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Administrativa uppgifter 
Beställare:   Trafikverket 

Vbm dnr:   377/18 

Lst dnr:   431-4852-2018 

Lst beslutsdatum:  2018-07-05 

Typ av uppdrag: Arkeologisk utredning 

Berörda RAÄ nr Sävar 48:1 & Sävar 57:1 

Nyregistrerade lämningar: Egen nummerserie 1 - 5 

Län:   Västerbotten 

Landskap:   Västerbotten 

Kommun:   Umeå, Robertsfors 

Socknar:   Umeå, Sävar & Bygdeå 

Fastigheter: Sundbäck 1:6, Täfteböle 1:4, 1:6, 3:1, Sävar 1:7, 5:1, 7:2, 17:18, 

19:1, Forstorp 1:5, Pålböle 5:1, Ösjön 2:1, Sävträsk 1:3, Nyvik 

1:16 

Kartblad:  70H 9g SO, 70H 9g NO, 70H 9h NV, 70H 9h NO, 71H 0h SO, 

71H 0h NO, 71H 0i NV. 

Koordinatsystem:  SWEREF99 TM 

Kartunderlag:  © Lantmäteriet Geodatasamverkan (genom Trafikverket) 

Utredningsperiod:  2018-08-27 – 2018-09-27 

Undersökt yta: 267 ha 

Fältpersonal:  Berit Andersson, Erik Sandén & Susanne Sundström 

Förberedelsearbete 4 dv 

Fältarbete 20 dv 

Rapportarbete 8 dv 

Foto:   VBM DB 439:24 – 41. Utredning Sävarån – VBM 449:1 - 13 

Fyndmaterial: Sävarån: Fynd nr 1-svärdsskida, Fynd 2-svärdsskida, Fynd 3-kolv 

till ansättare, Fynd 4-fragment av keramikfat, Fynd 5-

keramikföremål. 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 431-4852-2018) beslutat att en 
arkeologisk utredning av sträckan Dåva – Gryssjön skall genomföras enligt 2 kap. 11 § (KML). 
Syftet med utredningen var att fastställa om fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar fanns i anslutning till den föreslagna järnvägsdragningen, samt att beskriva och 
bedöma dessa. Utredningen har genomförts av Västerbottens museum. 
 
Den aktuella sträckan börjar öster om Dåva värmekraftverk och sträcker sig till Gryssjön. 
Utredningsområdet är ca 20 km långt och 200 m brett och löper på SÖ sidan av E4:an, i 
anslutning till den sträckning som utreddes 2016. Den yta som är aktuell för utredning utgör 
ca 358 ha och sträcker sig i huvudsak sydöst om väg E4 mellan Dåva och Gryssjön. Av de 358 
ha består ca 91 ha av utdikade myr och sumpmarker.  

Huvudparten av sträckningen går genom skogsmark, men norr om Täfteböle samt söder om 
Sävar samhälle berörs åkermark (se fig 1). På båda platserna genomfördes en etapp 2-utredning 
2016 (Andersson 2017). Genom utredningsområdet löper Täfteån och Sävarån (se fig. 1) samt 
ett flertal mindre bäckar. Det högst belägna området är vid Rålinjebrånet (50 möh) samt 
mellan myrarna Orrmyran och Stora Hjärtmyran (se bil. 2), för övrigt löper korridoren på 
höjder som varierar mellan 20 – 35 möh (se bil. 2). Jordarten består i huvudsak av morän och 
organisk jordart (torv), med inslag av sand och lera vid åar och bäckar samt vid uppodlade 
områden. 
 
Utredningen har bestått av tre delar: 
Etapp 1 – kart- och arkivstudier samt inventering och registrering av lämningar längs sträckan 
Dåva – Gryssjön. 
 
Etapp 2 – avsökning av täktgropar inom slagfältet vid Krutbrånet (RAÄ nr Sävar 48:1) med 
hjälp av metalldetektor för att avgöra om täktgroparna kan vara enkla skyttevärn. 
 
