bestående av
30‐tal stenar, 0,15 ‐ 0,7 m stora stenar. I den V:a delen en
trolig omkullfallen visarsten, 0,6 x 0,3 m (SSV‐NNÖ) och 0,2
m h. Belägen på stenblock, 3 x 2 m (SÖ‐NV) och 0,8 m h.
Kolbotten, rund, 17 m i diam och 0,3 m h. Ställvis omgiven
av stybbdike, 0,5 m br och 0,2 m dj.

Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

35

Husgrund historisk Husgrund, kvadratisk 4 x 4 m och 0,3 m hög av naturstenar. I Övrig kulturhistorisk
tid
det NÖ hörnet är ett kvadratiskt betongfundament 0,5 x 0,5 lämning
m och ca 0,6 m hög. I den NV delen finns även
betongrännor. Ev stödstenar till kringbyggnad i S.

36

Husgrund historisk Husgrund, 7 x 5 (ÖNÖ‐VSV) och ca 0,2 ‐ 0,4 m hög av
tid
natursten. Källargrop ca 0,5 m djup. I den V delen finns ett
20‐tal betongtackor. I den NNÖ delen finns rester efter ett
spismursröse av tegel.
Hägnad
Stenmur, 17 m l (NNV‐SSÖ), 1,5 ‐ 2 m br och upptill 0,8 m h.
Bestående av 0,2 ‐ 0,6 m stora stenar.
Hägnad
Stenmur, L‐formad totalt 33 m l, den längre delen är 26 m l
(NÖ‐SV), 1,5 m br och 0,5 m h. I SV fortsätter stenmuren mot
SÖ 7 m l (NV‐SÖ), 1 ‐ 2 m br och 0,9 m h. På stenmuren är
järnskrot.
Plats med
Enligt lokal skylt skall det på platsen funnits en stupstock
tradition
som användes i samband med avrättningen av två bröder
som avrättades den 9 september 1818. Bröderna skulle
transporteras till tinget i Burträsk för att åtalas för stöld. I
närheten av Lillåbron slog bröderna ihjäl kusken och flydde
till Drängsmark. Bröderna blev infångade och dömdes till
avrättning och stegling. Den exakta avrättningsplatsen och
gravplatsen är inte känd.

37
38

39

Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

Övrig kulturhistorisk
lämning

40

Bro

Bro, 3 x 2 m (NNV‐SSÖ), bestående av 4 underliggande
Övrig kulturhistorisk
stockar 2 m l (ÖNÖ‐VSV) och 0,2 m i diam samt 8
lämning
överliggande stockar, 3 m l (NNV‐SSÖ) och 0,15 m i diam.
Huggspår från yxa längst ner på tall ca 0,2 m dj i gammal tall Övrig kulturhistorisk
0,7 m i diam.
lämning
Röjningsröse, oregelbundet, 14 x 6 m (NNV‐SSÖ) och upptill Övrig kulturhistorisk
1 m h av 0,3 ‐ 0,8 m stora stenar.
lämning
Röjningsröse oregelbundet 2,8 x 1,7 m (NÖ‐SV) och 0,4 m h Övrig kulturhistorisk
av 0,1 – 0,4 m stora stenar. 1 m S om detta är Röjningsröse lämning
oval 2,5 x 1,7 m (VSV‐ÖSÖ) och 0,4 m h av 0,4 – 1 m stora
stenar.
Röjningsröse, oregelbundet, 14 x 6 m (N‐S) och upptill 0,8 m Övrig kulturhistorisk
h av 0,2 ‐ 0,7 m stora stenar.
lämning
Odlingsröse, 6 x 1 ‐ 1,5 m (Ö‐V) och upptill 0,6 m hög av 0,25 ‐ Övrig kulturhistorisk
0,6 m stora och nästintill helt övermossade stenar.
lämning

41
42

Naturföremål/ ‐
bildning med
Röjningsröse

43

Röjningsröse

44

Röjningsröse

45

Röjningsröse

46

Röjningsröse

Odlingsröse, 3,5 x 2 m (NNV‐SSÖ) och ca 0,5 m hög av 0,2 ‐
0,4 m stora naturstenar som nästan är helt övermossade.

