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ABSTRACT 

This master thesis deals with two case studies in environmental archaeology and battlefield 

archaeology focusing on two major events in the late history of the Swedish coastal town 

Umeå and its nearby village Sävar. Established in the early 1600's, Umeå was known for its 

export of timber and import of cereals. The town has suffered from numerous fires, the fire 

in 1888 being the most devastating. Few written records of the town remain from before the 

1900's. The latest war in Sweden's history is documented in historical sources and took place 

at Krutbrånet, Sävar where the Swedish troops suffered defeat against the russian forces in 

1809. The old port in Umeå has not been previously excavated archaeologically and only a 

small part of the battlefield area at Krutbrånet has been surveyed. Neither of the sites have 

yet been protected sites under Swedish heritage conservation act. The purpose of these two 

case studies is to present new research results from these two sites.  

  In the first case study, archaeobotany and soil chemistry methods were used to analyse soil 

samples from undisturbed cultural layers in a construction trench at the old port of Umeå. A 

thick burnt layer consisted of charcoal, oats and weeds, suggesting storage and possibly 

intended as food for horses. Oat and pea were radiocarbon dated to most likely late 1800's 

which places the burned layer with oats to the big city fire in 1888. The area could have 

intact cultural layers that are important to investigate for understanding the unknown 

history of Umeås old port. 

  The basis for the second case study is the material evidence of lead musket bullets found 

during a small field survey at Krutbrånet, conducted in 2010. The bullets were studied using 

X-ray Fluorescence together with spatial analysis to determine if troop nationality could be 

possible to distinguish based on composition, characteristics and spatial positions. The 

results revealed bullets in varied sizes and composed of lead but also alloys of copper, 

antimony and tin that appear in mixed quantities spread in all the studied areas of the 

battlefield. Field surveys of uninvestigated areas at Krutbrånet are needed to understand the 

context of the studied material and of troop formations. Further studies could also be isotope 

analyses to determine the origins of the oats and bullets. 
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1. INLEDNING 

Staden Umeå i Västerbottens län grundades i början på 1600-talet och sedan dess har det 

inträffat två stora händelser under stadens livstid, först slaget mot ryssarna 1809 i Sävar 

utanför Umeå och sedan stadsbranden 1888. Det historiska källmaterialet som finns bevarat 

som beskriver dessa två händelser är kartor, vittnesskildringar och berättelser. Umeå stad är 

mycket sparsamt arkeologiskt undersökt men i samband med utbyggnad av Kulturväven på 

platsen för Umeås gamla hamn gjordes ett fåtal små undersökningar i kvarteret Heimdal 

(Sondell, E & Heinerud, J. 2011). Slaget i Sävar är även det sparsamt arkeologiskt undersökt. 

En inventering gjordes sommaren 2010 av Miljöarkeologiska laboratoriet på Umeå 

universitet i uppdrag av Länsstyrelsen i Umeå inför antikvarisk bedömning och beslut om 

huruvida Krutbrånet ska skyddas som en fast fornlämning eller ej då det saknar synliga 

lämningar från kriget och hotas av markberedningar (Linderholm 2010). Jag deltog i 

undersökningen som utfördes med metalldetektor och var delaktig i insamlingen och 

dokumentationen av funnet material och har analyserat jordprover med makrofossila fynd 

från hamnområdet. Den här uppsatsen i Miljöarkeologi handlar om de små spåren i marken 

och vad vi utifrån dessa perspektiv kan lära om Umeås hamn och slaget i Sävar, genom att 

använda miljöarkeologiska metoder i historisk arkeologi där kartor och skriftliga källor inte 

räcker till för att beskriva dessa två platser. Den här uppsatsen innehåller två fallstudier som 

handlar om Umeås hamn och slagfältet i Sävar från historisk tid där miljöarkeologiska 

metoder använts för att besvara specifika frågor rörande dessa två platser. 

1.1. Umeås hamn 

Av bevarade kartor som sträcker sig från 1600-talet till 1800-talet över hamnen finns det ett 

antal som har sjöbodar inritade längs efter älven (Eriksson 1975:17). I en teckning från 1643 

av lantmätare Erik Widman (se fig.1) syns indelningen av kvarter och dessa sjöbodar tydligt. 