Tilläggsutredning Sävarån - På grund av det låga vattenståndet i Sävarån under 2018 har flera 
fynd påträffats som kan härröra från slaget 1809. I nuläget rör det sig om ett förmodat svärd 
samt en flintlåspistol. Mot bakgrund av dessa nya fynd har Norrbotniabaneprojektet beslutat 
sig för att bekosta en mindre utredning i området. I tilläggsutredningen ingick främst en 
kartering med hjälp av metalldetektor. 
 
Inom utredningsområdet registrerades 5 lämningar vid etapp 1 utredningen; 2 kolbottnar, 1 
röjningsröse, 1 brott/täkt samt 1 övrig. Alla registrerade lämningar har bedömts som Övrig 
kulturhistorisk lämning. En tidigare registrerad lämning vid Forstorp by-/gårdstomt (RAÄ nr 
Sävar 57:1) har ändrats vad gäller status och utbredning. Provgroparna vid metalldetektor-
utslagen på Krutbrånet resulterade inte några fynd som kan kopplas till 1809 års krig. 
 
Sävarån - Utredningen resulterade i att fyndplatsen för det förmodade svärdet kunde 
identifieras och dokumenteras. I närheten av svärdet påträffades resterna efter två förmodade 
svärdsskidor och ett stycke uppströms hittades en kolv till en ansättare, allt på åns östra sida. 
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På åns västra sida registrerades resterna av vad som tolkades som ett gammalt brofundament i 
form av lämningar efter stenkistor. 

Inledning 
Med anledning av att Trafikverket planerar att genomföra ny järnväg mellan Umeå och 
Skellefteå (Norrbotniabanan /NBB) har Länsstyrelsen (Lst 431-4852-2018) beslutat att en 
arkeologisk utredning av sträckan Dåva – Gryssjön skall genomföras enligt 2 kap. 11 § (KML). 
Den arkeologiska utredningen skulle utreda om det fanns forn- och kulturlämningar i 
anslutning till den föreslagna järnvägskorridoren. Utredningen har genomförts av 
Västerbottens museum.  

 
Fig. 1. Karta över järnvägskorridoren markerad med lila färg. 
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Syfte/mål 
Målet 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. Efter diskussion med Länsstyrelsen genomfördes en särskild 
insats med metalldetektor vid Krutbrånet. Påträffade lämningar har registrerats med handdator 
i Riksantikvarieämbetets FältGIS och har bedömts i enlighet med Riksantikvarieämbetets 
lämningstypslista.  
 
Utredning etapp 2: I anslutning till Kustlandsvägen på Krutbrånet noterades ett flertal 
täktgropar. Många av dessa var belägna öster om vägen i lägen som skulle vara taktiskt 
lämpliga för beskjutning och täktgroparna skulle kunna vara enkla skyttevärn. Efter diskussion 
med Länsstyrelsen genomfördes en avsökning av täktgroparna med metalldetektor. 
 
Sävarån: På grund av det låga vattenståndet i Sävarån har flera fynd påträffats som kan 
härröra från slaget 1809. I nuläget rör det sig om ett förmodat svärd samt en flintlåspistol. Mot 
bakgrund av dessa nya fynd har Norrbotniabaneprojektet beslutat sig för att bekosta en 
mindre utredning i området. I tilläggsutredningen ingick främst en kartering med hjälp av 
metalldetektor. 

 
Fig. 2. Husgrund vid Forstorp, RAÄ nr Sävar 57:1. VBM DB 439:35. 
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Utredningsområdet 
Utredningsområdet är ca 20 km långt och 200 m brett och löper på SÖ sidan av E4:an, i 
anslutning till den sträckning som utreddes 2016. Den yta som är aktuell för utredning utgör 
ca 358 ha och sträcker sig i huvudsak öst om väg E4 mellan Dåva och Gryssjön. Av de 358 ha 
består ca 91 ha av utdikade myr och sumpmarker.  