Övrig kulturhistorisk
lämning

47

Hägnad

48

Bro

Övrig kulturhistorisk
lämning
Övrig kulturhistorisk
lämning

49

Röjningsröse

Hägnad, ca 75 x 1 ‐ 6 m (Ö‐V) och 0,2 ‐ 0,7 m h av 0,2 ‐ 1,3 m
stora stenar. Bitvis glest med sten.
Bro, ca 3,5 x 1,5 m (NV‐SÖ) och ca 0,3 ‐ 0,5 m hög.
Bestående av rundvirke ca 0,05 ‐ 0,2 m i diam. I virket finns
dragna spikar.
Röjningsröse, ca 15 x 2 ‐ 5 m (Ö‐V) och upptill 0,4 m hög.
Bestående av 0,2 ‐ 0,9 m stora kantiga stenar.

Övrig kulturhistorisk
lämning

Schaktsbeskrivning

Bilaga 3

Schaktnr. Metod
S1
Schaktning

Beskrivning
Anmärkning
Schaktet var ca 16x2 m (ÖNÖ‐VSV) och ca 0,1 m djupt. Under Inga
ett matjordslager, som var ca 0,25 m tjockt, förekom mjäla. I fornlämningsindikationer
schaktets ÖSÖ del fanns en stenansamling, där det troligtvis
stått en ledningsstolpe.

Åtgärd
Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S2

Schaktning

Schaktet var ca 21x2 m (VNV‐ÖSÖ) och ca 0,05 m djupt. Under Inga
ett matjordslager, som var 0,15‐0,25 m tjockt, förekom silt
fornlämningsindikationer
med inslag av mjäla och enstaka stora naturstenar. Plogspår
löpte genom schaktet.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S3

Schaktning

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S4

Schaktning

S5

Schaktning

Schaktet var ca 14x2 m (ÖNÖ‐VSV) och ca 0,05 m djupt. Under Inga
ett matjordslager, som var ca 0,1‐0,25 m tjockt, framkom
fornlämningsindikationer
mjäla med inslag av enstaka naturstenar.
Schaktet var ca 38x2,5 m (ÖNÖ‐VSV) och ca 0,10 m djupt.
Inga
Under ett matjordslager, som var ca 0,25‐0,4 m tjockt,
fornlämningsindikationer
framkom finkornig sand med inslag av mjäla. Äldre diken (N‐S)
förekom ställvis i schaktet. Schaktet låg i en svag V‐sluttning
som löpte ned mot Tavelån.
Schaktet var ca 37x2,5 m (ÖNÖ‐VSV) och 0,05‐0,15 m djupt. Inga
Under ett matjordslager, som var 0,05‐0,15 m tjockt, framkom fornlämningsindikationer
finkornig sand med inslag av mjäla. Äldre diken (N‐S) förekom
ställvis i schaktet. I schaktets Ö del fanns en rostfläck.
Schaktet låg i en svag V‐sluttning som löpte ned mot Tavelån.

S6

Schaktning

Schaktet var ca 19x2,5 m (NV‐SÖ) och ca 0,05 m djupt. Under Inga
ett matjordslager, som var 0,1‐0,2 m tjockt, framkom hårt
fornlämningsindikationer
packad mjäla med inslag av enstaka naturstenar. Genom
schaktet löpte spåren efter ett äldre dike samt flera plogspår.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S7

Schaktning

Inga
fornlämningsindikationer

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S8

Schaktning

Schaktet var ca 49x2,5 m (huvudsakligen ÖNÖ‐VSV) och ca
0,05 m djupt. Under ett matjordslager, som var 0,2‐0,3 m
tjockt, framkom hårt packad mjäla med inslag av enstaka
naturstenar (främst i anslutning till diken). Genom schaktet
löpte plogspår och äldre diken.
Schaktet var ca 59x2 m (VNV‐ÖSÖ) och ca 0,05 m djupt. Under
ett matjordslager, som var 0,2‐0,3 m tjockt, framkom ganska
hårt packad mjäla med inslag av enstaka naturstenar. Genom
schaktet löpte plogspår och äldre diken.

