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Sammanfattning 
Med anledning av att Trafikverket planerar att genomföra ny järnväg mellan Umeå och 
Skellefteå (Norrbotniabanan /NBB) har Länsstyrelsen (Lst 431-4418-2018) beslutat att en 
arkeologisk utredning av sträckan Stora Hjärtmyran vid Sävar – Bygdeå 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 sträckningen av Norrbotniabanan börjar norr om Sävar tätort och löper fram till 
Bygdeå. Utredningsområdet är ca 15 km långt och 200 m brett och löper på NV sidan av 
E4:an, 550 – 1 000 meter NV om den sträckning som utreddes 2016. 
 
Huvudparten av sträckningen går genom skogsmark, men i den norra delen berörs åkermark 
vid Bobacken (se fig 1, sid 4). Genom utredningsområdet löper Lillån och Dalkarsån (se bil. 1 
karta 2 - 6) samt ett flertal mindre bäckar. Det högst belägna området är vid Rålinjebrånet (50 
möh) samt mellan myrarna Orrmyran och Stora Hjärtmyran (se bil. 3), för övrigt löper 
korridoren på höjder som varierar mellan 20 – 35 möh (se bil. 3). 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 två delar: 
Etapp 1 – kart- och arkivstudier samt inventering och registrering av lämningar längs sträckan 
Sävar – Bygdeå. 
 
Utredning Etapp 2 med hjälp av maskin - på åkermarken NO om Dalkarsån vid Fredrikshem 
1:1 där det fanns bebyggelse enligt en karta från 1808. 
 
Vid Etapp1 utredningen registrerades 26 lämningar; 8 Naturföremål med bruk-/tradition, 5 
husgrund historisk tid, 5 röjningsröse, 4 kolbottnar, 2 brott/täkt, 1 gränsmärke samt 1 fossil 
åker. Alla registrerade lämningar har bedömts som Övrig kulturhistorisk lämning. En tidigare 
registrerad lämning vid Jättenberget, röse (RAÄ nr Bygdeå 6:1) har ändrats vad gäller 
utbredning.  
 
Vid Etapp 2 utredningen framkom fynd av tegel, järnspikar och porslin under matjordslagret, 
vilket tolkas som rester efter den bebyggelse som fanns på platsen enligt karta från 1808. 
Därutöver påträffades även brända ben under matjorden, viket kan tyda på en bosättning av 
förhistorisk karaktär. Lämningarna har bedömts som Fornlämning. 

Området bör utredas vidare i en förundersökning. 

Inledning 
Med anledning av att Trafikverket planerar att genomföra ny järnväg mellan Umeå och 
Skellefteå (Norrbotniabanan /NBB) har Länsstyrelsen (Lst 431-4418-2018) beslutat att en 
arkeologisk utredning av sträckan Stora Hjärtmyran vid Sävar – Bygdeå skall genomföras 
enligt 2 kap. 11 § (KML). 
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Den arkeologiska utredningen skulle undersöka om det fanns forn- och kulturlämningar i 
anslutning till den föreslagna järnvägskorridoren. Utredningen har genomförts av 
Västerbottens museum.  
 

 
Fig. 1. Karta över järnvägskorridoren Sävar-Bygdeå markerad med blå 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. Det tidigare kända långröset, RAÄ nr Bygdeå 6:1 har inmätts med RTK-GPS 
för att klargöra rösets exakta läge inom utredningsområdet. 
 
Utredning etapp 2: Utredning Etapp 2 med hjälp av maskin planerades i ett område som i dag 
utgör åkermark. Det är beläget NO om Dalkarsån vid Fredrikshem 1:1 där det enligt en karta 
från 1808 finns bebyggelse. I dag finns inga synliga rester av denna bebyggelse och här grävdes 
3 schakt med maskin med en sammanlagd yta av 92 m2 (se fig. 8, sid 11). Norr om Sävträsket 
vid Oxtjärnsbäcken finns ett mindre område med sandigt material enligt jordartskartan. Här 
planerades provgropsgrävning med spade om indikationer för bosättning skulle påträffas, men 
det sandiga området var täckt av myr och inga provgropar grävdes. 
 