Huvudparten av sträckningen går genom skogsmark, men norr om Täfteböle samt söder om 
Sävar samhälle berörs åkermark (se karta 2 & 3). På båda platserna genomfördes en etapp 2-
utredning 2016 (Andersson 2017). Genom utredningsområdet löper Täfteån och Sävarån (se 
fig.1) samt ett flertal mindre bäckar. Det högst belägna området är vid Rålinjebrånet (50 möh) 
samt mellan myrarna Orrmyran och Stora Hjärtmyran (se bil. 2), för övrigt löper korridoren 
på höjder som varierar mellan 20 – 35 möh (se bil. 2). Jordarten består i huvudsak av morän 
och organisk jordart (torv), med inslag av sand och lera vid åar och bäckar samt vid uppodlade 
områden. 

Fornlämningsbild 
Stenålder 
I bankorridoren finns inga kända lämningar från stenåldern. De enda områdena där höjden 
över havet gör det möjligt att finna stenålder är vid Rålinjebrånet och sydost om Stora 
Hjärtmyran (se bil. 4). Dessa områden utgjorde under delar av stenåldern uddar eller öar i det 
forntida havet. 

Bronsålder 
Inga gravar i form av rösen och stensättningar finns inom korridoren. SÖ om Sävar finns ett 
registrerat röse (RAÄ nr Sävar 132:1) och V om Sävar är ytterligare ett röse registrerat (RAÄ 
nr Sävar 70:1). Dessa gravar ligger mellan 30 och 40 meter över havet och det ger en trolig 
datering till äldre bronsålder. Boplatser från äldre bronsålder har undersökts i samband med 
Västra länken i Umeå, RAÄ Umeå socken 366 och utanför Sävar, RAÄ Sävar 202. Korridoren 
mellan Sävar och Bygdeå följer ganska väl kusten under äldre bronsålder (se bil. 4).  

Järnålder 
Det finns inga registrerade lämningar med säkra dateringar till järnåldern inom korridoren. En 
by/gårdstomt (RAÄ nr Sävar 56:1) som undersöktes 1994 och 1996 korsas av utrednings-
området. Vid undersökningen av RAÄ nr Sävar 56:1 erhölls dateringar från järnålder som 
sannolikt kommer från ett naturligt torvlager (Sundström 1995:11) och baserat på 
föremålsfynden antas bebyggelsen vara anlagd på 1400-talet. 

Bebyggelse 
Bankorridoren passerar två medeltida byar på avstånd. Dessa är Täfteböle och Pålböle. Vid 
Forstorp finns en by/gårdstomt registrerad i FMIS (RAÄ nr Sävar 57:1). På en karta från 1807 
finns denna bebyggelse karterad. 

Kommunikation 
Längs gamla kustlandsvägen finns flera milstenar bevarade men inga finns registrerade inom 
den del som löper inom utredningsområdet. 
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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 slut-
undersökning av enstaka anläggningar (Sundström 1995). 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). År 2016 genomförde Västerbottens museum en utredning av 
järnvägskorridoren Umeå C – Bygdeå för Norrbotniabanan som var ca 44 km lång och ca 1,2 
– 2,8 km bred (Andersson & Sundström 2017) 

Resultat 

Etapp 1 
Besök vid tidigare registrerade lämningar 
Enligt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag skulle by-/gårdstomten vid Forstorp (RAÄ nr Sävar 
57:1) samt slagfältet vid Krutbrånet (RAÄ nr Sävar 48:1) återbesökas. 
 