Inga
fornlämningsindikationer

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S9

Schaktning

Schaktet var ca 16x2 m (VNV‐ÖSÖ) och ca 0,05 m djupt. I den Inga
VNV delen togs schaktet ned till ca 0,2 m djup. Under ett
fornlämningsindikationer
matjordslager, som var 0,15‐0,25 m tjockt, framkom hårt
packad mjäla med inslag av rostfärgningar. Genom schaktet
löpte plogspår. I schaktet påträffades en porslinsskärva.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S10

Schaktning

Schaktet var ca 45x2‐2,5 m (VNV‐ÖSÖ) och 0,05‐0,1 m djupt. I Inga
den VNV delen togs schaktet ned till ca 0,2 m djup. Under ett fornlämningsindikationer
matjordslager, som var 0,1‐0,2 m tjockt, framkom hårt packad
mjäla med inslag av rostfärgningar. Genom schaktet löpte
plogspår och äldre dike.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S11

Schaktning

Inga
fornlämningsindikationer

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S12

Schaktning

Schaktet var ca 39x2,5 m (NÖ‐SV) och 0,05‐0,1 m djupt. Under
ett matjordslager, som var 0,1‐0,15 m tjockt, framkom
finkornig sand med inslag av både större och mindre
naturstenar. I schaktets NÖ del framkom två trästänger som
löpte i NNÖ‐SSV. I schaktet fanns även spåren efter ett äldre
dike.
Schaktet var ca 50x2 m (NÖ‐SV) och 0,05‐0,1 m djupt. Under
ett matjordslager, som var 0,15‐0,25 m tjockt, framkom
finkornig sand md inslag av mjäla i schaktets SV hörn. I
schaktet förekom både mindre och större naturstenar. I
schaktet syntes spåren efter ett äldre dike.

Inga
fornlämningsindikationer

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S13

Schaktning

Schaktet var ca 40x2 m (NÖ‐SV) och 0,05‐0,15 m djupt. Under Inga
ett matjordslager, som var ca 0,15‐0,3 m tjockt, framkom
fornlämningsindikationer
finkornig sand med inslag av rostfläckar och hårt packad lera
med naturstenar i. I schaktet förekom både små och stora
naturstenar. Genom schaktet löpte ett dike i VNV‐ÖSÖ. I
schaktet påträffades en tegelbit med glasyr.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S14

Schaktning

Schaktet var ca 39x1,3 m (NÖ‐SV) och 0,05‐0,1 m djupt. Under Inga
ett matjordslager, som var 0,15‐0,3 m tjockt, framkom
fornlämningsindikationer
finkornig sand med inslag av rostfläckar och hårt packad lera
med naturstenar i. I den SV delen fanns en stor stenbumling. I
övrigt förekom både små och stora naturstenar i schaktet.
Genom schaktet löpte ett dike i VNV‐ÖSÖ. I schaktet
påträffades en porslinsskärva.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S15

Schaktning

Schaktet var ca 32x2 m (ÖNÖ‐VSV) och 0,05‐0,15 m djupt.
Inga
Under ett matjordslager, som var 0,15‐0,25 m tjockt, framkom fornlämningsindikationer
finkornig sand med inslag av mjäla. Genom schaktet löpte ett
dike i Ö‐V och flera i N‐S. Diket i Ö‐V var äldre än de i N‐S. I
schaktet påträffades ett metallföremål (i det äldre diket i Ö‐
V), glasskärvor och en spik (denna påträffades i ett av de
yngre dikena). I schaktet fanns även plogspår.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

S16

Schaktning

Schaktet var L‐format ca 24x2‐2,5 m (NNÖ‐SSV och ÖNÖ‐VSV) Inga
och ca 0,05 m djupt. Under ett matjordslager, som var 0,15‐ fornlämningsindikationer
0,25 m tjockt, framkom mjäla. I schaktets ÖNÖ del löpte ett
dike i N‐S. I schaktet syntes även plogspår.

