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Samtliga kartor, förutom Figur 1, kommer från Lantmäteriets historiska kartarkiv. 



3

Uppdrag
En ny järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan, är under utredning. 
Arbete pågår med att ta fram järnvägsplaner för sträckan upp till Skellefteå, bland 
annat i form av arkeologiska inventeringar som framför allt utförs i fält. 

I vissa fall krävs fördjupade arkivutredningar för att fastställa lämningars ålder. 
På uppdrag av Västerbottens museum har jag utrett åtta bebyggelselämningar i 
syfte att ”ta fram underlag för de aktuella utpekade lämningarnas tillkomsttid 
och, om möjligt, dessas huvudsakliga sysselsättning. Av intresse är också om de 
har föregåtts av någon annan verksamhet på samma plats som kan utgöra en 
fornlämning (fäbod, rengärda etc).” Särskilt viktigt har varit att fastställa om 
lämningarna kommer från bebyggelse som tillkommit före 1850 och därmed är 
att betrakta som fornlämning. Objektens läge framgår av kartan nedan.

Källmaterialet har huvudsakligen utgjorts av historiska kartor, tillgängliga via 
Lantmäteriets webbtjänst (https://historiskakartor.lantmateriet.se). Även andra 
typer av handlingar har konsulterats, främst generalmönsterrullor och brand
försäkringar via Riksarkivets digitala forskarsal (https://sok.riksarkivet.se/
digitalaforskarsalen). Personuppgifter har vid behov kontrollerats i husförhörs
längder hos Arkiv Digital (https://www.arkivdigital.se). Till dessa primärkällor 
finns i texten referenser i form av aktnummer eller liknande. 

Dessutom har en arkivarie vid Krigsarkivet plockat fram och skickat över icke
digitaliserade källor som rör objekt nr 2, som var särskilt svårbedömt. Där fanns 
även kompletterande uppgifter om objekt nr 1.
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Figur 1. Översiktsbild över de lämningar som ingår i utredningen. De har 
numrerats från söder till norr och presenteras i denna ordning i rapporten.
Kartunderlag: © Lantmäteriet.
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1. Lantz soldattorp i Bobacken 
(L2019:6798; Raä -)

1.1. Arkeologisk inventering
Lämningen påträffades i samband med en avgränsande arkeologisk förunder
sökning av en närbelägen fornlämning (raä Bygdeå 871). Den beskrevs då som en 
rektangulär husgrund med spismursröse och källargropar. I husgrunden hittades 
bitar av fönsterglas. Lämningen bedömdes som möjlig fornlämning (Hellsten 
2019:7).

1.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Robertsfors Fredrikshem 1:1, en fastighet 
som bildades 1912 genom avsöndring från några hemman i Bobackens by (Lant
mäteriets alfabetiska register; 24bygalff ). 

Ungefär 90 meter från lämningen finns rester efter annan bebyggelse som 
klassats som fornlämning (Raä Bygdeå 871). På storskifteskartan för Bobackens 
by från 1808 (Z417:3) finns på den platsen markeringar för två större byggnader. 
På lagaskifteskartan från 1847–48 (24byg398) finns dessa byggnader kvar, 
samtidigt som en mindre byggnad har tillkommit (Figur 2). Inga synliga 
lämningar finns idag efter dessa byggnader, men tomten har varit föremål för en 
arkeologisk undersökning varvid bland annat tegel, järnspikar och porslin 
påträffades (Andersson 2018).

Vid laga skiftet i Bobacken avsattes här ett område för byns tre fältjägare, från 
norr till söder Lantz (rote 9), Wik (rote 7) respektive Hjerpe (rote 8) (Figur 2). 
Tidigare fanns dessa rotars jordar på annan plats i byn. 