Positionen av det nutida schaktet i den här undersökningen ligger i den sydvästra delen av 

kvartert Heimdal under den nutida vägen och korsningen Västra Strandgatan-Thulegatan. 

På uppmätningskarta från 1648 finns i stadens norra utkant torkhus för säd som kallades 

”badstugorna”. Bryggor från sjöbodarna i hamnen gick ut i det djupa vattnet (Stenberg 

1987:11). I en karta från 1863 är sjöbodarna och tillkomna magasin mer noggrant avtecknade 

(se fig. 2) och de var under 1800-talet oordnade och försök gjordes att reglera dessa genom 

att bygga dem i prydligare ordning (Eriksson 1975:67). Vid tiden för stadsbranden 1888 

fanns fortfarande olika sjöbodar i hamnen och längs älven (Eriksson 1975:17). Kvarter och 

gator i staden och bebyggelse kring hamnen har byggts om och flyttats omkring ett flertal 

gånger under stadens historia (Sondell & Heinerud 2011). De första gatorna i staden som 

blev stenlagda var Storgatan och Rådhusgatan år 1781 (Eriksson 1975:34). 
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1.1.1. Bränder 

Umeå har brunnit ett flertal gånger. 1600-talsstaden brändes åren 1714-1721 flera gånger av 

ryssarna (Eriksson 1975:21). Den största stadsbranden, 15 juni 1888, började i bryggeriet 

som fanns vid Renmarksbäcken vid älven. Den gamla stadsdelen var tättbebyggd och elden 

spred sig enkelt österut och förstörde snabbt större delen av staden (Eriksson 1975:131). I 

hamnen byggdes efteråt en stenkaj, gatubeläggningar lades av makadam och trottoarer 

grusades med kanter av fältsten (Eriksson 1975:165).  

 

 
Fig. 1. Umeå 1643 med kvarteret Heimdal i röd ring (efter Sondell & Heinerud 2011). 

1.1.2. Handel 

Umeå hade under 1700-talet och 1800-talet en stor export av virke och tjära (Steckzén 

1922). Ett tjärupplag fanns på Malmen vid västra änden av Storbron och Storgatan som 

senare kallades Packaretorget (Eriksson 1975:35f). Importen till staden bestod bland annat 

av spannmål. Under 1600-talets senare del skeppades spannmål till Umeå söderifrån och år 

1741 tilläts import från platser som t ex Skåne och Götaland (Steckzén 1922:224). Under 

åren 1666-1668 tilläts borgare i staden att importera spannmål från Riga och Reval och 1676 

importerades flera hundra tunnor råg och korn från bland annat östersjöprovinser (Steckzén 

1922:111f). Spannmålen som importerades mellan 1600-1800 talen var ej malen (Steckzen 
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1922:51). En del av den importerade spannmålen användes i de två brännerier som byggts på 

gamla Residenstomten 1779 och av kronan ett bränneri vid kyrkan 1788, men båda brann 

kort därefter ner tillsammans med spannmålsbodar (Steckzén 1922:291). Ett tullpackhus 

byggdes 

 

 
Fig. 2. Karta över Sjögatan och kvarteret Heimdal år 1839 (Sondell & Heinerud 2011). 

 

vid hamnen när Umeå blev stapelstad 1781 (Eriksson 1975:37). I maj 1809 skeppades 

spannmål och andra livsmedel ut från hamnen i Umeå då ryssarna var påväg mot staden 

(Steckzén 1922:336f). Kriget och den ryska närvaron i staden 1808-1809 påverkade 

lokalbefolkningen som fick lämna ifrån sig spannmål, hästar m.m till militären i en tid då det 

var allmän brist på foder till djuren (Steckzén 1922:349). Under 1800-talet var importen 

mycket storskalig och under åren 1845-49 importerades 188 ton spannmål till Umeå medan 

det till övriga Norrland importerades endast 75 ton (Lassila 1972). Under året 1855 

importerades 18,500 tunnor råg från Finland (Steckzén 1922:369). 
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1.2. Sveriges sista krig 1809 