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

Inga fortsatta
åtgärder föreslås

Inga fortsatta
åtgärder föreslås
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Fotograf

VBM DB 360:1

4

E1

Hoprasad skogskoja, foto från N

Ellinor Johansson

VBM DB 360:2

5

E1

Släntmur i Täfteån, foto från NV

Nina Granholm

VBM DB 360:3

6

E1

Röjningsröse, foto från O

Ellinor Johansson

VBM DB 360:4

7

E1

Röjningsrösen, foto från N

Ellinor Johansson

VBM DB 360:5

8

E1

Röjningsröse, foto från SO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:6

9

E1

Hoprasad timmerlada, foto från N

Ellinor Johansson

VBM DB 360:7

10

E1

Röjningsröse, foto från O

Nina Granholm

VBM DB 360:8

11

E1

Röjningsröse, foto från V

Nina Granholm

VBM DB 360:9

12

E1

Kolbotten med kulturstubbar, foto från N

Nina Granholm

VBM DB 360:10

13

E1

Kolbotten, foto från N

Nina Granholm

VBM DB 360:11

14

E1

Kolbotten, foto från NV

Nina Granholm

VBM DB 360:12

15

E1

Kolbotten, foto från V.

Nina Granholm

VBM DB 360:13

16

E1

Kolbotten, foto från SO

Nina Granholm

VBM DB 360:14

17

E1

Hoprasat mättorn, foto från NV

Erik Sandén

VBM DB 360:15

18

E1

Hoprasad lada, foto från N

Ellinor Johansson

VBM DB 360:16

19

E1

Brädskjul iförfall, foto från N

Nina Granholm

VBM DB 360:17

20

E1

Sentida härd, foto från N

Nina Granholm

VBM DB 360:18

21

E1

Röjningsröse, foto från SO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:19

22

E1

Gränsrösen, foto från N

Ellinor Johansson

VBM DB 360:20

23

E1

Blecka i torrtall, foto från S

Ronny Smeds

VBM DB 360:21

24

E1

Blecka i gammal tall, foto från SV

Ronny Smeds

VBM DB 360:22

25

E1

Blecka med stjärnformat stukmärke, foto från V

Ellinor Johansson

VBM DB 360:23

26

E1

Röjningsröse, foto från NV

Ronny Smeds

VBM DB 360:24

28

E1

Stenskodd brunn, foto från S

Ronny Smeds

VBM DB 360:25

30

E1

Rotvälta i kolbotten, foto från NO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:26

31

E1

Kolbotten med kulturstubbar, foto från S

Ronny Smeds

VBM DB 360:27

33

E1

Gränsmärke på större block, foto från V

Ronny Smeds

VBM DB 360:28

35

E1

Husgrund med betongfundament, foto från NV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:29

36

E1

Husgrund med röjningsrester, foto från SO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:30

