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Sammanfattning 
Umeå kommun planerar att upprätta en detaljplan som berör delar av för fastigheterna 
Bullmark 3:12, 4:41 och 4:53. Med anledning av Umeå kommuns planer har Västerbottens 
museum genomfört en arkeologisk förundersökning av bytomten/gårdstomten Sävar 230:1, 
som ligger inom detaljplaneområdet. Syftet med förundersökningen var att fastställa och 
dokumentera lämningens (Sävar 230:1) karaktär, datering, utbredning, komplexitet samt 
avgränsning. 
 
Inom gårdstomten/bytomten Sävar 230:1 fanns sedan tidigare en känd anläggning i form av en 
synlig husgrund. I samband med den arkeologiska förundersökningen påträffades ytterligare 
sju anläggningar, som inte syntes ovan mark. Anläggningarna utgjordes av en tegelässja (A1), 
en ässja av sten (A2), en ev. husgrund (A3), en oregelbunden konstruktion (A4), en sotfärgning 
(A5), samt två stenkoncentrationer (A6 och A7). Ässjorna låg i ett starkt kolat kulturlager och 
det har troligen legat en enklare byggd smedja på platsen.  
 
Vid förundersökningen framkom fynd i form av porslin, glas (exempelvis flaskglas, fönsterglas 
och glas från en medicinflaska), bränd lera, keramik (b la. från en liten trefotsgryta), 
kritpipsfragment, rödgods, flintgods, stengods (Westerwald), tegel, obrända och brända ben, 
slagg, hästskosömmar, spik, järn- och metallföremål, en vigselring av guld (med inskriptionen: 
Alfred & Ellen 15/10 1899) mm. I samband med konserveringen påträffades textilrester av 
hampa/lin på ett av metallfynden (F88). Fyndens tillverknings- och användningsperiod sträckte 
sig från 1600-talet och fram till 1900-talet, vilket överensstämmer med brukningstiden för 
bytomten/gårdstomten Sävar 230:1. Bebyggelse inom Sävar 230:1 kan ses på kartor från 1600-
talet och fram till 1900-talet. En del av de sentida fynden kunde kopplas till den bensinmack 
som låg i området från ca 1960-talet och fram till slutet av 1990-talet.  
 
En ny avgränsning gjordes för Sävar 230:1 baserad på förundersökningen samt äldre historiska 
kartor. Resultaten från den arkeologiska förundersökningen medförde att lämningen 
statusändrades från övrig kulturhistorisk lämning till fornlämning. Västerbottens museum 
föreslår att fortsatta antikvariska åtgärder behöver vidtas inför den fortsatta exploateringen av 
området. 
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Inledning 
Umeå kommun planerar att upprätta en detaljplan som berör delar av fastigheterna Bullmark 
3:12, 4:41 och 4:53 (se fig. 1). Detaljplanen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för 
skola, gymnastikhall samt att säkerställa trafiksäkra angöringar. Genom delar av 
detaljplaneområdet sträcker sig lämningen Sävar 230:1, som utgörs av en bytomt/gårdstomt (se 
fig. 1). Med anledning av Umeå kommuns planer har Västerbottens museum genomfört en 
arkeologisk förundersökning av Sävar 230:1. Det arkeologiska arbetet utfördes under oktober 
månad år 2017.  
 

 
Fig. 1. Översiktskarta. Förundersökningsområdet låg mitt i Bullmarks by, strax norr om befintlig skola.  

Områdesbeskrivning 
Det aktuella undersökningsområdet var ca 0,6 ha och låg inom bebyggt område (se fig. 1). 
Undersökningsområdet bestod av ett mindre, tämligen glest och slyigt, blandskogsområde som 
genomkorsades av en mindre väg (NÖ-SV). Marken utgjordes av stenig isälvsediment, där sten 
delvis syntes i dagen. Området låg mellan 65–70 m.ö.h. och den mellersta delen av 
undersökningsområdet utgjordes av en höjdrygg som sluttade mot NV. I områdets mitt fanns 
ett kabelskåp och genom förundersökningsområdet löpte ett flertal ledningar. Vid kabelskåpet 
fanns en ansamling med större stenar och i områdets V del fanns en längre stenansamling. I 
förundersökningsområdets mellersta del fanns en husgrund och NÖ om denna fanns ett flertal 
större stenar som möjligen utgjordes av grundstenar. I undersökningsområdets SÖ del fanns en 
lyktstolpe, som troligen tillhört den bensinmack som anlades i området på 1960-talet (se fig. 2 
och 3). I områdets S del, intill den tidigare mackplanen, fanns ett större stenblock.  
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Fig. 2. Bensinmacken i Bullmark anlades under 1960-talet. Byggnaden och de tillhörande pumparna försvann i slutet av 1990-
talet.  Källa: www.eniro.se 