Besiktningshandlingar från 1870talet visar att inga åbyggnader då hade 
uppförts på de två sydligare rotejordarna, Wiks och Hjerpes. Dessa fältjägare 
erhöll arrende summor för den brukade jorden, vilket innebär att de hade 

Figur 2. Utsnitt ur lagaskifteskartan från Bobackens by 1847–48 där avsätt ning ar 
till soldatrotena Lantz (J), Wik (K) och Hjerpe (L) markerats (24-byg-398). De 
byggnader som syns på kartan inom skifte K fanns redan vid storskiftet 1808 men 
försvann efter laga skiftet. Den här aktuella lämningen ligger i den nordöstra delen 
av skifte J (röd ring anger ungefärligt läge).
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arrenderat ut den till någon annan brukare. Endast på den nordligaste rotejorden, 
Lantzroten, fanns åbyggnader. Det är rimligt att anta att den här berörda 
bebyggelselämningen härstammar från just Lantz soldattorp. Det framgår av 
lagaskiftesprotokollen att området 1849 inte hade tagits i bruk av fältjägarna (24
byg398). I rullan över officerares boställen och fältjägaretorp sägs också att 
torpet hörande till rote nr 9 Lantz ännu 1860 inte blivit iståndsatt (SE/
KrA/0137/A/020:Ö/D7:1). Vid besiktningen på 1870talet omtalas däremot 
att där fanns ett hus som var i dåligt skick och i behov av både brädfodring och en 
ny förstubro (Bäckström 2010:11–13). Den här aktuella lämningen bör alltså ha 
tillkommit någon gång på 1860talet.

År 1907 bildades den nuvarande fastigheten Fredrikshem 1:1 genom att de 
hemmansägare i Bobacken som hade andelar i rotejordarna sålde dessa till 
skomakaren Fredrik Boström (24bygavs304). Någon karta från avsöndringen 
har inte påträffats, men Lantz soldattorp kan mycket väl ha funnits kvar då och 
använts av den nye ägaren. På ekonomiska kartan från 1961 saknas boningshuset, 
och på fastigheten finns då bara lador ( J13321k2i61).

1.3. Slutsats
Lämningen torde komma från Lantz soldattorp, anlagt efter 1860.

2. Jordkällare vid Normans soldattorp i 
Skinnarbyn (L1936:1794; Raä Bygdeå 
659)

2.1. Arkeologisk inventering
Vid inventeringen beskrevs lämningen som en källargrund bestående av ett 
rektangulärt utrymme som grävts in 0,3 meter i en sluttning. Utrymmet har kall
murade innerväggar och omges av en vall. I inventerings rapporten noterades att 
lämningen kunde tillhöra det näraliggande Normans soldattorp, vars lämningar 
klassades som fornlämning (raä Bygdeå 649). Alternativt kunde den här aktuella 
lämningen ha tillkommit i samband med senare jordbruksarbete. Den bedömdes 
som övrig kulturhistorisk lämning (Klang 2018a, bilaga 1 sid. 10).

2.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Robertsfors Skinnarbyn 3:1. De äldsta 
kartorna över Skinnarbyn sträcker sig emellertid inte ända hit. Den geometriska 
kartan från 1761 (Z4112:1) redovisar inga ägor väster om den så kallade Kvarn
gärdan, en liten åker omgiven av hårdvallsängar belägen norr om en markant krök 
i Olsbäckens dåvarande lopp. Denna kulturmark är idag belägen inom fastigheten 
Skinnarbyn 17:1, skifte 1, drygt 600 meter från den här aktuella lämningen. Byns 
marker har alldeles samma utsträckning på kartorna från 1771–72 (Z4112:2) 
respektive 1792 (Z4112:3). Det finns alltså ingenting som tyder på att det fanns 
några odlingar eller någon bebyggelse i området kring lämningen före 1800.

År 1818, när en karta ritas över Skinnarbyns inägor inför storskiftet (Z4
112:4), har byns marker utvidgats genom flera nybruk väster om Kvarngärdan. 
Nu omfattas även området kring den här aktuella lämningen. På platsen finns nu 
ett nybruk kallat Fåfängan, som endast markerats med streckade linjer, troligen 
för att det ännu inte tagits i bruk (Figur 3). Fåfängan och området däromkring 
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Figur 3. Utsnitt ur lagaskifteskartan för Skinnarbyn från 1818 (Z4112:4). 
Lämningen ligger inom hemman A, i anslutning till ägofigur 185, som är nybruket 
Fåfängan (röd ring anger ungefärligt läge).