I Sävar sockens historia (Fahlgren 1973) nämns att bebyggelsen vid Forstorp (RAÄ nr Sävar 
57:1) var öde i slutet av 1800-talet. Denna bebyggelse anlades troligen som ett kolartorp under 
Sävar bruk och finns på en karta från 1807, vilken rektifierades och användes som underlag 
vid fältbesöket. Vid utredningen registrerades geometrier för de 3 husgrunderna i 
Riksantikvarieämbetets FältGIS. En av husgrunderna var belägen utanför geometrin för RAÄ 
nr Sävar 57:1. Efter diskussioner med Länsstyrelsen har gårdstomten bedömts som 
Fornlämning i den ändringsanmälan som skickats till FMIS tillsammans med en ny, utökad 
geometri. 
 
Vid slagfältet på Krutbrånet (RAÄ nr Sävar 48:1) noterades ett flertal täktgropar i anslutning 
till Kustlandsvägen, vilken användes vid 1809 års krig. Detta resulterade i en etapp 2 
utredning, se nedan. 
 
Nyregistrerade lämningar 
 
Inom järnvägskorridoren har utredning genomförts och totalt registrerades 5 nya lämningar (se 
kartbilaga, karta 1-2). De nyregistrerade lämningarna redovisas med början i NO och vidare 
längs den föreslagna bansträckningen mot SV. 
 

NBB nr Lämningstyp Status Kartblad 
1 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h SO 
2 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 70H 9h NV 
3 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 70H 9h NV 
4 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 70H 9g NO 
5 Övrigt Övrig kulturhistorisk lämning 70H 9g NO 

Tabell 1. Registrerade lämningar på sträckan Dåva --- Gryssjön med lämningstyp, status och kartblad angivna. 

 
Alla de registrerade lämningarna är Övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar efter äldre 
tiders skogsbruk består av två Kolningsanläggningar (NBB nr 1 & 4 karta 1-2). Den ena 
kolbotten ligger i anslutning till Forstorp. Då det inte kan beläggas via en historisk karta att 
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kolbotten har tillkommit före 1850, har den bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning, trots 
att den kan antas höra samman med bebyggelsen vid Forstorp. Vissa kolbottnar kan vara rester 
från när man kolade upp byggnaderna på platsen. Lämningar efter odling i form av ett 
odlingsröse (NBB nr 3) registrerades i närheten av rastplatsen söder om E4 vid Sävar. I 
anslutning till röjningsröset fanns timmerrester, troligen från den lada som finns med på 
ekonomisk karta från 1954 över området. 

Övriga lämningar är ett block med borrhål och ett järnrör på Krutbrånet (NBB nr 2). Blocket 
är registrerat som brott/täkt. En svårförklarad lämning är NBB nr 5 som består av två 
parallella stenrader 15 m långa av 0,5 - 1,5 m stora kantiga block med en ca 1,5 m bred väg 
mellan de två raderna. Lämningen kan tolkas som en äldre stentipp där man har tippat stenar 
från en kärra och har registrerats som Övrigt. Det finns berg i dagen i närheten, men inget 
stenbrott finns i närheten av den förmodade stentippen. 

Objekttabell arkeologisk utredning etapp 1, NBB delen Dåva-
Gryssjön  
NBB 
Nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

1 Kolningsanläggning.  Kolbotten rund 16 m i diam och 0,3 m h ställvis 
omgiven av stybbdike 0,5 - 1 m brett och 0,3 - 0,4 m dj. 
Vid provstick framkommer kollager. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

2 Brott/täkt.  Block i två delar 1,5 x 0,5 m stora och 1 m h med 2 
borrhål 0,25 m dj och 3 cm breda. Blockets mittersta 
del saknas. I det NV blocket är ett järnrör 3 cm i diam 
och 2 cm högt. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

3 Röjningsröse Odlingsröse ca 20 x 5 m (NÖ-SV) och 0,3 m h av 0,3 - 
0,9 m stora stenar varav vissa är kantiga sprängstenar 
och resten runda. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

4 Kolningsanläggning Kolbotten rund 13 m i diam och 0,5 m h ställvis 
omgiven av stybbdike 0,5 m brett och 0,1 m dj. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

5 Övrigt Inom ett 15 x 5 m (NV-SÖ) stort område är två 
parallella stenrader av 0,5 - 1,5 m stora kantiga block 
med en ca 1,5 m bred väg mellan de två raderna. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Tabell 2. Beskrivning av lämningar registrerade på sträckan Dåva-Gryssjön. 

