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Sammanfattning
Med anledning av den planerade dragningen av Norrbotniabanan har Västerbottens museum
genomfört en avgränsande förundersökning av by-/ gårdstomten RAÄ Bygdeå 871
(L1936:1569) i Bobacken, Robersfors kommun. I samband med undersökningen grävdes åtta
schakt med hjälp av grävmaskin i den del av undersökningsområdet som utgjordes av åker. I
schakten påträffades rester av gamla diken som har kunnat passats ihop med åkergränserna på
historiska kartor. En provgrop grävdes där det inte var möjligt att komma åt med maskinen,
men inget av antikvariskt intresse hittades. Ca 2 m N om undersökningsområdet längst i norr
hittades en husgrund med spismursröse som inte finns med på några kartor. I övrigt
påträffades inget av antikvariskt intresse.

Inledning
Trafikverket planerar att anlägga en ny kustjärnväg, Norrbotniabanan, mellan Umeå och
Skellefteå. Med anledning av detta har Länsstyrelsen i Västerbotten beslutat om en avgränsade
arkeologisk förundersökning av by-/ gårdstomten RAÄ Bygdeå 871 (L1936:1569) som
påträffades vid Västerbottens museums utredning hösten 2018 (Andersson 2018) (fig 1).

Fig. 1. Översikt, undersökningens plats.
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Områdesbeskrivning
Undersökningsområdet var totalt ca 0,9 ha stort och ligger mellan 18- 26 m.ö.h (fig 2-7). Den
NNÖ delen av området består av skogsmark, som längst i NNÖ är avverkad, markberedd
samt att det har planterats tallplantor 2018. Denna del av UO utgörs av blockig morän med
inslag av grus. Området sluttar mot V. I den del av skogsmarken som inte är avverkad finns ett
15-tal rotvältor i vilka det syns stenar och grus. Området är relativt plant och här finns enstaka
block samt berg i dagen. Den SSÖ delen av undersökningsområdet utgörs av åkermark på
sandmark, ställvis mjäla, som löper ner mot Polackforsen i Dalkarlsån. Cirka 30 m NV om
undersökningsområdet ligger by-/ gårdstomten Bygdeå 871 (L1936:1569). Mellan åkern och
området med stående skog har det grävts för att räta ut åkerkanten enligt bonden som har
marken. Detta har resulterat i en gräs- och slybeväxt ca 10 m bred jordhög som sträcker sig
NV-SÖ längs med åkerkanten (se fig 8).

Fig. 2. Översikt över undersökningsområdet.
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Fig. 3. Översiktsbild över undersökningsområdet på åkern. Foto: Mikael Armstrand, Västerbottens museum

Fig. 4. Översiktsbild över undersökningsområdet i skogen. Foto: Berit Andersson, Västerbottens museum
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Fig. 5. Översiktsbild över undersökningsområdet på hygget. Foto: Berit Andersson, Västerbottens museum

Fig. 6. Undersökningsområdet på hygget sommartid. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum
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Fig. 7. Nivåskillnad mellan åkern till vänster och skogen inom området. Foto: Tone Hellsten, Västerbottens museum

Fig. 8. Jordhögen mellan åkern och skogen till höger i bild. Foto: Tone Hellsten, Västerbottens museum
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Kulturhistorisk översikt
Ca 30 m NV om det aktuella undersökningsområdet ligger by-/ gårdstomten Bygdeå 871
(L1936:1569) (fig 2). Denna gård finns på storskifteskartan från 1808 över Bobacken och har
då två hus utritade. Fornlämningen påträffades i samband med en arkeologisk utredning med
grävmaskin inför byggandet av Norrbotniabanan. Vid utredningen hittades fynd som kunde
knytas till den bebyggelse som fanns i området under 1800-talet (Andersson 2019). Vid
utredningen framkom även spår av äldre lämningar på platsen. Dessa kan eventuellt knytas till
havsviken som gick upp till Bobacken för ca 2000 år sedan. Dessa fynd utgjordes av två
mörkfärgningar med brända ben (Andersson 2018).
NÖ om undersökningsområdet ligger gården Höjden. Kring denna registrerades ett flertal
husgrunder vid utredningen 2018. Ett av dessa hus kan hittas på karta från 1854, men då det
inte går att belägga att lämningarna vid Höjden har anlagts före 1850 har dessa registrerats
som Övrig kulturhistorisk lämning (Andersson 2018).
Bobacken hade under från slutet av 1600-talet och fram till slutet på 1800-talet tre soldatroten,
Lantz, Wik och Hjerp. Efter laga skifte flyttades rotena ihop och ligger bredvid varandra, från
norr till söder Lantz (J), Wik (K) och Hjerp (L) (Fig. 9)(Bobacken våran by 2001). Vid laga
skifte 1847-48 fanns två hus direkt SÖ om det nu berörda området. Dessa stod på tomtmark
som då tillhörde soldatrotet Wik-rotan enligt kartan (se fig 10). De åkertegar som är inom
undersökningsområdet innan laga skifte tillhörde då också Wik-rotan.