 

 
Fig. 3. Bensinmacken i Bullmark bestod av en verkstadsdel och en butiksdel. Foto ur Kulturhistorisk bebyggelseinventering. 
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Fornlämningsbild 
År 1989 registrerades bytomten/gårdstomten Sävar 230:1 (FMIS/Fornsök 2018), som sträcker 
sig in i det aktuella undersökningsområdet (se fig. 1 och 4). Enligt kartor från år 1694 fanns 
det en gård inom förundersökningsområdet och år 1791 hade antalet gårdar utökats till två 
stycken (se fig. 4). Enligt kartbeskrivningen ägdes de båda gårdarna år 1791 av bröderna 
Daniel Jacobsson (gård C) och Israel Jacobsson (gård B) (se fig. 4). De båda kartorna anger att 
det även fanns en gård inom fornlämningens norra del. Denna del är i dagsläget bebyggd och 
berörs inte av det planerade skolbygget. Inom fornlämningens S del finns en synlig husgrund 
bevarad. År 2014 gjorde Västerbottens museum en besiktning av området och då 
konstaterades att det förekom några stenansamlingar och plana ytor runt husgrunden.  
 
Ca 300 m NV och ca 550 m SÖ om förundersökningsområdet finns ytterligare två 
bytomter/gårdstomter registrerade. Även dessa gårdstomter/bytomter finns utritade på den 
historiska kartan från år 1694 (FMIS/Fornsök 2018).  
 

 
Fig. 4. Enligt 1791 års karta låg två av Bullmarks sex gårdar inom det nu aktuella undersökningsområdet.  

Kulturmiljö 
Bullmark är en medeltida by, som ligger i Sävaråns dalgång. Ortnamnet betyder troligen Bulles 
mark. I Gustav Vasas jordebok från år 1543 framgår det att det fanns sex bönder i Bullmark 
vid denna tid. Enligt 1694 års karta hade antalet gårdar minskat till tre stycken. År 1791 var 
dock antalet gårdar i Bullmark återigen sex stycken. Strax nordväst om Bullmark låg även ett 
soldattorp. Enligt prästen Pehr Stenbergs beskrivning av Bullmark, så bestod byn av två delar, 
där gårdarna i den NV delen låg på den platta åkern, medan gårdarna i den östra delen låg på 
en rund kullig stenbacke (den östra bydelen låg delvis inom förundersökningsområdet). Mellan 
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bebyggelsen låg odlingsmarken som sträckte sig ned mot Sävarån. I samband med storskiftet år 
1874 flyttades mer än häften av gårdarna ut från sina ursprungliga platser (Västerbottens 
museum 1997).  
 
Ett tragiskt livsöde som kan kopplas till en av gårdarna i Bullmark är berättelsen om 
barnamörderskan Magdalena Christina Andersdotter. Hemmanet Bullmark 2 (B på kartan i 
fig. 4) ägdes år 1791 av Israel Jacobsson. Israel Jacobsson sålde efter hemmansklyvning ena 
halvan till sin son och den andra halvan till sin dotter. Sonen Jacob Israelsson sålde i sin tur sitt 
hemman till sonen Johan Jacobsson och dennes hustru Magdalena Christina Andersdotter, på 
villkoret att föräldrarna skulle få bo kvar på gården och omhändertas av son och sonhustru 
(Sandström 1990).  
 