 
Fig. 2. Långröse, RAÄ nr Bygdeå 6:1. VBM DB 439:61. 
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Utredningsområdet 
Den aktuella sträckningen av Norrbotniabanan börjar norr om Sävar tätort och löper fram till 
Bygdeå. Utredningsområdet är ca 15 km långt och 200 m brett och löper på NV sidan av 
E4:an, 550 – 1 000 meter NV om den sträckning som utreddes 2016. 
 
Huvudparten av sträckningen går genom skogsmark, men i den norra delen berörs åkermark 
vid Bobacken (se fig. 1 sid 4). Genom utredningsområdet löper Lillån och Dalkarsån (se bil. 1 
karta 2 - 6) samt ett flertal mindre bäckar. Det högst belägna området är vid Rålinjebrånet (50 
möh) samt mellan myrarna Orrmyran och Stora Hjärtmyran (se bil. 3), för övrigt löper 
korridoren på höjder som varierar mellan 20 – 35 möh (se bil. 3). Jordarten består i huvudsak 
av morän och organisk jordart (torv), med inslag av sand och lera vid åar och bäckar samt vid 
uppodlade områden. 
 
I dagsläget finns inga kända fornlämningar från stenålder i utredningsområdet. Gravar i form 
av rösen och stensättningar finns inom korridoren på Jättenberget (RAÄ nr Bygdeå 6:1) väster 
om Lillåbron. Dessa gravar ligger mellan 30 och 40 meter över havet och det ger en trolig 
datering till äldre bronsålder. Det finns inga registrerade lämningar med säkra dateringar till 
järnåldern inom korridoren. Bankorridoren passerar flera medeltida byar på avstånd. Dessa är 
Täfteböle, Sävar, Pålböle, Djäkneboda och Skinnarbyn. Bygdeå kyrka dateras till medeltid och 
Bygdeå socken var under 1300-talet länets nordligaste socken. Under 1700 och 1800-talet 
växte en omfattande industriverksamhet upp kring Sävar och Dalkarså. I Dalkarså etableras 
både sågverk och skeppsbyggeri. Vid Pålböleån norr om Sävar anläggs Johannisfors bruk som 
var i drift under åren 1798–1808 samt 1821–1882. Vid Sävarån anläggs ett sågverk 1787 och 
ett järnbruk 1804. Järnbruken krävde stora mängder kol och i brukens omland finns en väldigt 
stor mängd kolbottnar. 

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 röset vid Jättenberget (RAÄ nr Bygdeå 6:1) 
samt den källare som registrerats i Skog & Historia-registret (objekt-ID 3003528) vid Gamm-
gårdsbacken återbesökas. 
 

Då Norrbotniabanans utredningsområde omfattar långröset RAÄ nr Bygdeå 6:1 fanns behov 
av en mera exakt inmätning. Röset inmättes därför med RTK-GPS men en noggrannhet på 
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mm-nivå. Efter inmätningen visade sig röset vara beläget ca 10 m SO om markeringen i FMIS. 
Fornlämningens nya geometri har meddelats i den ändringsanmälan som skickats till FMIS. 
 

Den källargrund som fanns registrerats i Skog & Historia med objekt-ID 3003528 var en 
jordkällare. Jordkällaren var belägen på ett hygge och hade uppmärksammats vid avverkningen 
och markerats med kulturstubbar. Ingen annan husgrund påträffades i anslutning till 
jordkällaren. 
 

 
Fig. 3. Jordkällaren vid Gammgårdsbacken markerad med kulturstubbar. VBM DB 439:68. 
 

Nyregistrerade lämningar 
 

Inom järnvägskorridoren har utredning genomförts och totalt registrerades 26 nya lämningar 
(se bil 1, karta 1-6). De nyregistrerade lämningarna redovisas med början i NO och vidare 
längs den föreslagna bansträckningen mot SV (se bil. 2 för beskrivningar). 
 