Figur 4. Utsnitt ur lagaskifteskartan för Skinnarbyn från 1858–59 (24-byg-426). 
Den tidigare "Fåfängan" är nu odlad mark. Röd ring anger lämningens ungefärligt 
läge inom ägofigur 1610, som beskrivs som "bergland vid Lunds gärda". 
Byggnaderna vid nyodlingen uppfördes troligen 1849 av Carl Eric Lund. Vid laga 
skiftet avsattes marken sedan som soldattorp för Normans rote, men togs inte i bruk 
för detta ändamål förrän tidigast 1867.
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tillhörde skattehemmanet A som innehades av klockaren Jonas Högström. 
Denna hade sin gård inne i byn, öster om landsvägen. Det finns ingenting som 
tyder på att det vid den tidpunkten skulle ha funnits någon bebyggelse på den 
plats där lämningen påträffats. 

Av beskrivningen till kartan från 1818 framgår vidare att hemman A och B 
hade andel i ”soldaten Norrmans torpgärde”, medan övriga hemman hade andelar 
i soldaterna Jerfs och Stridbars torpgärden. Samtliga dessa soldattorp låg 1818 
inne i det nuvarande samhället, alltså inte i det område där lämningen påträffats.

Det var först vid laga skiftet i Skinnarbyn, inlett 1857, som soldattorpen 
flyttades ut från bykärnan eftersom de låg i vägen för ett rationellt ägoskifte. Den 
karta som upprättades 1858–59 för laga skiftet (24byg426) visar ett fältjägartorp 
hörande till ”Normans rota” i närheten av den aktuella lämningen. Där fanns 
åker, bergland, betesland och äng (Figur 4). Platsen är uppenbarligen identisk 
med det nybruk som 1818 kallades för Fåfängan. Enligt ett laga skiftesprotokoll 
från 1857 skulle Normans nya torp placeras på en odlings trakt som dittills varit 
upplåten till en före detta soldat från en annan av byns rotar, Carl Eric Lund. 
Denne skulle tills ”nya rotan n:r 10 Norman sättes i stånd och tillträdes av då 
tjänstgörande Norman” få behålla detta nybruk. Lund fick förmodligen vara kvar 
i varje fall i tio år, för rote nr 10 var vakant under åren 1853–67 (Rulla över 
officerares boställen och fältjägaretorp, SE/KrA/0137/A/020:Ö/D7:1). År 
1870 flyttade han till Bäcks by och övertog ett hemman där (Bygdeå AI:14b).

När hade då Carl Eric Lund slagit sig ned på platsen? Han erhöll avsked den 5 
juli 1849 och efterträddes den 22 oktober samma år (Generalmönsterrulla SE/
KrA/0023/0/758). Det verkar rimligt att Carl Eric Lund fram till sitt avsked var 
bosatt på det gamla soldattorpet, som låg inne i Skinnarbyn, och att han flyttade 
till den här nyodlingen och uppförde bostadshus där under 1849.

Tillkom även den här aktuella lämningen vid samma tid? De enda källor som 
skulle kunna innehålla uppgifter om byggnadens existens är nog protokoll från 
syn av soldattorpet. Enligt uppgifter från Krigsarkivet finns det emellertid inga 
syneprotokoll för Normanstorpet bevarade överhuvudtaget. Det finns heller inga 
noteringar om syner av just detta torp i rullan över officerares boställen och 
fältjägaretorp (SE/KrA/0137/A/020:Ö/D7:1), trots att närliggande torp har 
synats flera gånger.

Det enda man kan säga är därför att det näraliggande torpet troligen anlades 
1849. Den verkar rimligt att den här aktuella lämningen, jordkällaren i 
sluttningen, har ett samband med torpet. Det går dock inte att säga säkert om 
den tillkom samtidigt. Den kan ha anlagts tidigare, kanske som enkel bostad 
under nyodlings arbetet. Men den kan också ha anlagts senare. 