Johan Jacobsson och Magdalena fick fyra barn tillsammans, men ett av barnen dog i unga år. 
År 1836 dog även Johan Jacobsson. Johan vad liksom många andra bönder i Sävarbygden 
skuldsatt hos brukspatronen Olof Forsell. Efter Johans död såldes hemmanet på auktion till 
Forsell, men denne lät änkan få bo kvar på gården mot ett litet arrende. Knappt ett år efter 
Johans död inledde Magdalena Christina ett förhållande med en dräng från grannbyn. Ett 
förhållande som resulterade i en son, en oäkting. Fadern erkände aldrig faderskapet och till 
följd av sitt leverne blev Magdalena Christina uppsagd från arrendet och utblottad fick hon 
och barnen flytta in i en liten stuga som tillhörde en förgångsgumma i byn. Magdalena 
Christina fick ett litet ekonomiskt bidrag från socknens fattigkassa, men inkomsten var alldeles 
för liten för att hon skulle kunna ge tillräckligt med mat till sina fyra barn. Någon hjälp fick 
hon varken från grannar, länsman eller kyrkan. Oviljan att bistå Magdalena Christina med 
hjälp bottnade framförallt i att hon var mor till en oäkting (Sandström 1993).  
 
Förtvivlad över att inte kunna förse sina barn med mat och stilla deras hunger, gav Magdalena 
Christina sin treåriga dotter Henrica en kopp mjölk. I mjölken hade hon blandat i några 
droppar svavelsyra. När hon såg barnets svåra plågor sprang Magdalena Christina efter hjälp. 
En grannkvinna gav Henrica vatten och mjölk att dricka så att hon kräktes. Därmed räddade 
grannkvinnan flickans liv. Magdalena Christina ljög för grannfrun och sade att Henrica råkat 
få hett vatten att dricka av ett syskon, en förklaring som grannfrun inte trodde på. Snart visste 
alla i byn vad som hade hänt och då Magdalena Christina misstänktes för mordförsök så växte 
oviljan att hjälpa henne ytterligare. Då hon inte kunde hålla svälten borta från barnen och 
ingen i byn ville hjälpa henne, såg hon till slut ingen utväg utan gav yngste sonen svavelsyra för 
att frigöra honom från hungern. Barnet gick inte att rädda utan dog två timmar senare av 
svavelförgiftning som frätt sönder mun, svalg och mage. Magdalena Christina häktades och 
dömdes till dödsstraff. Hon avrättades av skarprättare Gyll onsdagen den 20 mars år 1839 
(Sandström 1993). 

Syfte och målsättning 
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att fastställa och dokumentera lämningens 
(Sävar 230:1) karaktär, datering, utbredning, komplexitet samt avgränsning. Ambitionsnivån 
för den aktuella förundersökningen var hög, för att kunna ge ett fullgott underlag till 
Länsstyrelsens fortsatta prövning av ärendet samt för kommunens fortsatta detaljplanering. 

Metod och genomförande 
Inför den arkeologiska förundersökningen hölls ett möte i fält tillsammans med representanter 
från Umeå kommun, Lantmäteriet och Norra Skogsägarna. Vid mötet kunde konstateras att 
det förekom bikupor, en kanot liksom en större tank i undersökningsområdet. Föremål som 
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behövde tas bort innan förundersökningen ägde rum. I samband med fältmötet gav arkeologer 
från Västerbottens museum anvisningar om avverkning samt slyröjning av det aktuella 
området. Arkeologerna märkte även ut de träd som skulle avverkas. Direkt efter avslutat möte 
påbörjades slyröjningen av Norra Skogsägarnas representant och lantmätaren märkte ut det 
aktuella förundersökningsområdet.  
 
Den arkeologiska förundersökningen genomfördes med hjälp av grävmaskin och tio schakt 
togs upp inom förundersökningsområdet (se fig. 5). I samband med schaktningen rensades de 
upptagna schakten med fyllhammare. När anläggningar eller fynd påträffades under 
avbaningen fortsatte rensningen av dessa ytor för hand. Vid behov rensades fyndförande 
områden med hjälp av skärslev. Schakten beskrevs (se bilaga 2), fotograferades, samt mättes in 
och koordinatsattes med RTK-GPS (i projektion SWEREF 99 TM).  
 
Fyndgenomgången genomfördes med hjälp av Risto Nurmi från Oulu universitet och 
föremålsansvariga vid Västerbottens museum. I samband med efterarbetet gjordes ett urval av 
vilka fynd som skulle sparas och magasineras på Västerbottens museum i avvaktan på 
fyndfördelning. Urvalsprocessen startade redan i fält och har skett utifrån Västerbottens 
museums insamlingspolicy angående arkeologiska fynd. Fynd som saknar relevans, bulkfynd, 
oidentifierbara fragment mm har gallrats bort. De metallföremål som magasineras, har 
konserverats (se bilaga 7) och förvaras i ett klimatanpassat föremålsmagasin.  