NBB nr Lämningstyp Status Kartblad 
1 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
2 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
3 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
4 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
5 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
6 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
7 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
8 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
9 Röjningsröse Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
10 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i NV 
11 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i SV 
12 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i SV 
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13 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i SV 
14 Fossil åker Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i SV 
15 Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning 71H 1i SV 
16 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0i NV 
17 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0i NV 
18 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0i NV 
19 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h NO 
20 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h NO 
21 Husgrund historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h NO 
22 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h NO 
23 Naturföremål med tradition Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h NO 
24 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h SO 
25 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h SO 
26 Kolningsanläggning Övrig kulturhistorisk lämning 71H 0h SO 

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

Alla de registrerade lämningarna är Övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar efter 
bebyggelse och odling i form av Husgrunder och Röjningsrösen finns främst i anslutning till 
gården Höjden, norr om Bobacken (se bil. 1 karta 2).  Lämningar efter äldre tiders skogsbruk 
består av fyra Kolningsanläggningar (NBB nr 17, 24-26, bil 1,  karta 4 &6) främst i södra 
delen av utredningsområdet. Kolbottnarna kan vara ett resultat av järnbrukens behov av kol 
för sin verksamhet. Lämningar efter odling i form av igenväxande odlingsmark (NBB nr 14, 
bil.1 karta 3) registrerades vid Flakabacken. Odlingsmarken är markerad på ekonomisk karta 
från 1950-talet. 

Övriga lämningar är ett Gränsmärke (NBB nr 15, bil.1, karta 3) samt två stenbrott varav ett är 
beläget i anslutning till långröset RAÄ nr Bygdeå 6:1 (NBB nr 16, bil.1 karta 4) och ett ligger i 
närheten av gamla Kustlandsvägen (NBB nr 19, bil.1, karta 5). Stenbrotten är registrerade som 
Brott/täkt. Spritt längs sträckan påträffades ett flertal stående träd med bleckor (NBB nr 11, 12 
& 20), varav alla utom en utgörs av tallar (en björk). I vissa av bleckorna finns stukmärken 
efter stämpling (NBB nr 1,13, 22 & 23, karta 2-3, 5), NBB nr 13 är ett område med 5 tallar 
med stämplingar (se bil.1 karta 3). 

                               
Fig. 4. NBB nr 1. Blecka med stukmärke. VBM DB 439:43. Fig. 5. NBB nr 23. Blecka med stukmärke. VBM 

DB 439:70. 
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Utvärdering 
Den arkeologiska utredningen av järnvägskorridoren mellan Sävar och Bygdeå var ovanligt 
fyndtom. Landskapet söder om Bobacken fram till Lillåbron är väldigt myrrikt med ett fåtal 
mindre höjdsträckningar. Inslaget av sand i utredningsområdet var litet men inslaget av 
myrmark var stort. I området vid Gammgårdsbacken visade jordartskartan sand och här hade 
provgropsgrävning med spade planerats. Det visade sig att sanden låg under myrmark och inga 
provgropar grävdes. På det hygge där den registrerade jordkällaren var belägen hade 
markberedning skett på den sandiga marken, så fårorna kunde inspekteras med avseende på 
boplatsindikerande fynd. Inga sådan framkom dock. På ekonomisk karta från 1950-talet finns 
odlingsmark markerad på östra sidan av Oxtjärnbäcken vid Gammgårdsbacken. 

Kring gården Höjden, N om Bobacken registrerades ett flertal husgrunder varav en (NBB nr 
10) finns med på karta från 1854. Då det ej kan beläggas att huset har anlagts före 1850 har 
grunden registrerats som Övrig kulturhistorisk lämning. 

Utredning etapp 2, Fredrikshem 1:1. 

 
Fig. 6. Storskifteskarta från 1808. De aktuella husen är belägna på Ö sidan av Dalkarsån, längst norrut i det 
uppodlande området och är markerade med röda rektanglar. 

 

Sammanfattning 
I dag finns inga synliga rester av den bebyggelse som redovisats på kartan från 1808. På platsen 
är idag igenväxande odlingsmark och här grävdes 3 schakt med maskin med en sammanlagd 
yta av 92 m2 (se fig. 8 sid 11). Vid utredningen framkom fynd av tegel, järnspikar och porslin 
under matjords-lagret, vilket tolkas som rester efter den bebyggelse som fanns på platsen enligt 
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karta från 1808. Därutöver påträffades även brända ben under matjorden, viket kan tyda på en 
bosättning av förhistorisk karaktär. Lämningarna har bedömts som Fornlämning. 