Etapp 2 
I anslutning till Kustlandsvägen på Krutbrånet (RAÄ nr Sävar 48:1) noterades ett flertal 
täktgropar. Många av dessa var belägna öster om vägen i lägen som skulle vara taktiskt 
lämpliga för beskjutning och täktgroparna skulle kunna vara enkla skyttevärn. Efter diskussion 
med Länsstyrelsen genomfördes en avsökning av täktgroparna med metalldetektor. I fem av 
täktgroparna gav metalldetektorn utslag (se bil.1 karta 3 - 4). Alla undersökta utslag från 
metalldetektorn var sentida metallföremål såsom tunnband, konservburkar och ölburk vilket 
tolkas som att täktgroparna sannolikt inte har något med 1809 års krig att göra. 
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Fig. 3. Klassisk ölburk från 1970-talet i en av täktgroparna. VBM DB 439:40 

 

Utvärdering 
Den arkeologiska utredningen av järnvägskorridoren mellan Dåva och Gryssjön var ovanligt 
fyndtom. Landskapet är väldigt flackt och myrrikt med mindre höjdsträckningar som endast är 
1 – 1,5 m högre än omgivande myrar. Detta innebär att landskapet inte har haft goda 
förutsättningar för bebyggelse under förhistorien, då höjdsträckningarna kunnat översvämmas 
vid högvatten eller storm. När marken genom landhöjningen lyfts upp så var omgivande hav 
grunt och inte lämpligt för fiske. Det har m.a.o aldrig varit bra förutsättningar för bebyggelse i 
stora delar av utredningsområdet. Inslaget av sand i utredningsområdet var litet men inslaget 
av myrmark var större än vad kartorna visade. 
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Kompletterande utredning längs delar av Sävarån inom         
Raä Sävar 48:1, Sävar socken, Umeå kn. 
På grund av det låga vattenståndet i Sävarån har flera fynd påträffats som kan härröra från 
slaget 1809. I nuläget rör det sig om ett förmodat svärd samt en flintlåspistol. Mot bakgrund 
av dessa nya fynd har Norrbotniabaneprojektet beslutat sig för att bekosta en mindre 
utredning i området. I tilläggsutredningen ingick främst en kartering med hjälp av 
metalldetektor. 

Inledning 
Under september månad 2018 har Västerbottens museum gjort en kompletterande utredning i 
anslutning till området för den planerade Norrbotniabanan. Utredningsområdet utgjordes av 
Sävaråns stränder mellan E4-bron och den äldre bron vid det gamla bruksområdet i Sävar 
samhälle.   

 
Fig. 4. Utredningsområdet vid Sävarån markerat med en blå linje 

 

Sammanfattning 
Utredningen resulterade i att fyndplatsen för det förmodade svärdet kunde identifieras och 
dokumenteras. I närheten av svärdet påträffades resterna efter två förmodade svärdsskidor och 
ett stycke uppströms hittades en kolv till en ansättare, allt på åns östra sida. 

På åns västra sida registrerades resterna av vad som tolkades som ett gammalt brofundament i 
form av lämningar efter stenkistor. Om samma låga vattenstånd uppträder igen bör även 
stränderna nedströms E4-bron besiktigas. 
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Fig. 5. Om man lägger den ryska armens karta över slaget i Sävar över dagens karta blir det tydligt att 
utredningsområdet ligger inom centrala delar av det område där striderna utspelade sig. 