Av arkeologiska undersökningar som gjorts rörande Sveriges sista krig 1809 på svensk mark 

kan nämnas "ryssgraven" i Luleå som hittades år 1972. Schaktningar skulle göras på 

Magasinsgatan 7 för vattenledningar varvid ett antal skelettdelar och tygfragment med 

knappar upptäcktes. Norrbottens museum utförde en arkeologisk undersökning och hittade 

skelettdelar från 16 personer, bössflinta, eldstål, en luskam, tygfragment och knappar 

daterade till tidigt 1800-tal. Massgravarna tolkas vara tillkomna som följd av den fältsjuka 

som var mycket ubredd bland trupper och lokalbefolkning längs Norrlandskusten och 

identifiering av skeletten är osäker. I Luleå stad under Båthusbacken har vid tidigare 

tillfällen skelett med uniformsknappar påträffats, dels i tidigt 1900-tal då 18 skelett framkom 

och under 1960-talet fler skelettdelar och uniformsknappar (Palmbo 2012). Ytterligare 

möjliga gravar för ryska soldater är hittade i Jävre, Norrbotten i samband med vägarbeten 

1971. Vid undersökning av Norrbottens museum hittades 8 skelett. "Två ryssar" ska finnas 

begravda i Jävre enligt muntliga källor i byn (Palmbo 2012). I samband med 

undersökningen hittades ett krucifix i liknande östlig utformning som det krucifix som 

hittades vid inventeringen i Sävar 2010 (Linderholm 2010). Kustlandsvägen gick vid Jävre 

och här ska svenska och ryska trupper ha färdats åren 1808-1809 och gravarna är sannolikt 

från denna tid, enligt Norrbottens museum (Palmbo 2012). I Umeå kommun har 

inventeringar gjorts 2007 av Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och Sävar 

Hembygdsförening för att lokalisera gravar med stupade från kriget. Historiska källor om 

var dessa platser finns är mycket sparsamma. På och kring Krutbrånet är en inventering med 

metalldetektor och provrutor under åren 2009-2010 hittills de enda undersökningar som 

gjorts där, på uppdrag av Länsstyrelsen inför markberedningar. Syftet var att undersöka 

slagfältets okända utbredning och omfattning vad gäller spår från kriget i form av 

muskötkulor och metallföremål. Fynd från kriget finns hittade sporadiskt sedan tidigare i 

Sävar by (Linderholm 2010). 

  Andra undersökningar med metalldetektering som gett spår från kriget finns exempelvis i 

ett område i Hörnefors som undersöktes år 1983 inför avbaning för nya E4:ans dragning. 

Platsen var slagfält för svensk och rysk sammandrabbning i juli 1809. Här framkom bl a ett 

fåtal muskötkulor, en järnkula och metallfragment. Tidigare hittade fynd är en blykula och 

en knapp av okänt ursprung vid brukskyrkan i Hörnefors (Forsberg 1983). Ytterligare ett 

undersökt slagfält finns i Oravais i norra Finland där ryssar och de svensk-finska trupperna 

stred mot varandra den 13-14 september 1808, med sammanlagt ca 13.000 man i strider 

som uppges ha varit häftiga. Syftet var att genom inventering med metalldetektor och studie 

av skriftliga källor lokalisera slagfältet som fram tills dess inte hittats men som enligt lokala 

uppgifter plundrats ett okänt antal gånger. Ytterligare frågeställningar som kvarstår att 

besvara rör slagfältets okända utbredning, var de stupade har begravts, muskötkulornas 

olika utseenden, vilka knappar och fynd som hör till respektive armé och slagets 
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händelseförlopp i landskapet. Inventeringen utfördes delvis år 2007-2008 i ett samarbete 

mellan Museiverket Österbottens museum, Oravais historiska förening samt 

Riksantikvarieämbetet, Sverige (Risla & Backman 2008). De förhållandevis många men 

småskaliga undersökningarna som gjorts på ovan nämnda platserna har gett liknande 

resultat och frågeställningar. Krigen är beskrivna i historiska källor men de arkeologiska 

spåren är till största del fortfarande outforskade. 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Källmaterialet som finns bevarat om Umeås gamla hamn och slaget i Sävar är begränsat för 

att tolka dem då inga större omfattande arkeologiska undersökningar har gjorts där. Syftet 

med den här uppsatsen är att visa att miljöarkeologiska metoder kan användas för att öka 

kunskapen om historiska händelser och platser när det inte är möjligt att utföra en större 

undersökning. I de följande två fallstudierna ska jag med hjälp av miljöarkeologiska metoder 

svara på följande frågeställningar: 