Området bör utredas vidare i en förundersökning. 

Inledning 
Med anledning av att det finns bebyggelse på historisk karta från 1808 inom utrednings-
området vid Fredrikshem 1:1 beslutade Länsstyrelsen (431-4418-2018) att en etapp 2 
utredning skulle genomföras.   

Syfte 
Syftet med etapp 2 utredningen var att fastställa om fynd och/eller spår efter den bebyggelse 
som fanns 1808 går att identifiera. 
 

Utredningsområdet 

Utredningsområdet utgjordes av igenväxande åkermark. 
 
Metod 
Kartan från 1808 hade rektifierats mot dagens karta och användes i handdator för att avgöra 
schaktens placering. Två schakt, 1,5 x 13 – 15 m stora, förlades där husen var markerade på 
kartan från 1808. Ett schakt, 1,5 x 7 m stort, förlades på en tänkt gårdsplan mellan de två 
huskropparna. 
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Fig. 7. Rektifierad karta från 1808 med utredningsområdet markerat med mörkblå linjer och schakten med ljusblå 
rektanglar. 

 

Resultat 
I de tre schakten påträffades tegel och koks i schakt 1, tegel, porslin, spik och musselskal i 
schakt 2 samt en spik i schakt 3. Dessa fynd kan kopplas till den bebyggelse som finns 
redovisad på kartan från 1808. I schakt 2 fanns en större sten, ca 0,5 m stor kring vilken det 
fanns kolrester (se Fig. 10, sid 12). Det kan vara del av murstocken då det även framkom 
spridda tegelfragment i anslutning till stenen. Förutom dessa fynd påträffades brända ben i 
anslutning till två mörkfärgningar i schakt 1 (se fig. 9 sid 12).  Lämningarna har bedömts som 
Fornlämning. 

Området bör utredas vidare i en förundersökning. 
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Fig. 8. Schakt och fyndplan för etapp 2 utredning. 

 

   
Fig. 9. Mörkfärgning med brända ben. VBM DB 439:7.    Fig. 10. Möjlig rest av murstock. VBM DB 439:11 
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Om de påträffade brända benen och tillhörande färgning har ett förhistoriskt ursprung som är 
kopplat till den dåtida kusten är boplatsens placering optimal vid en havsnivå för 1 900 år 
sedan. Då är boplatsen belägen i en djup vik av havet med skyddande öar utanför. 

 
Fig. 11. Havsnivån för 1900 år sedan markerad med blått och utredningsområdet med rosa färg. 

Fynd 
De brända benen påträffades i anslutning till två mörkfärgningar och var förhållandevis små. 
Ett av de brända benen är en kota med ledfördjupning och kan möjligtvis artbestämmas 
osteologiskt samt dateras med C-14. Övriga fynd kan kopplas till bebyggelsen under 1800-
talet. Fyndet av musselskal (F nr 3) skulle kunna var fragment av en pärlemorknapp. Fynd 10 
är ett fragment av ett mindre fat, troligen kaffefat med dekor i form av en stiliserad blomknopp 
(se fig 13). En kort genomgång av litteratur om svenskt 1900-tals porslin (Dahlbäck Lutteman, 
H. 1985 samt Nyström, B. & Brunius, J. 2007) visar att enkla blomdekorer var vanliga i slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet. Övriga fynd (tegel, koks, järnspikar samt tegel) är 
svåra att tidsbestämma. 
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Fig. 12. Fynd nr 2. Bränt ben. VBM DB 439:74  Fig. 13 Fynd 10. Del av porslinsfat med dekor. VBM DB       

439:82 
 
          

Fyndlista Bobacken 

Fnr Typ Material Mått (lxbxt mm) Antal Schakt Kontext Anmärkning 
1 Brända ben ben 1,5 x 0,9 x 0,3 3 1 mörkfärgning   