Igenläggning 
Schakt 4 lades igen med grävmaskin omedelbart efter avslutad dokumentation, eftersom den 
djupschaktade delen kunde utgöra en säkerhetsrisk (se fig. 5). De övriga schakten fylldes igen 
efter avslutad förundersökning.  

Resultat 
Vid den arkeologiska förundersökningen påträffades sju anläggningar. Anläggningarna 
utgjordes av en ässja av sten (A1), en tegelässja (A2), en ev. husgrund (A3), en oregelbunden 
konstruktion (A4), en sotfärgning (A5), samt två stenkoncentrationer (A6 och A7). Inom 
bytomten/gårstomten Sävar 230:1 fanns sedan tidigare en dokumenterad husgrund. Denna 
benämns i anläggningsbeskrivningen som A8 (se fig. 5 och bilaga 1). 
 
Genom större delen av schakt 1 sträckte sig ett kulturlager, som var starkt sotigt i den NÖ 
delen (se fig. 6). I denna del fanns även stenkoncentrationen A6 samt en större flat sten, som 
var ca 0,65 m stor. I schaktets mellersta del låg en ev. husgrund (A3) samt en 
stenkoncentration (A7), som troligen kan knytas till varandra. Den eventuella husgrunden var 
ca 6,4x1,3–3 m (NÖ-SV) stor och bestod av en ca 0,3 m bred förhöjning av sand (se fig. 7). 
Området innanför förhöjningen utgjordes av kulturpåverkad jord med inslag av sand och i 
lämningens NV kant fanns tre möjliga grundstenar. I samband med djupschaktning i schakt 1 
så grävdes den NÖ delen av förhöjningen olyckligtvis bort. Cirka 3–4 m SÖ om schakt 1 låg 
ett flertal större stenar som möjligen kan vara grundstenar till en ekonomibyggnad.  
 
Schakt 2 låg i närheten av den ovan mark synliga husgrunden (A8) (se fig. 6). Schaktet 
handrensades, eftersom fyndmängden var stor och förhoppningen var att hitta daterbart 
material i en sluten kontext. I schaktet framkom fynd som typologiskt kunde bestämmas från 
1600-talet och fram till 1900-talet. Några anläggningar påträffades däremot inte i schaktet. 
Med tanke på fyndens åldersmässiga spridning och osäkra kontext, gjordes inga dateringar av 
de ben som framkom i schaktet. 
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Fig. 5. Vid förundersökningen togs 10 schakt upp med grävmaskin. I schakt 1, 8 och 10 framkom anläggningar. 

 

 
Fig. 6. Strax NV om den redan kända husgrunden (A8), påträffades en eventuell husgrund (A3). 
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Fig. 7. Anläggning 3 utgjordes av en eventuell husgrund. Anläggningen bestod av en sandig förhöjning med inslag av möjliga 
grundstenar.  

 
I schakt 6 påträffades en koncentration med tegelkross, som låg runt en natursten (se fig. 5). 
Ett profilschakt upptogs genom tegelkoncentrationen med grävmaskin. Vid profilgrävningen 
kunde dock konstateras att det inte rörde sig om en anläggning.  
 
I närheten av schakt 9 (se fig. 5) fanns både en förhöjning och en försänkning, som möjligen 
utgjorde spåren efter husgrunder. Några fynd framkom inte i schaktet, men fortsatta insatser 
bör dock göras i området kring schakt 9. 
 
I den SÖ delen av schakt 10 fanns en naturlig ansamling av stenar, som löpte i ÖNÖ-VSV. I 
den NV delen av schaktet låg anläggningarna A4 och A5 (se fig. 8 och 9). Dessa utgjordes av 
en oregelbunden konstruktion (A4) och en sotfärgning (A5). Den oregelbundna konstruktionen 
(A4) var ca 3,5x3 m (NV-SÖ) och upptill 0,2 m hög (se fig. 9). Anläggningen utgjordes av ett 
sotigare lager med en stenpackning i den V delen, innanför stenpackningen fanns ett stråk med 
tegel. I anläggningens Ö del fanns två koncentrationer med naturstenar. Inom anläggningen 
påträffades tegel och fynd av brända ben (F124) (se fig. 8). Runt och emellan anläggningarna 
A4 och A5 sträckte sig ett svart sotigt kulturlager, som fortsatte in under schaktkanten i V. I 
schakt 10 påträffades både tegel och glas, men endast glasbitarna omhändertogs.  
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Fig. 8. I schakt 5 framkom anläggningarna A4 (oregelbunden konstruktion) och A5 (sotfärgning). 