 

Umeås gamla hamn: 

Hur kan kulturlagren som framkom i ett schakt i Umeås gamla hamn tolkas, baserat på 

analyser av ett fåtal jordprover med arkeobotaniska och markkemiska metoder ur schaktets 

profilvägg, och vad betyder det för det hittills outforskade hamnområdet?  

 

Slaget i Sävar 1809: 

Slagfältets utbredning är okänd, på militära kartor vid platsen för fänrik Norlins förpost 

finns i närheten ett avlångt våtmarksområde mellan förposten och Krutbrånet och den 

gamla kustlandsvägen går intill. Stridernas utstreckning kring den här våtmarken är okänd 

och är endast delvis inventerad arkeologiskt. Våtmarken är idag mindre och delvis täckt av 

skog. Runt om Krutbrånet finns nutida vägar och bebyggelse. Undersökning av slagfältets 

utbredning och jämförelse med krigsskildringar försvåras av sentida förändringar i 

landskapet. Hur kan de stridande truppernas formationer under slaget på Krutbrånet 

urskiljas, baserat på det arkeologiska materialet i form av muskötkulor, genom att göra 

metriska mätningar, använda X-ray Fluorescense för att studera kulornas sammansättning 

och rumslig analys av dessa? 

3. TEORETISKA ASPEKTER 

3.1. Miljöarkeologi i historisk arkeologi  

Historisk arkeologi behandlar sentida kulturer och händelser som har skriftliga och muntliga 

källmaterial för att rekonstruera dessa utifrån bevarade källor. Materiella lämningar och 

skriftliga dokument är två olika typer av källmaterial som kan komplettera varandra men på 
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grund av deras olika karaktär och bevarandeförhållanden också vara motsägelsefulla (Little 

2007:29f). Miljöarkeologi är ett brett område med många olika typer av vetenskapligt 

inriktade dicipliner där förhållandet mellan landskap och människa och deras inverkan på 

varandra över tid studeras. Arkeologiska lämningar tolkas ofta inom miljöarkeologi i 

antropologiska, historiska och humanistiska områden och metoderna består av biologiska, 

kemiska och fysiska analyser (Reitz & Shackley 2012:3). Inom Arkeobotanik studeras 

växtmaterial i form av bevarade frön och trä från arkeologiska lämningar, växtanvändning 

och odling samt miljöförändringar genom studien av pollen. Växtmaterial i arkeologiska 

kontexter bevaras i torra miljöer, våta syrefattiga miljöer eller förkolnade av eldpåverkan. 

Arkeobotaniken har ökat vetskapen om den forntida utvecklingen av agrara samhällen och 

kulturella och ekonomiska variationer av växtanvändning (Nesbitt 2006). På åkrar växer 

ofta ogräs tillsammans med grödor. Ogräsen är specifika för de odlade sädesslagen och är i 

sin karaktär också bunden till olika typer av jordar. I en arkeologisk kontext där förkolnade 

sädesslag och ogräs hittas tillsammans är ogräsen en indikation på att sädesslagen odlats på 

plats och hur markanvändningen sett ut. Ogräs som växer på näringsrik mark kan t ex vara 

tecken på att åkermark har gödslats (Engelmark 1985, Widén & Widén 2008). Det här 

fyndmaterialet är ofta mycket svårt att urskilja med blotta ögat, därför insamlas jordprover 

med fyndmaterial som kan tänkas innehålla makrofossila rester från arkeologiska 

lämningar. De undersöks i fält eller laboratorium och hittas genom flotering av eller 

vattensållning med nät som fångar upp de små fröerna och annat arkeologiskt fyndmaterial 

så som t ex ben (Branch et al. 2005:125).  