2 Brända ben ben 2,3 x 1,4 x 1 1 1 mörkfärgning knota 
3 Musselskal skal 1 x 0,8 x 0,1 1 2   knapp? 
4 Porslinsfat porslin 2 x 1 x 0,5 1 2   kaffefat? 
5 Tegel tegel 4,5 x 3 x 3,4 2 2   magasineras ej 
6 Spik järn 3 x 0,7 x 0,5 1 2   magasineras ej 
7 Tegel tegel 3,5 x 3 x 2 1 2   magasineras ej 
8 Tegel tegel   4 2   magasineras ej 
9 Spik järn 2,5 x 0,5 x 0,5 1 3   magasineras ej 
10 Porslinsfat porslin 4,5 x 3,5 x 0,7 1 2 i matjord fat med dekor 
11 Koks koks 3,5 x 3 x 3,5 1 1    

 

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. 

Dahlbäck Lutteman, Helena. 1985. Svensk 1900-tals keramik. Stengods, porslin, flintgods. 
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Objekttabell arkeologisk utredning NBB, delen Sävar-Bygdeå  
 

NBB 
Nr 

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning 

1 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Blecka med stämpel, ca 0,25 x 0,05 m på den V sidan 
av en torrtall, ca 1,05 m upp på stammen. Stämplingen 
sitter ungefär mitt i bleckan, på dess bredaste ställe. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

2 Husgrund, historisk 
tid 

Husgrund, ca 6 x 5 m (NÖ-SV) och ca 0,3 - 0,5 hög av 
natursten ca 0,3 - 0,6 m stora som delvis täcks av 
mossa. Utanför husgrundens SV del är en fyrkantig 
grop ca 0,6 x 0,6 m stor. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

3 Husgrund, historisk 
tid 

Lämning efter eventuell backstuga, rektangulär ca 7 x 
5 m (NNV-SSÖ), bestående av rester av knuttimrade 
väggar, nedrasade och väl överväxta. Av SSÖ-väggen är 
6 stockvarv kvar med öppning för fönster ca 0,8 m br. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

4 Röjningsröse Stenmur 55 m l (ONO-VSV), 1,4 - 2 m br och 0,4 - 1 m 
h. Bestående av 0,1 - 0,5 m stora stenar. På två ställen 
i muren är öppningar upp till 0,9 m br. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

5 Röjningsröse Röjningsröse, oregelbundet 8 x 6 m (N-S) och ca 0,8 m 
h. Bestående av naturstenar och enstaka huggna 
stenar, 0,2 - 0,8 m st. Ca 3 m NV är ytterligare ett 
röjningsröse 4 x 3 m (NNÖ-SSV) och 0,4 m h av 0,4 - 
0,7 m stora stenar. Bitar av plåt och annan metall finns 
i båda röjningsrösena. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

6 Husgrund, historisk 
tid 

Husgrund 4,5 x 4,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m djup. 
Bestående av en jordvall intill 2 m bred och 0,4 - 0,7 m 
hög. Källargrop 0,3 m djup murad av natursten 0,2 – 1 
m stora samt cement. I den ÖNÖ delen samt inuti 
husgrunden förekommer skräp i glas, plast och metall. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

7 Röjningsröse Stenmur 30 x 1 - 2 m (N-S) och 0,3 - 0,8 m hög av 0,1 - 
0,9 m stora stenar. Ligger parallellt med ytterligare en 
stenmur och tillsammans kan de utgöra en fägata som 
ledde upp mot ladugården. I murens N del fanns tegel 
och metallskräp. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

8 Röjningsröse Stenmur 35 m l (N-S), 1 - 2 m br och 0,3 - 0,8 m h av 
0,1 - 0,7 m stora stenar. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

9 Röjningsröse Stenmur 105 m l (N-S), 1,5 m br och 0,3 - 1,2 m h av 
naturstenar och enstaka huggna stenar, 0,15 - 1 m 
stora. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

10 Husgrund, historisk 
tid 

Husgrund, 5 x 5 m och 0,3 - 0,6 m hög av natursten. Övrig kulturhistorisk 
lämning 

11 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Blecka, 0,6 x 0,1 m på NNV sidan av en tall, ca 1,6 m 
upp från marken. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

12 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Blecka, 0,45 x 0,05 m på N sidan av en tall, ca 1,45 m 
upp på stammen. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 