 

 
Fig. 9. Till vänster om tumstocken låg sotfärgningen A5 och till höger om tumstocken syns den oregelbundna konstruktionen 
A4. 
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Ässjor 
Anläggning 1 bestod av en oval ässja som var ca 1,2x0,9 m (NÖ-SV) (se fig. 10, 11 och 12). 
Ässjan utgjordes av en stenskoning, bestående av 0,05–0,3 m stora kantställda naturstenar med 
inslag av tegelstenar. Tegelrester och slagg påträffades både i och omkring anläggningen. 
Tegelässjan (A2) var oregelbunden till formen, ca 1,24x1,1 m (Ö-V), och bestod av 0,15-0,4 m 
stora naturstenar (se fig. 10, 11 och 12). I anläggningens V del låg tegelstenar i en halvcirkel 
med öppning mot NÖ. Inom halvcirkeln fanns lite sintrat material? (F105) och intill 
anläggningen påträffades fynd av slagg och spik. Direkt väster om ässjan fanns spridda 
tegelrester.  
 
Ässjan hade två huvudfunktioner, att hålla ihop det glödande kolet och att ge möjlighet till 
inblåsning av luft. Stenässjor var enkla och billiga att bygga och dessutom långlivade 
(Johansson 1985). Tegelässjor består i regel av tegelstenar lagda som botten och ställda som 
sarg. Där munstycket skall sitta fästs en sandblandad lerklump mellan stenarna och i den görs 
ett koniskt hål med en pinne. Hålet är cirka 5 cm mot utsidan och 1,5 cm mot insidan 
(Johansson 1985). Att tegelässjan i Bullmark var byggd av tegel, kan bero på att det var dåligt 
med större stenar i området, som kunde användas när ässjan skulle konstrueras (muntligen 
Hjärthner-Holdar). Till grundfundamentet nyttjades därför natursten, medan tegel användes 
till själva ässjan.  
 
Ässjorna (A1 och A2) låg i ett starkt kolat kulturlager och troligen har det stått en smedja på 
platsen. Smedjan var oftast en enkel byggnad och enligt Hjärtnher-Holdar är det troligt att 
smedjan i Bullmark har varit plankbyggd, snarare än stenbyggd. Detta framförallt med tanke 
på att området inte innehåller några större kvantiteter av stora naturstenar. Organisationen i 
en smedja kan se ut på två olika vis. Antingen ligger ässjan vid långväggen, medan ingången 
ligger på kortväggen alternativt så ligger både ässjan och ingången längs med långväggen. 
Fortsatta arkeologiska undersökningar krävs på platsen för att kunna avgränsa smedjan, men 
även spåra dess inre organisation och eventuella konstruktionsdetaljer.  
 

 
Fig. 10. Ässjorna A1 (stenässja) och A2 (tegelässja). Ässjorna låg i ett starkt kolat kulturlager.  
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Fig. 11. Ässjorna A2 och A1. Tegelässjan (A2) har ett fundament av större naturstenar, medan själva ässjan är gjord av tegel. 

 

 
Fig. 12. Ässjorna låg inom en starkt kolat kulturlager och troligen har en smedja stått på platsen.    
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Fynd 
Vid förundersökningen framkom fynd i form av porslin, glas (exempelvis flaskglas, fönsterglas 
och glas från en medicinflaska), bränd lera, keramik (b la. från en liten trefotsgryta), 
kritpipsfragment, rödgods, flintgods, stengods (Westerwald), tegel, obrända och brända ben, 
slagg, hästskosömmar, spik, järn- och metallföremål, en vigselring av guld mm. Totalt 
framkom 425 fynd, fördelade på 130 fyndposter (se bilaga 3). Fyndens tillverknings- och 
användningsperiod sträckte sig från 1600-talet och fram till 1900-talet, vilket överensstämmer 
med brukningstiden för bytomten/gårdstomten Sävar 230:1. Bebyggelse inom Sävar 230:1 kan 
ses på kartor från 1600-talet och fram till 1900-talet. En del av de sentida fynden kunde 
kopplas till den bensinmack som låg i området från ca 1960-talet och fram till slutet av 1990-
talet.  
 