  Markkemiska analyser av jordlager innefattar olika metoder som används för att studera 

människans påverkan på marken i arkeologiska kontexter. Metoderna används även för 

miljörekonstruktioner av landskap och områden som människor brukat för att studera 

landskapsförändringar över tid och relationen till mänsklig aktivitet. Provtagning görs t. ex. 

över boplatsområden och i anläggningar beroende på frågeställningar och metod för att få 

ett varierat källmaterial som kan ge information om detta (Engelmark & Linderholm 

2008:17f). Mänskliga aktiviteter lämnar olika typer av kemiska spår i marken, både synliga 

och osynliga. Kulturlager och avfallshögar är exempel på lämningar som kan innehålla 

organiskt material. För att mäta halten av detta i jorden används sk glödförlust (Organisk 

halt efter förbränning - Loss On Ignition (LOI)). Genom att utsätta jorden för hetta så 

förbränns organiskt material. Mängden organiskt material som jorden innehåller mäts 

genom att väga jorden före och efter förbränning. Arkeologiska lämningar kan också vara 

brända och genom att utsätta kulturpåverkad jord för ett magnetiskt fält så kan man mäta 

den magnetiska susceptibiliteten (MS) vilket indikerar om jorden har påverkats av hetta. 

Denna metod används för att t ex lokalisera och studera kulturlager, stratigrafiska lager och 

aktivitetsytor. Fosfater (PO4-3) finns i alla levande varelser och förekommer därav naturligt 

i varierad utsträckning i arkeologiska lämningar. Halterna av fosfater kan mätas (CitP) för 
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att studera t ex aktivitetsytor (Branch et al. 2005:51). Både mänskliga och naturligt 

påverkade kemiska processer i marken är viktiga att förstå för att kunna tolka dem i 

arkeologiska kontexter. Markkemiska studier av t ex boplatsmönster och rumslig spridning 

av aktivitetsytor ger värdefull information både som referensmaterial och 

undersökningsmetod (Linderholm 2007). 

  I Sverige har miljöarkeologiska metoder använts för att besvara frågeställningar rörande 

stadslager i historisk arkeologi. Ett exempel där miljöarkeologisk analyser gjorts av 

Miljöarkeologiska laboratoriet (Umeå universitet) vid stadsgrävningar, är i kvarteret 

Härberget i Göteborgs innerstad i samband med en förundersökning av Rio 

Kulturkooperativ 2007. Inga undersökningar hade gjorts i stadsdelen tidigare och området 

var av stort intresse för att öka kunskapen om kvarteret och tidsperioden 1600 till 1700-

talet. Syftet med undersökningen var även att spåra den befolkning som inte nämns i 

skriftliga källor (Wennberg 2010:11). Järn och skinn var viktiga exportvaror i Göteborgs 

tidiga stad (Wennberg 2010:7) och de historiska källorna beskriver personer som bott i 

kvarteret och att sadelmakeri och skinnhantverk bedrivits där (Wennberg 2010:124). I en 

tomt som undersöktes i kvartert framkom kulturlager, stenmurar, avfallslager med fynd av 

holländska och engelska kritpipor, mynt, keramik, vinglas, tyskt stengods, djurben, skinn 

och järnföremål m.m från 1600-talets senare del. Benmaterialet analyserades och visade 

fisk, ostron, blåmussla och fåglar. Tio st jordprover från olika kulturlager och anläggningar 

analyserades med miljöarkeologiska metoder, arkeobotanisk och markkemisk analys, i syfte 

att studera hur kosthållningen och närmiljön såg ut (Wennberg 2010:115). Resultatet av 

dessa analyser visade att jorden var smutsig med höga fosfatvärden och viss eldpåverkning. 