Fig. 9. Karta över laga skifte från 1851 med rotena Lantz (J), Wik (K) och Hjärp (L).
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Syfte och målsättning
Syftet med förundersökningen var ta fram besluts- och planeringsunderlag genom att avgränsa
by-/ gårdstomten Bygdeå 871 (L1936:1569) mot det aktuella området för Norrbotniabanan
genom att gräva sökschakt med grävmaskin.

Metod och genomförande
Vid förundersökningen togs en ca 740 kvm stor yta upp, fördelat på nio sökschakt grävda med
grävmaskin och en provruta som grävdes för hand (fig. 10). Detta för att kunna fastställa
eventuell kulturpåverkan i form av anläggningar, fynd kulturlager m.m. inom
undersökningsområdet. Alla schakt grovrensades för hand med hjälp av fyllhammare och
skyffel. De diken som påträffades i schakten finrensades sedan med skärslev. Provrutan grävdes
med hjälp av spade och rensades med skärslev.
Den del av området som utgjordes av skogsmark okulärbesiktigades efter samråd med
Länsstyrelsen genom att titta i markberedningsfårorna samt i de rotvältor som fanns eftersom
det inte gick att ta sig dit med grävmaskinen.
Sökschakt, provgrop, körspår från grävmaskinen, dumphögar, diken och fynd som påträffades
vid utredningen dokumenterades och mättes in med RTK-GPS (i projektion SWEREF 99 TM).
Dumphögar och körspår mättes in efter önskemål från Trafikverket för att dokumentera de
ytor av åkern som blivit påverkad av förundersökningen. Fotodokumentation skedde med
hjälp av digitalkamera.
Det digitala och analoga dokumentationsmaterialet förvaras vid Västerbottens museum i
offentliga arkiv som allmänna handlingar.

Resultat
Totalt grävdes nio schakt inom undersökningsområdet. I samtliga, förutom schakt 1 och 9,
påträffades gamla diken. För ytterligare schaktbeskrivningar, se bilaga 1. De fynd som hittades
bestod av tjockare keramik med grön glasyr, ett järnföremål med trärester samt en hake för
gångjärn. Inga fynd tillvaratogs.
Inga anläggningar eller kulturlager påträffades i schakten eller i provgropen. Det hittades inte
några fynd i provgropen eller i rotvältorna som kan knytas till de hus som finns utritade på
laga skiftes-kartan från 1851.
Ca 2 m N om undersökningsområdet, längst i norr hittades en husgrund med spismursröse (fig.
14). Den var 12x6 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m hög, av natursten och någon eventuellt huggen
sten i ytterkant. Spismursröset i NÖ var ca 2x2 m och 0,5 m högt av natursten och tegel. I
söder fanns en källargrop, 2x3 m (Ö-V) och 0,2 m djup. I norr fanns ytterligare en eventuell
källargrop, ca 2x2 m och 0,1 m djup. I S delen av husgrunden fanns bitar av fönsterglas
Husgrunden är skadad av markberedning. Denna fotades, beskrevs och mättes in med RTKGPS. Huset står längst i NÖ på det som efter laga skifte 1847–48 var Lantz-rotet (Bobacken
våran by 2001), men finns inte med på någon karta (fig. 9).
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De flesta av de diken som påträffades i sökschakten sammanfaller med indelningen av
åkertegar på 1808 års karta över storskifte på inägor och/ eller laga skiftes-kartan från 1851
(se fig. 11-13).

Fig. 10. Översiktskarta över schakten på åkern.
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Fig. 11. Diken i schakt 3 syns i form av mörka linjer. Foto: Mikael Armstrand, Västerbottens museum.

Fig. 12. Laga skifteskartan från 1851 med diken som passar in på de gamla åkergränserna.
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Fig. 13. Storskifte på inägor från 1808 med diken som passar in på åkergränserna.

Fig. 14. Husgrunden med spismursröse. Foto: Berit Andersson, Västerbottens museum.
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Antikvarisk bedömning
Västerbottens museum anser att det på åkern inte finns något av antikvariskt intresse, men att
antikvariska åtgärder kan behövas vid och i området omkring den nyfunna husgrunden.