Åtta föremål (en märla, ett beslag, ett huggjärn, två hästskosömmar, två järnföremål och ett 
metallföremål) skickades in för konservering (se bilaga 7). Samtliga föremål konstaterades vara 
av järn. Metallföremålet F88 utgörs av ett beslag (se fig. 13), men det är osäkert vad det 
använts till. Vid konserveringen påträffades textilrester av hampa/lin på beslaget (fig. 13 och 
14). Både hampa och lin har odlats i Västerbotten, men även i andra delar av landet. Enligt 
folklivsuppteckningar och annan historisk dokumentation från 1700–1800-talen, dominerade 
hampodlingen i norra delen av Västerbotten medan det var vanligare med linodlingar i länets 
södra del. Hampan användes bland annat till maritima produkter, drevgarn, rep, skjortor, 
särkar, handdukar, bolstervar och lakan. Av linet framställdes produkter såsom linne, linnetyg, 
tråd, rep, olja, drevgarn och stoppning (Västerbottens läns hembygdsförbund 2013).   
 

Guldring 
Ett av de fynd som framkom vid den arkeologiska förundersökningen var en vigselring av guld 
(F89) (se fig. 15). I ringen fanns inskriptionen: Alfred & Ellen 15/10 1899 och med tanke på 
ringens storlek, så tillhörde den förmodligen Ellen. Ringen var inte särskilt sliten, så Ellen kan 
inte ha använt den särskilt länge förrän hon tappade den. Vid en genomgång av Lysnings- och 
vigselboken från Sävar socken, återfanns bonden Alfred Andersson och sågställardottern Elin 
Sofia Forsmark, som gifte sig den 15/10 1899 (se fig. 16). Paret bodde på hemmanet Bullmark 
3, Alfreds föräldrahem, vilket han köpt av sina föräldrar år 1897. Gården låg alldeles i 
närheten av den plats där Ellen (eller Elin Sofia som hon benämns i Lysnings- och vigselboken) 
tappade sin vigselring (se fig. 17).  
 
Alfred och Ellen fick nio barn tillsammans och alla överlevde till vuxen ålder. Med tanke på 
barnaskarans storlek, var det möjligt att det fanns nu levande släktingar till paret. Därför 
gjorde Västerbottens museum en efterlysning på Spår från 10 000 års Facebook-sida, i 
förhoppning om att hitta nu levande släktingar alternativt komma i kontakt med personer som 
hade kännedom om Alfred och Ellen. Efterlysningen fick stort genomslag och till slut nådde det 
ett av parets barnbarnsbarn, Christina Pettersson.  
 
Berättelsen om ringen fick stor spridning även i media. Ett flertal tidningar rapporterade om 
nyheten däribland Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, VK, VF, Västerbottningen, 
Vasabladet, Pitetidningen, Jönköpingsposten, Hallandstidningen, Norrköpingsposten, Corren, 
Sydsvenskan, Österbottens tidning, Hela Gotland, Strömstads tidning, Hemmets Journal m fl 
(se bilaga 6). Dessutom gjordes en radiointervju i P4 Västerbotten med barnbarnsbarnet 
Christina Pettersson och arkeologen Ellinor Johansson från Västerbottens museum. I samband 
med intervjun fick Christina Pettersson se Ellens ring för första gången (se fig. 18). 
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Fig. 13. Ett av metallföremålen som konserverades var ett beslag, som påträffades i mitten på schakt 3. 
 

 
Fig. 14. På baksidan av beslaget påträffades textilrester efter hampa/lin.  
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Fig. 15. Ellens vigselring, som hittades mer än 100 år efter att den tappades. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum. 

 

 
Fig. 16. Alfred och Ellen gifte sig den 15 oktober år 1899. Tillsammans fick de nio barn. 
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Fig. 17. Enligt historiska kartan från år 1910, så låg Alfred och Ellens gård inte långt från den plats där vigselringen återfanns.  