För övrigt kan man av inventeringsrapporten (Klang 2018a) och Forn
lämnings registret (Raä Bygdeå 1649) få intrycket av att Normans soldattorp 
legat på denna plats sedan 1695. Som framgår ovan var det emellertid inte förrän 
efter laga skiftet som soldattorpet flyttades dit. Det kan vara relevant att föra in 
den informationen i anslutning till beskrivningen av raä Bygdeå 1649 i 
Fornlämningsregistret.

2.3. Slutsats
Det går inte att avgöra om lämningen tillkommit före 1850 eller ej. 
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3. Husgrund vid Pitlemora, Öndebyn 
(L1936:1747; Raä Bygdeå 655)

3.1. Arkeologisk inventering
Vid inventeringen beskrevs lämningen som bebyggelselämningar efter torp, 
bestående av två husgrunder och en brunnsgrop. Platsen kallas enligt en lokal 
sagesperson för Pitlemora. Lämningen bedömdes som fornlämning (Klang 
2018a, bilaga 1 sid. 13).

3.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Robertsfors Öndebyn 3:11, en fastighet 
som bildades 1968 genom sammanläggning av flera mindre enheter (Lantmäteriets 
alfabetiska register; 24bygalfö). På den äldsta kartan, avvittringskartan från 
1785 (Z4151:1) finns här en ganska stor odling som sträcker sig över gränsen till 
Skinnarbyn (Figur 5). Vid laga skiftet drogs bygränsen så att hela odlingen 
tilldelades Öndebyn, varvid gränsen mellan byarna fick den krokiga sträckning 
som den fortfarande har. 

I anslutning till odlingen finner man på avvittringskartan från 1785 texten 
”Sold. Rota” (Z4151:1). Därmed avses troligen den plats som senare fick namnet 
Robertstorp och som klassats som fornlämning (raä Bygdeå 651). Av laga
skifteshandlingarna från 1880talet framgår nämligen att Öndebyns rote, nr 13 
Stadig, inte utgjorde något hinder för skiftesläggningen och därför ”bibehölls vid 
sina ägor”, och de skiften som avsattes för roten motsvarar just Robertstorp 
(Lant mäteriet, 24byg7). Inga byggnader finns emellertid angivna på kartan från 
1785, vare sig på Robertstorp eller på platsen för den här aktuella lämningen.

Enligt en lokal sagesperson ska platsen ha kallats för Pitlemora, och detta 
ortnamn återfinner man på en karta som upprättades 1797 inför storskiftet (Z4
151:2). På kartan finns inte bara Pitlemora utan även Pitlemorhalsen. Dessa har 
ritats utan sammanhang med den övriga kartbilden, så de kan inte lokaliseras, 

Figur 5. Utsnitt ur avvittringskartan för Öndebyn 1785 (Z4-151:1). Bygränsen 
ellan Öndebyn och Skinnarbyn gick då rakt genom odlingen (den mörkare gröna 
ytan med siffran 1), men i och med laga skiftet kom hela odlingen att tillhöra 
Öndebyn. Texten "Sold. Rota" står på den plats som senare fick namnet Robertstorp. 
Röd ring anger lämningens ungefärliga läge.
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men de skulle kunna motsvara den odlingsmark som funnits i anslutning till den 
här angivna platsen. År 1797 klassificerades dessa ägofigurer som äng och hörde 
till skattehemmanet D, som ägdes av nämndemannen Anders Eriksson. Inte 
heller vid denna tidpunkt antyds några byggnader på den aktuella platsen.

Första gången byggnaderna markeras är på lagaskifteskartan från 1885. Där 
syns ett par byggnader i ett läge som torde motsvara den här aktuella lämningen i 
anslutning till en odling med långsmala tegar (24byg7; Figur 6). Namnet 
Pitlemora förekommer inte i lagaskifteshandlingarna. Vid tidpunkten för laga 
skiftet hörde området till kronoskattehemmanet G, som ägdes av sergeanten Erik 
Anton Söderström. Hemmanets gård låg inne i Öndebyn, och det framgår inte 
vilken funktion byggnaderna vid denna odling hade. 