Det bevarade subfossila materialet innehöll växter som speglade det lokala vegetationen 

området i form av ruderatväxter, åkerogräs och ängsväxter. Förutom humle, hampa, 

hasselnöt, plommon, körsbär och hallon som växer lokalt så visade ytterligare växter så som 

oliv, fikon, pumpa, valnöt och vindruva tillsammans med övriga fynd på den rika import som 

förekom i staden (Viklund 2010). I Nyköpings stad undersöktes fastigheten Skutskepparen 

46, Raä 231:1 varvid nio prover togs ur äldre lager vid en kompletterande förundersökning 

för att studera tiden innan stadsbranden 1665. Den  arkeobotaniska analysen gav ett 

resultatet som bestod av förkolnade sädeskorn så som korn, havre och råg, oförkolnade 

åkerogräs, ruderatväxter, ängsväxter och våtmarksväxter. Dessa gav indikation på en 

närings- och kväverik stadsmiljö i form av förekomst av nässlor, målla och bolmört. Övriga 

fynd är typiska för stadskontexter så som keramik, ben och fiskben (Östman 2011). I 

Skellefteå 2005 undersöktes Kungsgropen, dess funktion och platsens betydelse som hamn 

under medeltiden, i ett samarbete mellan Skellefteå museum, Skellefteå hembygdsförening 

och Miljöarkeologiska laboratoriet. Ett 50-tal prover togs ur schakt nr tre för 

makrofossilanalys, vedartsanalys, pollenanalys och markkemiska analyser i syfte att studera 

landskapsförändringar över tid. Resultatet visade på typisk medeltida bofasthet i de 1,5 
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tjocka kulturlagren, indikation på spannmålsodling, hampodling, fiskben och fynd av 

sminkrot som är en medicinalväxt och använts som färg i smink (Viklund 2006). I Luleå 

Gammelstad Raä 330 utfördes en arkeologisk undersökning inför dragning av fjärrvärme på 

Västervägen 19, och två prover analyserades med miljöarkeologiska metoder i syftet att lyfta 

fram Gammelstads tidiga bebyggelse mellan 1500 och 1700-talen. Ett av proven som tagits 

ur en nedgrävning tolkat som ett stolphål (Mp1, ca 1 liter i mängd) innehöll obrända frön av 

brännässla, trampört, hallon och målla samt bränd lera och fiskben. Resultatet tydde på 

växter som trivs i kväverika, näringsberikad och smutsiga marker och tolkas i fyndkontext 

som typisk stadsmiljö eller åkermark. En tidigare utförd analys med markkemi från 2001 på 

platsen visade även den en kulturpåverkad och smutsig miljö (Viklund 2008).  

  I en jämförelse av arkeobotaniska fynd med etnohistoriska källor kan nämnas spridningen 

av odlade växter som uppstod mellan Sydamerika och Europa under 1500-talet och hur den 

utvecklades i Argentina. Under hela 1500-talet odlade spanjorerna sädesslagen korn och vete 

i liten skala på platser där de bosatte sig. Spanska kolonier tog med sig sädesslagen till Chile 

och Santiago 1556 där dessa började att odlas av den lokala befolkningen. Vete och korn tros 

ha kommit till nordvästra Argentina år 1550 då spanska byar som Barco grundades. I 

skriftliga källor från Barco nämns vete men inte odling av det där. De första arkeologiska 

spåren utav korn, vete och persika i nordvästra Argentina hittades i ett administrativt hus på 

Inkabosättningen El Shincal. Dessa daterades till en tid under 1600-talet då europeer befann 

sig i området. Totalt 861 liter jord från olika delar av huset sållades i laboratorium. Det 

botaniska förkolnade materialet bestod av 1344 st frön av både vilda, odlade och exotiska 

växter. Även ben av europeiska tamdjur hittades i kontexten. Platsen tolkas som ett viktigt 

ceremoniellt centrum. Många spanska källor nämner sädesodlingen och handel med vete på 

olika platser i Sydamerika men sädesslagen fanns också hos lokalbefolkningarna vilket inte 

alltid nämndes i källorna. El Shincal är ett sådant exempel där fynd av vete och korn gjordes 

med arkeobotaniska metoder. Hur sädesslagen kommit till El Shincal är oklart men exempel 

på teorier är att de varit gåvor till inkafolket, handelsvaror eller krigsbyten, antingen från 

Chile i söder eller Peru i norr. Den ceremoniella kontexten i El Shincal är viktigt för att 

tidpunkten sammanfaller med den tidiga kontakten med europeerna och belyser 

användningen av de europeiska sädesslagen hos inkafolket (Capparelli et al. 2005).  