Utvärdering
Den avgränsande förundersökningen utfördes i huvudsak enligt upprättad undersökningsplan.
Den del av området som är markberett hygge okulärbesiktades efter samråd med Länsstyrelsen
och i delen med stående skog grävdes istället en provgrop.
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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/.
Arkiv
Kartserie
Lantmäterimyndigheterna Laga skifte
Lantmäteristyrelsen
Storskifte på inägor

Aktnamn
24-BYG-398
Bygdeå socken Bobacken nr 1-5
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Årtal
1851
1808

Schaktbeskrivning
Schaktnr

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

Beskrivning
Ca 13x3 m (NV-SÖ), 0,2 m djup. Sluttande mot NV. Bestående av grå
mjäla med inslag av rostfärgade fläckar och linser. Möjliga plogspår i
SÖ-delen. Helt stenfritt.
Ca 19x3 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m djupt. Sluttande mot NV.
Bestående av grå mjäla med inslag av rostfärgade stråk. I SÖ-delen
är ett äldre dike (NÖ-SV) synligt som en mörkfärgning med inslag av
kolstråk. Området helt stenfritt.
Ca 67x3 m (NÖ-SV) och 0,2-0,3 m djupt. Sluttande mot SV.
Bestående av mjäla med inslag av grus i SV. I SV är mörkfärgning
som möjligen är rester efter en äldre bäckfåra. I schaktet är 6-7
äldre diken i varierande riktningar. I Sv-delen finns områden med
sand i anslutning till den ev bäckfåran. I NÖ-delen är enstaka
naturliga stenar, 0,05-0,1 m stora. I NÖ påträffades kerami med
grön glasyr.

Ca 13x3 m (NNÖ-SSV) och 0,2-0,3 m djupt. Bestående av grå mjäla
med inslag av sand i N-delen. I S delen är färgning från ett dike (NÖSV), ca 0,4 m brett, samt 2 stenar (0,2-0,4 m stora). I N delen är
ljusgrå färgning från ett dike (NV-SÖ), ca 0,2 m brett samt ett
bredare dike (0,4 m) med riktning NÖ-SV i schaktets N kant.

Ca 59x3 m (NV-SÖ) och 0,2 m djupt. Parallellt med åkerkant.
Bestående av grån mjäla med inslag av sandiga partier. I N-delen är
ett ca 3x2 m stort område med röd/brun sand. I schaktet finns ca 5
runda 0,1 m stora stenar spridda.
Ca 40x3 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m djupt. Parallellt med schakt 5.
Bestående av grå mjäla med inslag av sandiga partier. I schaktets
mellersta del är ett 8 x 3 m stort sandigt parti. I schaktet finns ett 15
tal spridda 0,1-0,3 m stora stenar.
Ca 43x3 m (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m djupt. Parallellt med schakt 5 och
6. Bestående av grå mjäla med inslag av rostfärgade prickar och
ränder. I schaktets mitt är färgning efter ett dike, ca Ö-V o,2-0,3 m
brett. I N delen är ett, ev. 2, diken. I schaktet finns ett 5-tal stenar,
0,1-0,2 m stora.

Bilaga 1

23x3 m (NÖ-SV) och 0,2-0,3 m djupt. Bestående av grå mjäla med
inslag av rostfärgade prickar. I mitten är färgning från äldre dike, 0,30,4 m brett. I anslutning till diket är trovliknande mörkfärgning. I SV
delen är en mindre svacka med torvliknande mörkfärgning. I
schaktet är ca 5 stenar, 0,1-0,3 m stora. Här påträffades F4,
järnföremål.
S8

S9

23x3 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,3 m bdjupt. Av grå mjäla med inslag av
rostfärgade prickar och linser. I Ö delen är ljus mjäla samt längst i Ö
mörkfärgning med trärester.

Fotolista
Fotonummer
6885
6893
6899
6910
6928
6959
6963
0523

Bilaga 2

Bildnummer
VBM DB 494_01
VBM DB 494_02
VBM DB 494_03
VBM DB 494_04
VBM DB 494_05
VBM DB 494_06
VBM DB 494_07
VBM DB 494_08

Fig. nr
3
5
4
11
14
8
7
6

Beskrivning
Översikt
NÖ delen mb-hygge
NÖ delen, ej MB
Schakt 3 från mitten och söderut
Husgrund i MB-omr
Knöl med diken sedd från åkern
Nivåskillnad upp mot skogen
Markberett hygge (sommar)

Riktn, från
S
S
Ö
N
SÖ
SSÖ
SSÖ

Fotograf
MA
BA
BA
MA
BA
TH
TH
NG

Bilaga 3

VBM DB 494_01.JPG

VBM DB 494_02.JPG

VBM DB 494_03.JPG

VBM DB 494_04.JPG

VBM DB 494_05.JPG

VBM DB 494_06.JPG

VBM DB 494_07.JPG

VBM DB 494_08.JPG

Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-16 39 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vbm.se
www.vasterbottensmusem.se