13 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Inom en 25 x 10 m (NV-SÖ) stor yta är 5 stämplingar 
0,05 - 0,15 x 0,01 - 0,05 m stora i tallar, med spår av 
kronstämpel i mitten. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

14 Fossil åker Fossil åker 170 x 65 m (NNV-SSÖ) numera igenväxt 
men är i bruk på ekonomisk karta från 1950-talet. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

15 Gränsmärke Gränsmärke, 0,6 x 0,45 m (NNV-SSÖ) och 0,7 m hög av 
tre kantiga stenar 0,3 - 0,75 m stora. En av stenarna är 
upprest (visarsten). 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

16 Brott/täkt Stenbrott, på ett 10 x 2,5 m stort område är 3 lodräta 
borrhål 1 - 2,5 m långa och ca 3 cm breda. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

17 Kolningsanläggning Kolbotten, rund, 11 m i diam och 0,2 - 0,3 m h 
omgiven av flackt stybbdike, svårbedömt på grund av 
den steniga marken. I N-delen är kol i dagen vid 
ingångar till gryt. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

18 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Blecka med stämpling, 0,10 x 0,02 m med en 
kronstämpel i övre delen. Stämplingen är på V sidan av 
torrtall och börjar ca 0,8 m upp på stammen. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

19 Brott/täkt Stenbrott i stenblock 4 x 3 m (NNÖ-SSV) och 1,6 m h 
med större kantiga block 2 - 2,5 m stora och 0,7 - 1,5 
m h som sannolikt kommer från det stora blocket. Inga 
spår av borr eller kilar synliga. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

20 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Blecka i björk 0,25 m i diam. Bleckan är 0,5 x 0,1 m stor 
och 0,1 m dj med början 0,6 m över mark på N sidan 
av björk. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

21 Husgrund, historisk 
tid 

Jordkällare 5 x 3,5 m (Ö-V) och 1,2 m dj med öppning i 
V av kallmurad natursten 0,4 - 1 m stora. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

22 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Blecka, 0,2 x 0,03 m på SÖ sidan av en torrtall, 0,13 m i 
diam i brösthöjd. l bleckan är ett otydligt stukmärke. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

23 Naturföremål/-
bildning med 
tradition 

Blecka med stämpling, 0,18 x 0,04 m och 1,1 m över 
marken på Ö sidan av en torrtall, 0,2 m i diam i 
brösthöjd. I bleckan är ett tydligt stukmärke. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

24 Kolningsanläggning Kolbotten obestämd. Bestående av en kulle 7 x 3 m 
(NÖ-SV) och 0,5 - 1,1 m h med kolblandad sand. I N är 
ett stybbdike 4 m l samt en stybbgrop 3 x 1,5 m och 
0,3 m dj. Ö och S om kullen är marken plan inom ett ca 
7 m stort område. I markberedningsfåra i S delen är 
rikligt med kol. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

25 Kolningsanläggning Kolbotten rund 12 m i diam och 0,2 m h bestående av 
en vall 1,5 - 2 m bred och 0,2 m h som omger en plan 
yta 9 m i diam. Vid provstick framkommer kollager. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

26 Kolningsanläggning Kolbotten rund 14 m i diam och 0,3 m h bestående av 
en vall 2 m br och 0,3 m h som omger en plan yta 10 m 
i diam. Vid provstick framkommer kollager. 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

 





Fotolista NBB, delen Sävar-Bygdeå Bilaga 4.