Av husförhörslängderna framgår att Erik Anton Söderström föregicks på 
hemmanet av kapten Zachris Rönnblom, som 1852 tecknade en brandförsäkring 
på sin gård (RA, Brandförsäkringsverket, brandförsäkringar nr 2015120200). 
Alla försäkrade byggnader var belägna på gårdstomten inne i Öndebyn och alltså 
inte på platsen för den här aktuella lämningen. 

Hemmansägaren verkar således inte själv ha bott på den aktuella platsen. 
Byggnaderna där skulle kunna ha varit bostad för någon backstugusittare eller 
torpare, men vid en genomgång av husförhörslängder för större delen av 
1800talet har det inte gått att belägga att någon suttit på ofri grund inom 
hemmanet. I Öndebyn fanns visserligen en man vid namn Olof Andersson, född 
1846, som 1871–72 var dräng på hemmanet nr 1 ( Jakob Larssons), under 1872 
övergick till att kallas för jordarrendator och arbetare, 1874–1884 bara 
jordarrendator och 1885–1895 torpare, men tyvärr framgår det inte var hans 
torp var beläget. 

På lagaskifteskartan hittar man inga andra ställen med byggnader utanför den 
gamla byns tomter än vid den här odlingen, vilket kan tala för att det var där Olof 
Andersson var torpare. I så fall tillkom bebyggelsen omkring 1872. Men det går 
inte att säga säkert.

3.3. Slutsats
Bebyggelsen torde ha tillkommit någon gång mellan 1797 och 1885, men det är 
inte möjligt att avgöra om det var före 1850. 

Figur 6. Utsnitt ur lagaskifteskartan för Öndebyn, upprättad 1885 (24-byg-7). De 
här aktuella lämningarna kommer troligen från den bebyggelse som markerats på 
kartan (i den röda ringen). 
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4. Stoltz soldattorp i Klintsjön 
(L1938:6223; Raä Nysätra 151:1)

4.1. Arkeologisk inventering
Lämningen har undersökts vid två tillfällen. Vid inventering 1989 beskrevs den 
som en sentida gårdstomt med två husgrunder, en bodgrund/ladugårdsgrund, en 
odlingsyta och röjningssten. Då bedömdes den inte som fornlämning. Vid 
granskning 2017 beskrevs den som bebyggelselämning efter ett soldattorp 
hörande till rote nr 46 (Stoltz), som var bebott 1842. Lämningarna bestod av en 
husgrund, en ladugårdsgrund, en bodgrund, en brunn, en stenvall och en 
odlingsyta. Den nya bedömningen blev att det rörde sig om en fornlämning 
(Klang 2018a, bilaga 2 sid. 7).

4.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Robertsfors Klintsjön 6:9, som bildades 
1927 genom klyvning av hemmanet 6:4 (Lantmäteriets alfabetiska register, 
24nysalfk). Den nu igenväxta odlingsmark som låg sydväst om bosättningen 
finns markerad redan på den geometriska avritningen av Klintsjö bys ägor från 
1698 (Z2229:1), dock utan byggnader. Så var fallet även när Klintsjö by 
karterades 1767, då odlingsmarken kallades för Brännan (Z2229:2). När byns 
fäbodställen och utängar karterades inför storskiftet 1793 hade odlingsmarken 
fått namnet Hågebrännan (Z2229:4). Ägare till det hemman där denna odling 
ingick var då nämndemannen Mårten Nilsson.

Någon gång under 1800talets första hälft tycks ett soldattorp ha anlagts i 
närheten av Hågebrännan. På den karta som ritades 1851 inför laga skiftet 

Figur 7. Utsnitt ur lagaskifteskartan för Klintsjön från 1851 (24-nys-204). 
Byggnaderna i den röda ringen hör till soldattorpet inom den gamla Stoltzroten, 
som i samband med laga skiftet flyttades till annan plats.
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markeras nämligen ett par hus på den aktuella platsen, en andel i ”Stoltz rote” 
som vid skiftet tilldelas äldre Per Andersson (hemmanet Fb; Figur 7). 
Soldattorpet fanns alltså på den aktuella platsen före laga skiftet och måste 
rimligen ha byggts före 1850. Vid laga skiftet flyttades soldattorpet till Klintsjöns 
dåvarande strand, tillsammans med byns båda andra soldattorp, Humla och 
Hägg. Den nye ägaren till marken fick rätt att behålla den gamla gårdstomten 
(24nys204). 