 

Bakgrund 
Med anledning av det ovanligt låga vattenståndet sommaren 2018, vilket orsakats av den 
extremt varma och torra sommaren, påträffades två lösfynd i anslutning till den del av 
Norrbotniabanans järnvägskorridor som passerar genom Raä Sävar:48:1, platsen för det sista 
stora fältslaget på svensk mark som stod mellan ryssar och svenskar 1809. Eftersom fynden är 
av en karaktär som skulle kunna knytas till 1809 års krig beslutade Norrbotniabaneprojektet 
att bekosta en kompletterande utredning. 
Det aktuella utredningsområdet har även ingått i tidigare utredningar, dels en arkeologisk 
utredning längs bankorridor för Norrbotniabanan, sträckan Umeå-Bygdeå, etapp 1 & 2, dels 
tilläggsutredning av slagfältet Krutbrånet RAÄ nr Sävar 48:1, Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå 
& Robertsfors kn, vilka båda utförts av Västerbottens museum. 

 

Syfte 
Syftet med utredningen var att fastställa om ytterligare fynd och/eller spår efter äldre tider, i  
synnerhet efter 1809 års krig, skulle gå att identifiera. 
 

Utredningsområdet 

Utredningsområdet utgjordes av de åsträckor som torrlagts i samband med det låga 
vattenståndet. Det sträckte sig på bägge sidor av ån, mellan E4-bron och den gamla bron som 
ligger i anslutning till det gamla bruksområdet. Området var totalt drygt 1 km långt (Ca 500 m 
på var sida om ån). Hela utredningsområdet ligger inom gränsen för Raä nr Sävar 48:1, som är 
belägen i centrum av tätorten Sävar. 
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Fornlämningsbild 
Inom utbredningen för slagfältet har vid upprepade tillfällen ett stort antal fynd gjorts som kan 
knytas till nämnda fältslag, både av privatpersoner och i samband med utredningar och 
undersökningar. I norr gränsar utredningsområdet mot Raä Sävar 28:1, lämningar efter ett 
järnbruk från 1800-talet. Ca 400 m öster om undersökningsområdet ligger Raä Sävar 56:1 som 
utgörs av en medeltida bytomt, vilken är undersökt och borttagen. 

Metod 
Utredningsområdet avsöktes genom okulär besiktning, metalldetektor, provstick med jordsond 
samt enstaka provgropar med spade. Kortare partier på västra sidan av ån var dock 
oåtkomliga och fick därför lämnas. 

Resultat 
Den ena fyndplatsen, där ett förmodat svärd påträffats, kunde identifieras och ytterligare några 
fragment av föremålet påträffades och samlades in. Svärdet hittades utstickande ur 
strandbrinken, under ett ca 0,5 m tj lager av jord. På platsen var jorden rostfärgad där fanns 
även mer kol än i det omgivande området. För att säkerställa att inte fler föremål fanns i 
anslutning till platsen där svärdet påträffats, undersöktes närområdet med metalldetektor, 
skärslev och spade. Ett jordprov samlades in. 

 
Fig. 6. Till vänster om den större stenen i centrum av bilden påträffades ett förmodat svärd. VBM DB 447:1 

 
Inte långt från nämnda fyndplats påträffades med hjälp av metalldetektor, ytterligare två 
metallföremål, varav ett bestod av tre delar. Båda föremålen var avlånga och hade ett ovalt 
hålrum. En trolig tolkning har föreslagits vara ”svärdsskidor” till något relativt smalt 
blankvapen. I Västerbottens museums samling finns svärdsskidor av stål med samma mått och 
form som de påträffade föremålen. 
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Fig. 7. Fragment av förmodad svärdsskida. VBM DB 447:12 

 
På östra sidan av ån samlades även ett träföremål in, en kolv till en ansättare dvs ett 
cylinderformat träföremål med ett hål där ett skaft ska ha suttit. Ansättaren användes för att 
packa förladdningarna (en innan kulan och en efter) i kanonröret. I samma område påträffades 
fragment av två keramikföremål. 