 

 
Fig. 18. Barnbarnsbarnet Christina Pettersson (till vänster) får se sin gammelmormors ring för första gången. Foto: Filippa 
Armstrong, P4 Västerbotten. Källa: www.sverigesradio.se 
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Diskussion 
Inom den södra delen av bytomten/gårdstomten Sävar 230:1 har det funnits bebyggelse sedan 
1600-talet. Enligt 1791 års karta fanns det två gårdar inom det aktuella 
undersökningsområdet. Kartan ger dock en mycket schematisk bild av de båda gårdarna och 
eventuella ekonomibyggnader går inte att utläsa från kartan (se fig. 19). På laga skifteskartan 
från år 1879 syns ett flertal byggnader som ligger spridda inom förundersökningsområdet (se 
fig. 20). År 1910 är bilden en annan och nu finns endast en byggnad (tillhörande Alfred och 
Ellens gård) inom undersökningsområdet (se fig. 17). Vid förundersökningen påträffades 
platsen för en smedja i undersökningsområdets S del. Smedjan finns dock inte med på någon av 
de ovan nämna kartorna (se fig. 17, 19 och 20), men enligt Hjärthner-Holdar är denna 
byggnadstyp inte alltid utritad på historiska kartor. För att få mer kunskap om smedjan, bör 
fortsatta arkeologiska undersökningar genomföras på platsen i syfte att avgränsa lämningen, 
undersöka dess inre organisation och eventuella konstruktionsdetaljer, samt för att få fram 
daterbart material. 
 
Sedan 1600-talet har bouppteckningar upprättats vid dödsfall. Bouppteckningar kan användas 
som hjälpmedel för att spåra vilka byggnader som ingick i ett hemman. En bouppteckning 
redovisar ett dödsbos tillgångar och skulder och i handlingen listas allt från husgeråd till 
byggnader. Då flertalet bönder i Bullmark har varit skuldsatta eller haft det svår ekonomiskt, 
har det varit vanligt förekommande att föräldrarna sålt gården till ett av barnen (Sandström 
1990). Försäljningen genomfördes ofta med villkoret att föräldrarna skulle få bo kvar på 
gården och omhändertas av den nya hemmansägaren. Då gårdarna mestadels har sålts och inte 
förvärvats genom arv, så har det varit ont om bouppteckningar som kan knytas till gårdarna 
inom förundersökningsområdet. 
 
I samband med försäljningen av hemmanet Bullmark 1 år 1823, upprättades ett köpebrev där 
det framgår att hemmanet bland annat innehöll en ladugård, foderlada, bagarstuga och en 
badstuga. Även vid försäljningen av hemmanet Bullmark 2 år 1832 upprättades ett köpebrev 
som angav att en bod, ett vedhus, en torkbyggnad (rija) och en bryggstuga fanns inom 
hemmanet (Sandström 1990). Vid den arkeologiska förundersökningen registrerades ett flertal 
anläggningar, men endast två av dessa bestod av en husgrund/eventuell husgrund. Det är dock 
svårt att avgöra vilket hemman som de båda anläggningarna kan ha ingått i. Fortsatta 
undersökningar på platsen kan förhoppningsvis avgöra vilken funktion de båda 
anläggningarna har haft. Rester efter ytterligare huskonstruktioner kan finnas i området och 
även dessa kan bidra till förståelsen för bytomten/gårdstomtens inre struktur. Det är därför av 
stor vikt att fortsatta undersökningar genomförs inför den fortsatta exploateringen av området. 

Slutsats 
En ny avgränsning gjordes för Sävar 230:1 baserad på förundersökningen samt äldre historiska 
kartor. Resultaten från den arkeologiska förundersökningen medförde att lämningen 
statusändrades från övrig kulturhistorisk lämning till fornlämning. Västerbottens museum 
föreslår att fortsatta antikvariska åtgärder behöver vidtas inför den fortsatta exploateringen av 
området. 
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Fig. 19. Några av de schakt som upptogs i samband med förundersökningen sträckte sig in i det område där bröderna 
Jacobssons gårdar bör ha legat vid 1700-talets slut. 

 

 
Fig. 20. På laga skifteskartan syns ett flertal byggnader som ligger spridda inom och utanför förundersökningsområdet.  
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Utvärdering och avvikelser 
Förundersökningen utfördes i huvudsak enligt upprättad arbetsplan. I mitten av 1900-talet 
anlades en bensinstation inom fastigheten Bullmark 4:41 (se fig. 2, 3 och 5). I samband med 
detaljplaneringen, genomförde Umeå kommun en miljöteknisk markundersökning i 
undersökningsområdet. Markundersökningen visade att ett område inom den Ö delen av 
förundersökningsområdet behövde saneras (se fig. 5). Länsstyrelsen beslutade därför att denna 
del inte skulle omfattas av den arkeologiska förundersökningen.  
 