År 1927 klövs hemmanet Fb i tre delar. Den aktuella bebyggelsen tillhörde då 
Matilda Pettersson, och för hennes räkning avsattes gårdstomten samt ytterligare 
någon mark som en egen fastighet, Fbc (24nys363). 

4.3. Slutsats
Bebyggelsen som givit upphov till lämningarna ligger på en plats där det under 
1800talets första hälft, fram till 1851, fanns ett soldattorp. Den torde därför ha 
anlagts före 1850.

5. Husgrund i Gumboda (L1936:1542; 
Raä Nysätra 437)

5.1. Arkeologisk inventering
Vid inventeringen beskrevs lämningen som torplämning eller liknande, bestående 
av en husgrund, lämningar efter en jordkällare och en uthusgrund. På 
uthusgrunden stod en 100årig granstubbe samt en nedfallen knotig tall vars 
ålder uppskattades till 150 år. Dateringen uppgavs vara svårbedömd, men 
lämningen bedömdes som fornlämning (Klang 2018a, bilaga 2 sid. 20).

5.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Klintsjön 4:23, som bildades 1986 genom 
sammanläggning av ett antal andra fastigheter (Lantmäteriets alfabetiska register, 
24nysalfk). På ekonomiska kartan från 1958 var fastighetsbeteckningen 
Gumboda 10:10 ( J13321I7a60) och historiskt har området alltid hört till 
Gumboda by, inte Klintsjön. 

På den geometriska kartan över Gumboda från 1685 syns ingen bebyggelse i 
området, bara en stor ängsmark (Z2218:1). Vid det sena 1700talets storskiften 
fanns en gård anlagd i området, troligen motsvarande den nuvarande fastigheten 
Gumboda 10:17 (Z2218:2, Z2218:4). När lagaskifteskartan upprättades 1849–
50 hörde området till hemmanet nr 10 (S), med Klas Olof Höglund som 
innehavare. De enda byggnaderna hörde till samma gård som fanns i slutet av 
1700talet (24nys199; Figur 8).

En ny karta över området upprättades 1918, när hemmanet nummer 10 (S) 
klövs. Det här aktuella området kom då att höra till hemmanet Sa. Inte heller nu 
syns några byggnader på lämningens plats (Figur 9). Ett par ekonomibyggnader, 
troligen lador, finns i närheten, men ingen av dem riktigt på den aktuella platsen 
(24nys258).

5.3. Slutsats
Ingenting i arkivkällorna tyder på att lämningen kommer från bebyggelse som 
anlagts före 1850 eller ens 1918.
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Figur 8. Utsnitt ur lagaskifteskartan för Gumboda by från 1849–50 (24nys199). 
Den röda ringen visar den aktuella lämningens ungefärliga läge.

Figur 9. Utsnitt ur karta upprättad för klyvning av hemman S i Gumboda by 1918 
(24-nys-258). Den här aktuella lämningen ligger inom ägofigur 85, som beskrivs 
som ”skogsmark, sidländ”. Inom ägofiguren finns en byggnad, men dess läge 
överensstämmer inte riktigt med den här aktuella lämningen, som ungefär ligger 
inom den röda ringen.
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6. Husgrund i Vebomark (L1936:1642; 
Raä Lövånger 654)

6.1. Arkeologisk inventering
Vid inventeringen beskrevs lämningen som en husgrund bestående av två rum 
med mellanliggande spisröse. Det större rummet har en källargrop. Huset 
bedömdes ha kunnat vara en skogshuggarkoja, men annan funktion kunde inte 
uteslutas. Utanför husgrunden fanns en trolig brunnsgrop. Lämningen bedömdes 
som övrig kulturhistorisk lämning (Klang 2018a; bilaga 3 sid 9). 

6.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Vebomark 50:1, en fastighet som bildades 
1960 vid sammanläggning av andra fastigheter med Vebomark 2:9, som var 
områdets tidigare beteckning (Lantmäteriets alfabetiska register 24löralfv; 
Ekonomiska kartan J13322l0b60). Vebomark 2:9 hade i sin tur bildats 1926 
genom klyvning av hemmanet 2:3 (Alfabetiska registret 24löralfv).