Bild nr Beskrivning Område
VBM DB 439:42 Miljöbild myr Vy Butjärnen
VBM DB 439:43 Blecka i torrfura objekt 1 V om Butjärnen
VBM DB 439:44 Husgrund objekt 2 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:45 Husgrund objekt 3 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:46 Odlingsröse objekt 4 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:47 Odlingsröse objekt 5 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:48 Husgrund objekt 6 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:49 Stenmurar objekt 7-8 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:50 Stenmur objekt 9 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:51 Husgrund objekt 10 Bebyggelse Höjden
VBM DB 439:52 Miljöbild bergsområde Vid Stenbacka
VBM DB 439:53 Blecka objekt 12 Vid Stenbacka
VBM DB 439:54 Stukmärke objekt 13 Hampmyran
VBM DB 439:55 Stukmärke objekt 13 Hampmyran
VBM DB 439:56 Stukmärke objekt 13 Hampmyran
VBM DB 439:57 Stukmärke objekt 13 Hampmyran
VBM DB 439:58 Timrat älgtorn På Flakabacken
VBM DB 439:59 Gränsröse objekt 15 Gammraningsmyran
VBM DB 439:60 Miljöbild vattendrag Lillån
VBM DB 439:61 Röse RAÄ nr 6, fr SV Jättenberget
VBM DB 439:62 Röse RAÄ nr 6, fr NO Jättenberget
VBM DB 439:63 Täktgrop vid Röse RAÄ 6 Jättenberget
VBM DB 439:64 Täktgrop vid Röse RAÄ 6 Jättenberget
VBM DB 439:65 Miljöbild myr Basarmyran
VBM DB 439:66 Blecka i björk objekt 20 Vid Kustlandsvägen
VBM DB 439:67 Stenbro under väg Kustlandsvägen
VBM DB 439:68 Jordkällare objekt 21 Gammgårdsbacken
VBM DB 439:69 Stukmärke objekt 22 Ö om Sjöarödd
VBM DB 439:70 Stukmärke objekt 23 Ö om Sjöarödd
VBM DB 439:71 Sandigt område vid obj 24 S om Sjöaröddsjön
VBM DB 439:72 Kolbotten objekt 25 Ö om St Hjärtmyran





Bilaga 6.  

Fotolista Bobacken. Arkeologisk utredning NBB etapp 2. 

2018-09-27 

 

Delutredning VBM bildnr Motiv 
Etapp 2 VBM DB 439:1 Vy över utredningsområdet, fr Ö 
Etapp 2 VBM DB 439:2 Vy över utredningsområdet, fr S 
Etapp 2 VBM DB 439:3 Vy över utredningsområdet, fr NÖ 
Etapp 2 VBM DB 439:4 Mörkfärgning + benfynd i schakt 1 
Etapp 2 VBM DB 439:5 Arbetsbild rensning schakt 1, fr Ö 
Etapp 2 VBM DB 439:6 Schakt 1, fr ONO 
Etapp 2 VBM DB 439:7 Två mörkfärgningar i schakt 1, fr V 
Etapp 2 VBM DB 439:8 Schakt 1, fr V 
Etapp 2 VBM DB 439:9 Schakt 2, fr SÖ 
Etapp 2 VBM DB 439:10 Schakt 2, fr NV 
Etapp 2 VBM DB 439:11 Schakt 2 SÖ del, ev. murfundament 
Etapp 2 VBM DB 439:12 Schakt 3, fr SÖ 
Etapp 2 VBM DB 439:13 Schakt 3, fr NV 
Etapp 2 VBM DB 439:14 Schakt 2, igenfyllt, fr NV 
Etapp 2 VBM DB 439:15 Schakt 2, igenfyllt, fr SÖ 
Etapp 2 VBM DB 439:16 Schakt 1, igenfyllt, fr ONO 
Etapp 2 VBM DB 439:17 Schakt 1, igenfyllt, fr VSV 
Etapp 2 VBM DB 439:18 Schakt 3, igenfyllt, fr NV 
Etapp 2 VBM DB 439:19 Schakt 3, igenfyllt, fr SO 
Fynd nr 2 VBM DB 439:73 Bränt ben, kota med skalstock 
Fynd nr 2 VBM DB 439:74 Bränt ben, kota närbild 
Fynd nr 3 VBM DB 439:75 Musselskal med skalstock 
Fynd nr 3 VBM DB 439:76 Musselskal, närbild 
Fynd nr 4 VBM DB 439:77 Porslin med skalstock 
Fynd nr 4 VBM DB 439:78 Porslin, närbild 
Fynd nr 6 VBM DB 439:79 Järnspik med skalstock 
Fynd nr 6 VBM DB 439:80 Järnspik, närbild 
Fynd nr 10 VBM DB 439:81 Porslin med dekor samt skalstock 
Fynd nr 10 VBM DB 439:82 Porslin med dekor, närbild 
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