I undersökningsområdets norra del, framförallt i och omkring den synliga husgrunden, låg det 
fortfarande kvar ris från avverkningen när det arkeologiska fältarbetet skulle ta sin början. För 
att kunna genomföra fältarbetet, togs en kranbil in från Bjännsjö kranbil, som fraktade bort 
riset från undersökningsområdet. För att det arkeologiska arbetet inte skulle avstanna i väntan 
på kranbilen upptogs ett bredare schakt i undersökningsområdets N del (schakt 1). I samband 
med fältarbetet uppstod problem med grävmaskinen, vilket medförde att maskinen bitvis blev 
stillastående. Det kvarvarande riset liksom problemen med grävmaskinen bidrog till att färre 
schakt än planerat upptogs.  
 
Vid förundersökningen av Sävar 230:1 framkom föremål vars tillverknings- och 
användningsperiod sträckte sig från 1600-talet och fram till 1900-talet. Bland fyndmaterialet 
förekom även brända och obrända ben, men dessa påträffades inte i några slutna kontexter. På 
grund av den osäkra kontexten genomfördes inga dateringar av benmaterialet. Efter 
överenskommelse med Länsstyrelsen Västerbotten lades istället resurserna på arkivstudier. 
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Historiska kartor 
De historiska kartor som har studerats har hämtats från Lantmäteriets digitala arkiv, 
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/ 
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Referens

 

Ärende Konservering av 8 järnföremål. 
(4436) 
 
Landskap Västerbotten 
 
Socken Bullmark, Sävar 
 
Fastighet 
 
RAÄ-nummer 230:1 
 
Datum 2018-03-23 
 
Konservator Julia Lagerberg 
 
E-nummer 18-02 
 
Offertnummer 348-18 



INTRODUKTION 
Arkeologisk förundersökning av en 16-1800-tals bytomt i Bullmark, Sävar hösten 2017. 
 
8 järnföremål: 
 
Fnr: F24 Märla 
Fnr: F53 Beslag 
Fnr: F88 Metallföremål 
Fnr: F96d Hästskosöm 
Fnr: F96e Huggjärn 
Fnr: F96f Järnföremål 
Fnr: F109 Hästskosöm 
Fnr: F127 Järnföremål (väckare?) 
 
TILLSTÅND
Täckta med ler/silt. Synligt stabila. 
 
 
ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
  
Okulär dokumentation 
Rapportskrivning 
Fotografering före och efter konservering 
Avlägsnande av korrosionsprodukter 
Kloridextraktion 
Frampreparering 
Avfettning och ytbehandling 
Byte till nya syrefria askar 
 
 
KONSERVERING 

Föremålen undersöktes först i mikroskop, för dokumentation av tillstånd och skadebild, samt vägdes. De 
fotograferades både före och efter konservering. Korrosionen blästrades bort med microbläster med glaspärlor 
som blästermedel av storleken 50um, för att få fram föremålens originalyta. Sedan urlakades föremålen i 80°C 
avjoniserat vatten, långsamt avsvalnande i 41 dagar, med byte tre gånger/veckan. När kloridhalten låg stabil 
under 2mg/L avslutades urlakningen. Därefter rengjordes föremålen mekaniskt med dentalverktyg, roterande 
stålborste och roterande fiberborste. De dehydrerades i etanol i 1 dygn, torkades i vakuumugn, 80°C 1 dygn, 
följt av vaxbad 1 dygn med microkristallint vax.  
 
Undantaget F88 urlakades i 40°C i 40 dagar, dehydrerades 1 dygn och lackades sedan med 3 %-paraloid B72 
löst i etanol/aceton. 
 
Se bifogad tabell för ytterligare information. 
 
 
 
 
 
 
 

UPPDRAG



 
SÄRSKILDA IAKTTAGELSER 
F88: Rester av textil av hampa/lin, se förstoringsbild. 
 
 
ANVISNINGAR OCH RÅD FÖR HANTERING SAMT FÖRVARING 
Jämn temperatur och luftfuktighet utan större fluktuationer. Förvaring tort, svalt och dammfritt. Temperatur 
18-20°C och RF under 18 %. Hanteras med handskar. 
 
 
 

 
 