Figur 10. Utsnitt ur lagaskifteskartan för Vebomark från 1850–52 (24-lör-205). Den 
röda ringen visar den aktuella lämningens ungefärliga läge. Ägofiguren beskrivs 
som skogsmark (”Långmyrkälen”).
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På avvittringskartan över Vebomark, avmätt 1787, är området kring lämningen 
skogsmark (Z1745:6). Detsamma gäller när lagaskifteskartan upprättades åren 
1850–52 (24lör205; Figur 10). Området tilldelades då hemmanet nr 2 (Ba).

När hemmanet Ba skulle klyvas upprättades en ny karta 1925. Platsen där 
lämningen finns beskrevs då som skogsmark (blandskog) (24lör348). Inte på 
någon av dessa kartor markeras någon byggnad på platsen (Figur 11).

6.3. Slutsats
Arkivkällorna ger inga belägg för att lämningen kommer från bebyggelse som 
anlagts före 1850 eller ens 1925.

Figur 11. Utsnitt ur karta upprättad för klyvning av hemmanet Ba i Vebomarks by 
1925 (24-lör-348). Den röda ringen visar den aktuella lämningens ungefärliga läge.
Ägofiguren beskrivs som skogsmark. 
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7. Husgrund i Istermyrliden (L1936:1449; 
Raä Bureå 461)

7.1. Arkeologisk inventering
Vid inventeringen beskrevs lämningen som en husgrund med två rum, uppförd 
på stenfot i skalmursteknik. Det ena rummet har en uppfartsramp. Lämningen 
bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning (Klang 2018a, bilaga 4 sid. 22).

7.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Istermyrliden 1:6. Istermyrliden beviljades 
som nybygge 1779 (Lantmäteriets alfabetiska register 24buealfi). År 1798 
ritades en karta för nybyggets skattläggning och utbrytning ut allmänningen 
(24bugee3). Denna karta är mycket svårtolkad, men visar troligen inte någon 
byggnad på platsen för den här aktuella lämningen. År 1848 ritades en ny och 
betydligt tydligare skattläggningskarta över både Istermyrliden och några andra 
krononybyggen 1848 (24bugkk14). På den markeras ingen byggnad där den 
aktuella lämningen är belägen. Det finns heller inga spår efter de odlingar som 
senare togs upp i området, eller av den närbelägna byggnad vars lämningar klassats 
som fornlämning (Bureå 438). Detta tyder på att ett mer intensivt utnyttjande av 
området låg en bit fram i tiden 1848 och troligen skedde efter 1850. 

På lagaskifteskartan från 1889 återfinns både byggnaden och nyodlingarna 
(Z214:1; Figur 12). Platsen tilldelades vid laga skiftet hemman D. Detta 
innehades av Olof Ulrik Söderlund som hade en gård inne i Istermyrlidens by 
och bodde kvar där även efter skiftet. Lagaskifteshandlingarna ger inga ledtrådar 
om vad det var för ett hus som markerats på den här aktuella platsen. Enligt 
husförhörslängen fanns visserligen en torpare i Istermyrliden, Johan Söderlund 
(Skellefteå lands  församling AI:13j), men denne tilldelades vid laga skiftet 
hemmanet F. Han bör alltså inte ha varit bosatt här.

7.3. Slutsats
Byggnaden har tillkommit någon gång efter 1848, troligen efter 1850. Detta 
gäller för övrigt även fornlämningen Bureå 438.

Figur 12. Utsnitt ur lagaskifteskartan för Istermyrliden, upprättad 1889 (Z2-14:1). 
Den röda ringen visar den aktuella lämningens ungefärliga läge. Ägofiguren 
beskrivs som ”skogsmark, stenbacke”. 
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8. Husgrund i Yttervik (L1936:1415; Raä 
Bureå 426)

8.1. Arkeologisk inventering
Vid inventeringen beskrevs lämningen som en husgrund med spisröse. I närheten 
av grunden fanns en trolig utbyggnad avgränsad med en jordvall. Lämningen 
bedömdes som fornlämning (Klang 2018b, bilaga 4, sid 38).