 
Fig. 8. Aktuella fyndplatser samt områden där provgropar togs upp. 
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Drygt 200 m norr om nuvarande E4-bron kan man på västra sidan av ån, skönja lämningarna 
av något som bör vara lämningarna av en bro. De utgörs av resterna av en stenkist- 
konstruktion som är ca 2,5 m bred och gjord av rundtimmer (15-25 cm i diam) och sten. Man 
kan se ett till sex varv av stockar som sticker ut ur strandbrinken på ca 0,5 m avstånd från 
varandra, samt vinkelrätt mot dessa liggande timmer i upp till fyra varv (företrädesvis i 
centrum av konstruktionen). Ovanpå dessa ligger idag större stenar. En 34 cm lång spik som 
verkade tillhöra den ursprungliga konstruktionen kunde iakttas. I vissa av stockarna fanns ca 
10 cm inhuggningar, oklart om dessa konstruktionsdetaljer var gjorda för den här beskrivna 
lämningen eller om timret tidigare använts till något annat. 

 
Fig. 9. Brofundament. VBM DB 447:3 

 

 
Fig. 10. Rester av stenkista, brofundament på västra stranden. VBM DB 447:4 
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I vattnet, diagonalt nedströms från det gamla brofästet, syns resterna av fyra stående stockar, 
vilka tycks ha ingått i två parallella rader av stående stockar som förmodligen en gång utgjort 
brofundament.  

 
Fig. 11. Stående stolpar i ån. VBM DB 447:10 

 
Fig. 12. Precis nedströms det gamla brofästet påträffades det som enligt uppgift  
ska utgöra resterna efter ett flintlåsgevär. VBM DB 447:7 
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På den östra sidan av ån finns ett 4 - 5 m brett dike som börjar ca 60 m nedströms cykelbron 
och slutar ytterligare ca 175 m nedströms. Diket är rester av en östlig del av ån med en ö V om 
diket. Den fd ön har förstärkts med en kistkonstruktion som man i dag kan se rester av i form 
av stockar som sticker ut ur strandbrinken samt på ett ställe en tydlig rest av en kista. På 
ekonomisk karta från 1950-talet syns ön omfluten av Sävarån.  
 

 
Fig. 13. Stenkista på ön. VBM DB 447:6 
 

Fynd 
I samband med utredningen insamlades delar av/fragment av, fem föremål. Tre av dessa kan 
förmodligen kopplas till 1809 års krig. Det är vad som tolkats som resterna efter två 
svärdsskidor av stål, den ena i tre delar. Det tredje fyndet utgörs av ett föremål som ser ut som 
ett litet hjul av trä men som är en kolv till en ansättare. 

Utöver dessa fynd tillvaratogs två fragment av keramik, ett fragment av ett fat av rödgods med 
brun glasyr samt ett oidentifierat keramikföremål med konkava, brunglaserade sidor. 

          
 Fig. 14. Fynd 3. Ansättare. VBM DB 447:11           Fig. 15. Fynd 5. Keramikföremål. VBM DB 447:13 

 

Fyndlista 

Fynd nr Föremålstyp Antal Material 
1 svärdsskida 1 järn 
2 svärdsskida 1 järn 
3 kolv till ansättare 1 trä 
4 fragm. av fat 1 keramik 
5 keramikföremål 1 keramik 
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Fotolista 