  Arkebotanik och markkemi kan som ovan nämnts ge värdefull information om 

kulturlandskap och människors växtanvändning. Ofta är storleken på proven som tas ca 1-3 

L vilket i en stadsmiljö kan ge tillräckligt med makrofossil, sediment och källmaterial för att 

tolka kulturlager och anläggningar. 

3.2. Slagfältsarkeologi i historisk arkeologi 

Slagfält är en typ av arkeologisk lämning och en plats där slag har utkämpats. Slagen är ofta 

historiskt viktiga händelser som i varierad form finns återgivna i historiska källmaterial. Ett 
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ökat intresse för arkeologiska undersökningar av slagfält skedde under senare delen av 

1900-talet och början på 2000-talet. Den första konferensen om slagfältsarkeologi hölls så 

sent som år 2000 i Glasgow, Scotland (Scott & McFeaters 2011:104). Slagfältsarkeologin är 

utbredd i USA och Europa (Scott & McFeaters 2011:110) medan den i Sverige är ett betydligt 

mindre forskningsområde. Svenska slagfält är inte skyddade antikvariskt till skillnad från 

slagfält i andra västerländska länder (Knarrström 2006: 137ff). Den svenska 

slagfältsarkeologen Bo Knarrström förklarar teorin bakom slagfältsarkeologi i följande citat: 

"en slagfältsarkeologisk undersökning syftar i första hand till att belysa händelseförlopp och 

aktionskedjor så som de förlöpte i realtid" (Knarrström 2006:136). Ur ett antropologiskt 

perspektiv uppvisar materiella lämningar på slagfält händelseförlopp av kulturell karaktär 

och genom att använda arkeologiska teorier och metoder kan dessa strider studeras i de 

arkeologiska fynden från undersökta slagfält (Scott & McFeaters 2011:104). Det kända slaget 

i Little Bighorn 1876 i Montana, USA är ett exempel på en händelse där de historiska 

skildringarna i efterhand inte visade sig stämma överens med resultaten av de arkeologiska 

undersökningarna från 1980-talet av slagfältet (Panzeri & Katcher 1995:74f). De nya 

metoderna som användes fick betydelse för slagfältsarkeologin som därmed började att 

anses vara en viktig arkeologisk subdiciplin. Denna undersökning i Little Bighorn började till 

följd av att en gräsbrand år 1983 synliggjort materiella lämningar från slaget. Amerikanska 

National Park Service startade undersökningen år 1984, som leddes av Douglas D. Scott och 

Richard A. Fox, för att avgöra utbredelsen av lämningarna (Scott & McFeaters 2011:108). 

Arbetet från den fältsäsongen publicerades 1987 (Scott & Fox 1987). Enligt historiska källor 

hade stupade soldater på slagfältet fått resta stenar på platser där de stupat och vid några av 

de resta stenarna gjordes testgropar för att undersöka om det fanns mänskliga kvarlevor 

kvar vid dem. En stor del av slagfältet undersöktes med metalldetektorer för att lokalisera 

metallfynd under marken (Scott & McFeaters 2011:108). Det gjordes även en avancerad 

systematisk dokumentation av den rumsliga spridningen av fynden vilket gav möjligheten 

att i efterhand detaljerat studera slagets händelseförlopp. Dessa två metoder lade grunden 

för fortsatta arbeten inom slagfältsarkeologin (Scott & McFeaters 2011:109). De arkeologiska 

undersökningarna av platsen för slagfältet visade att den amerikanska militärens återgivning 

av vad som hände var överdriven till deras förmån (Panzeri & Katcher 1995:74). Den 

felaktiga återgivningen i de historiska källorna av slaget påverkade länge allmänhetens syn 

på händelsen långt in på 1900-talet (Panzeri & Katcher 1995:74f). I Scott och Fox's 

undersökning studerades skjutvapnens individuella påverkan på projektiler vilket gjorde det 

möjligt att identifiera de stridandes rörelser baserat på fyndens rumsliga spridning på 

slagfältet. Resultatet visade att den amerikanska militären varit i underläge och att urfolken 

Lakota och Cheyenne, överlägsna både till antal och i skjutvapen, segrat (Scott & McFeaters 