37

E1

Röjningsröse i form av stenmur, foto från S

Ellinor Johansson

VBM DB 360:31

38

E1

Röjningsröse i form av stenmur, foto från V

Ronny Smeds

VBM DB 360:32

39

E1

Lokal skylt Lappbacka om avrättning, foto från S

Ellinor Johansson

VBM DB 360:33

40

E1

Rest av bro över mindre back, foto från NO

Ronny Smeds

VBM DB 360:34

41

E1

Inhuggning längst ner på gammal tall, foto från S

Ronny Smeds

VBM DB 360:35

42

E1

Röjningsröse i form av stenmur, foto från V

Ronny Smeds

VBM DB 360:36

47

E1

Röjningsröse i form av stenmur, foto från N

Ronny Smeds

VBM DB 360:37

48

E1

Rest av bro över mindre back, foto från V

Ellinor Johansson

VBM DB 360:38

Sävar

E1

RAÄ nr Sävar 70:1, röse övertäckt av motionsspår,

Nina Granholm

70:1

foto från NO

VBM DB 360:39

Sävar 89

E1

RAÄ nr Sävar 89:1, skyttevärn, foto från O

Nina Granholm

VBM DB 360:40

E2

Område 1, före undersökning, foto från V

Ellinor Johansson

VBM DB 360:41

E2

Område 1, schakt 1, foto från ONO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:42

E2

Område 1, schakt 1 igenlagt, foto från VSV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:43

E2

Område 1, schakt 2, foto från VSV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:44

E2

Område 1, schakt 2 igenlagt, foto från VNV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:45

E2

Område 2, före undersökning, foto från O

Ellinor Johansson

VBM DB 360:46

E2

Område 2, schakt 3, foto från VSV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:47

E2

Område 2, schakt 3 igenlagt, foto från ONO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:48

E2

Område 3, före undersökning, foto från S

Ellinor Johansson

VBM DB 360:49

E2

Område 3, schakt 4, foto från ONO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:50

E2

Område 3, schakt 4 igenlagt, foto från O

Ellinor Johansson

VBM DB 360:51

E2

Område 3, schakt 5, foto från VSV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:52

E2

Område 3, schakt 5 igenlagt, foto från V

Ellinor Johansson

VBM DB 360:53

E2

Område 4, före undersökning, foto från Ö

Ellinor Johansson

VBM DB 360:54

E2

Område 4, schakt 6, foto från SO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:55

E2

Område 4, schakt 6 igenlagt, foto från SO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:56

E2

Område 4, schakt 7, foto från OSO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:57

E2

Område 4, schakt 7 igenlagt, foto från OSO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:58

E2

Område 4, schakt 8, foto från VNV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:59

E2

Område 4, schakt 8 igenlagt, foto från O

Ellinor Johansson

VBM DB 360:60

E2

Område 4, schakt 9, foto från VNV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:61

E2

Område 4, schakt 9 igenlagt, foto från OSO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:62

E2

Område 4, schakt 10, foto från OSO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:63

E2

Område 4, schakt 10 igenlagt, foto från OSO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:64

E2

Område 5, före undersökning, foto från NO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:65

E2

Område 5, schakt 11, foto från SV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:66

E2

Område 5, schakt 11 med trästänger, foto från NO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:67

E2

Område 5, schakt 11 igenlagt, foto från SV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:68

E2

Område 5, schakt 12, foto från NO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:69

E2

Område 5, schakt 12 igenlagt, foto från NO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:70

E2

Område 6, före undersökning, foto från ONO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:71

E2

Område 6, schakt 13, foto från SV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:72

E2

Område 6, schakt 13 igenlagt, foto från SV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:73

E2

Område 6, schakt 14, foto från NO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:74

E2

Område 6, schakt 14 igenlagt, foto från NO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:75

E2

Område 7 före undersökning, foto från ONO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:76

E2

Område 7, schakt 15, foto från ONO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:77

E2

Område 7, schakt 15 igenlagt, foto från ONO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:78

E2

Område 7, schakt 16, foto från VSV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:79