Bild nr Fornlämning Dok typ Foto från Beskrivning Fynd nr 
VBM DB 447:1 RAÄ nr Sävar 48:1 Närbild SV Fyndplats för svärd   
VBM DB 447:2 RAÄ nr Sävar 48:1 Översikt SSV Fyndplats för svärd   
VBM DB 447:3 RAÄ nr Sävar 48:1 Översikt SO Brofundament   
VBM DB 447:4 RAÄ nr Sävar 48:1 Översikt S Stenkista på ö   
VBM DB 447:5 RAÄ nr Sävar 48:1 Detaljbild V Detalj stenkista   
VBM DB 447:6 RAÄ nr Sävar 48:1 Detaljbild N Bro, stenkista   
VBM DB 447:7 RAÄ nr Sävar 48:1 Detaljbild SO Förmodat flintlåsgevär   
VBM DB 447:8 RAÄ nr Sävar 48:1 Detaljbild O Liggande stockar, bro   
VBM DB 447:9 RAÄ nr Sävar 48:1 Översikt NNO Liggande timmer på ö   
VBM DB 447:10 RAÄ nr Sävar 48:1 Översikt SO Stående stolpar i ån   
VBM DB 447:11 RAÄ nr Sävar 48:1 Fyndbild   Ansättare F 3 
VBM DB 447:12 RAÄ nr Sävar 48:1 Fyndbild   Svärdsskida F 1+2 
VBM DB 447:13 RAÄ nr Sävar 48:1 Fyndbild   Keramikföremål F 5 

 

Referenser 
Andersson, Berit & Sandén, Erik 2016. Arkeologisk utredning med anledning av breddning av 
väg E4 mellan Djäkneboda - Bygdeå, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens län. 
Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 511/14. 

Andersson, Berit & Sundström, Susanne. Arkeologisk utredning längs bankorridor för 
Norrbotniabanan, sträckan Umeå – Bygdeå, Etapp 1 & 2 samt tilläggsutredning av slagfältet 
på Krutbrånet RAÄ nr Sävar 48:1. Umeå, Sävar & Bygdeå sn, Umeå & Robertsfors kn. 
Västerbottens län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 339/16. 

Smeds, Ronny. 2014. Frivillig arkeologisk utredning av ersättningsvägar inför breddning av 
E4:an, sträckan Djäkneboda - Bygdeå, Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens 
landskap och län. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. Dnr 511/14. 

Sundström, Susanne. 1994. Arkeologisk rapport över undersökning av bytomt, Raä 56, Sävar 
sn, Västerbottens län, Västerbotten samt rapport över miljöarkeologisk undersökning av Raä 
56, utförd av Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. Kulturhistoriska 
undersökningar. Västerbottens museum. 
 
Sundström, Susanne. 2005. Fördjupad arkeologisk kartering av f.d. Sävar järnbruk, RAÄ 28, 
Sävar sn, Umeå kn. Västerbottens museum / Uppdragsverksamheten. 
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Fotolista NBB, delen Dåva-Gryssjön Bilaga 3.

Bild nr Beskrivning Område
VBM DB 439:24 Miljöbild hällmark vid myr Del av Orrmyran
VBM DB 439:25 Miljöbild hällmark  Vid Orrmyran
VBM DB 439:26 Miljöbild hygge Nära kommungränsen
VBM DB 439:27 Miljöbild höjdrygg V om Östertjärnmyran
VBM DB 439:28 Miljöbild höjdrygg V om Östertjärnmyran
VBM DB 439:29 Miljöbild hygge NV om Frängsmyran
VBM DB 439:30 Miljöbild hygge NV om Frängsmyran
VBM DB 439:31 Husgrund Forstorp RAÄ nr Sävar 57
VBM DB 439:32 Fritidshus Forstorp RAÄ nr Sävar 57
VBM DB 439:33 Bodar Forstorp Forstorp
VBM DB 439:34 Skylt Forstorp 1799 Forstorp
VBM DB 439:35 Husgrund Forstorp RAÄ nr Sävar 57
VBM DB 439:36 Tunnband av järn Krutbrånet
VBM DB 439:37 Galvaniserat järnband Krutbrånet
VBM DB 439:38 Täktgropar Krutbrånet
VBM DB 439:39 Plåtburk Krutbrånet
VBM DB 439:40 Ölburk Tuborg Krutbrånet
VBM DB 439:41 Grävd grop vid indikation Krutbrånet
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