8.2. Arkivinventering
Lämningen ligger idag på fastigheten Yttervik 14:1, som bildades 1959 genom 
sammanläggning av Yttervik 3:4 och 7:9 (Lantmäteriets alfabetiska register, 
24buealfy). Dessförinnan låg den på Yttervik 3:4 (Ekonomiska kartan, J133
22L6a60).

Lämningen är belägen vid Bergsåkern i anslutning till den nu torrlagda Bergs
åkerstjärnen. På kartan över Ytterbys ägor från 1712 syns ingenting i området där 
lämningen är belägen (Z226:1), men på den geometriska kartan från 1759 
markeras åkrar och ängar och namnet Bergsåkern används (Z226:2). Odlingarna 
verkar dock ännu inte ha berört den plats där lämningen ligger. Detsamma gäller 
när ägorna var föremål för storskifte 1796 och 1797 (Z226:4; Z226:5). 

År 1810 förrättades ett nytt storskifte, nu för byns nybruk. På kartan över 
dessa nybruk finns nu området kring lämningen med (Z226:6). Nyodlingen 
kallas för ”Munters gärda”. Munter var soldatnamnet för rote nr 9 i Yttervik. Det 
har antagits att nybruket togs upp av Erik Andersson Munter (1729–1806) som 
lämnade sin tjänst 1779 och levde kvar i byn till sin död (Viklund 2021). Erik 
Andersson ska dock enligt bouppteckningen ha ägt flera hus vid sin död (Viklund 
2021), och på kartan från 1810 syns inga byggnader (Figur 13). En alternativ 
tolkning är att nyodlingen togs upp av efterträdaren Anders Olofsson Munter 
(Andersson 1995), som avgick ur tjänsten 1807 och levde kvar i byn till sin död 
omkring 1817 (Skellefteå landsförsamling AI:5d). 

På lagaskifteskartan från 1848–49 finns tre byggnader i ett läge som stämmer 
väl överens med lämningen (Figur 14; 24bug712g). Byggnaderna bör alltså ha 

Figur 13. Området kring lämningen på storskifteskarta över nybruk från 1810 
(Z2-26:6). Nr 14, som fördelades mellan hemmanen F och B, benämndes ”Munters 
gärda”. Den röda ringen visar den aktuella lämningens ungefärliga läge.
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tillkommit någon gång mellan 1810 och 1848. Den odlade marken närmast 
byggnaderna kallas även i lagaskifteshandlingarna för Muntersgärdan.

Vid laga skiftet blev Bergsåkern en del av hemman C (nr 3), som vid skiftets 
inledning ägdes av Per Nilsson men vid dess avslutning av Jonas Hansson Viksten. 
I skifteshandlingarna anges att Per Nilsson ska flytta ut sin gamla gård. Denna 
bör ha varit belägen i anslutning till Per Nilssons brorson Nils Gustaf Nilsson, 
som ägde den andra delen av hemmanet nr 3 (Ca), eftersom de båda gårdarna 
delade  brunn. Per Nilsson var alltså inte bosatt inom det här aktuella området.

När hemmanet C klövs 1893 visar kartan bara en mindre byggnad på platsen 
för lämningen (Figur 15; 24bug71g). I Yttervik kallas gården för Jankegården 
eftersom den i slutet av 1800talet beboddes av Janke Lindgren (Viksten 2021).

8.3. Slutsats
Lämningarna torde komma från byggnader som anlagts mellan 1810 och 1848.

Figur 14. Utsnitt ur lagaskifteskartan från 1848–49 (24-bug-712g). Lämningarna 
ligger inom skifte C, ägofigur 1115, som beskrivs som "äng i Wintersgärdet". De 
byggnader som markerats med röd ring motsvarar lämningen.

Figur 15. Karta upprättad vid hemmansklyvning 1893. (24-bug-71g). På platsen 
för lämningen finns nu bara en byggnad kvar, den så kallade Jankegården. Den  
ligger inom ägofigur 114, som klassas som "skogmark, hedland". 
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