E2

Område 7, schakt 16, foto från NNO

Ellinor Johansson

VBM DB 360:80

E2

Område 7, schakt 16 igenlagt, foto från SSV

Ellinor Johansson

VBM DB 360:81

Sävar 48

Krutbr

Krutbrånet, kustlandsvägen, foto från N

Berit Andersson

VBM DB 360:82

Sävar 48

Krutbr

Krutbrånet, stig mot Tomterna, foto från V

Berit Andersson

VBM DB 360:83

Sävar 48

Krutbr

Krutbrånet, gallringsrester, foto från N

Berit Andersson

VBM DB 360:84

Sävar 48

Krutbr

Krutbrånet, uppväxande hygge, foto från V

Berit Andersson

VBM DB 360:85

Sävar 48

Krutbr

Krutbrånet, äldre brukningsväg, foto från O

Berit Andersson

VBM DB 360:86

Sävar 48

Krutbr

Krutbrånet, vid plats för fynd av kokkärl, foto från S

Berit Andersson

VBM DB 360:87

Sävar 48

Krutbr

Fynd 1. Två kokkärl av metallegering, foto från ovan

Susanne Sundström

VBM DB 360:88

Sävar 48

Krutbr

Fynd 2.Tältpinne av järn med vinklad ände

Berit Andersson

VBM DB 360:89

Sävar 48

Krutbr

Fynd 2.Närbild av vinklad ände av tältpinne

Berit Andersson

VBM DB 360:90

Sävar 48

Krutbr

Fynd 3. Sporre av järn, foto från ovan

Berit Andersson

VBM DB 360:91

Sävar 48

Krutbr

Fynd 3. Sporre av järn, fotad från sidan

Berit Andersson

VBM DB 360:92

Sävar 48

Krutbr

Fynd 4. Del av druvhagel av järn, rundad sida

Berit Andersson

VBM DB 360:93

Sävar 48

Krutbr

Fynd 4. Del av druvhagel av järn, skadad sida

Berit Andersson

VBM DB 360:94

Sävar 48

Krutbr

Fynd 5. Muskötkula av bly

Berit Andersson

VBM DB 360:95

Sävar 48

Krutbr

Fynd 6. Hästskospik av järn, plan sida

Berit Andersson

VBM DB 360:96

Sävar 48

Krutbr

Fynd 6. Hästskospik av järn, profil

Berit Andersson

VBM DB 360:97

Sävar 48

Krutbr

Fynd 7. Muskötkrats av järn, fotad från ovan

Berit Andersson

VBM DB 360:98

Sävar 48

Krutbr

Fynd 7. Muskötkrats av järn, med kluven del synlig

Berit Andersson

VBM DB 360:99

Sävar 48

Krutbr

Fynd 7. Muskötkrats av järn, fotad rakt framifrån

Berit Andersson

Äldre bilvrak på hygge.

Ellinor Johansson

VBM DB 360:100

Bilaga 5. Krutbrånet

Karta 18

Karta efter Friherre Pukes expedition till Vesterbotten No 3 i Lindström. Ad. 1893. Ur Ahlqvist, J. 2014.

Bilaga 5. Krutbrånet

Karta 19

Trupper och posteringar för Sverige och Ryssland samt 2016 års utredningsområden och fynd.

Bilaga 5. Krutbrånet

Rysk karta över striderna vid byn Sävar. Del 1. Rektifierad mot dagens karta.

Karta 20

Bilaga 5. Krutbrånet

Rysk karta över striderna vid byn Sävar. Del 2. Rektifierad mot dagens karta.

Karta 21

Bilaga 5. Krutbrånet

Charta öfver Affairen vid Säfvar by. Augusti 1809. Rektifierad mot dagens karta

Karta 22

Bilaga 5. Krutbrånet

Karta 23

Bilaga 7
Fyndlista Krutbrånet, NBB 2016

Fynd 1
Fynd 2
Fynd 3
Fynd 4
Fynd 5
Fynd 6
Fynd 7

Föremål
Kokkärt, 2 st
Tältpinne
Sporre
Druvhagel, halv
Muskötkula
Häskskospik
Muskötkrats

Material
nysilver
järn
järn
järn
bly
järn
järn

Längd/ø Bredd/ø
17
29,5
13,5 ø
10,4
5,3
2,8 ø
1,9 ø
6
1,2
6,3
2,4

Tjocklek
6
2,3
1,8
1,3
0,6
1,7
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