2011:109). Senare tiders redogörelser av slaget i Little Bighorn är baserade på resultaten från 

de arkeologiska undersökningarna (Panzeri & Katcher 1995:74).  
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  Ett exempel på slagfält i Sverige som undersökts systematiskt är slagfältet Ylleshed i 

Landskrona, Skåne. Där möttes svenskar mot danskar år 1677 under det Skånska kriget. En 

forskningsgrävning av slagfältet startades år 2003 av Knarrström vilket var första gången ett 

svenskt slagfält undersöktes arkeologiskt (Knarrström 2006:14). Undersökningen 

publicerades av Knarrström i boken "Slagfältet" utgiven 2006. Metalldetektorer användes 

för att lokalisera metallfynd utifrån skriftliga källor om slagfältets plats och under 

undersökningens gång tillkom okända områden av slagfältet (Knarrström 2006:19f). Andra 

slagfält i Skåne är mer eller mindre skadade av senare tids bebyggelse men slagfältet i 

Ylleshed har varit ostört och var därmed lämpat att undersöka i sin helhet och gav goda 

möjligheter att studera fyndmaterialets spridning och rumsliga spår av strider (Knarrström 

2006:9). Syftet var att undersöka om det fanns materiella fynd från slaget kvar på platsen 

(Knarrström 2006:19) men på grund av slagfältets utbredelse på 4,5 miljoner kvadratmeter 

tvingades undersökningen begränsas till vissa platser där strider enligt historiska källor 

utspelats. Resultatet av hittade fynd från metalldetekteringen stämde ofta men inte alltid 

med de skriftna källorna om var de olika truppernas placeringar i landskapet fanns 

(Knarrström 2006:51f). Endast en liten del av slagfältets centrala del var undersökt efter en 

månads arbete (Knarrström 2006:66). De små områden som undersöktes uppvisade dock 

fyndkontexter där händelser ur stridernas var tydliga i den rumsliga spridningen av fynd. 

Detta visar också betydelsen av att mäta in enskilda fynd. Ett sådant exempel finns i 

slagfältets centrala del där en rak linje med blykulor, handgranatsfragment och knappar. I en 

jämförelse bataljlinjen på platsen i de historiska källorna är den här linjen av fynd 

överraskande i 90° vinkel mot bataljlinjen (Knarrström 2006:68). Ytterligare ett tydligt 

exempel är att de flesta av handgranatsfragmenten påträffades i flanken av denna linje 

(Knarrström 2006:72). Ett antal analyser gjordes på fyndmaterialet av muskötkulorna. 

Deras utseenden mättes och de uppvisade både runda och deformerade former som uppstått 

till följd av träffar (Knarrström 2006:83f). Experiment utfördes på nytillverkade blykulor  

och variationen i deformering av träffar i diverse material så som trä, metall och organiskt 

material jämfördes med muskötkulornas utseenden (Knarrström 2006:98f).  

  De materiella lämningarna på ett slagfält och deras rumsliga spridning är betydelsefulla och 

resultaten från större undersökningar som visar spår av strider kan användas som referenser 

för att studera skadade slagfält skriver Knarrström (Knarrström 2006:9). En anledning till 

varför slagfält är viktiga att undersöka arkeologiskt är enligt Knarrström på grund av det 

historiska källmaterialets varierande karaktär och innehåll, så som ögonvittnesskildringar 

och kartmaterial (Knarrström 2006:16f). En annan anledning är att slagfälten i Sverige inte 

är skyddade antikvariskt och därmed ofta skadas och riskerar att försvinna (Knarrström 

2006: 137ff). Ytterligare i ett sådant här arkeologiskt material finns möjligheter att göra 

antropologiska studier om truppers rörelsemönster vilket var möjligt att urskilja i Little 

Bighorn (Scott & McFeaters 2011:109). Många undersökningar av slagfält runt om i världen 
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har genereat värdefull information om enskilda slag och som i många fall bidragit med ny 

kunskap om de historiska händelserna (Scott & McFeaters 2011:117f).  

  Ett exempel där miljöarkeologiska metoder använts i slagfältsarkeologi är i Dadlington, 

Leicestershire, England för att hitta slagfältet Bosworth där Rikard III den 14 augusti 1485 

förlorade och dog och Henrik VII blev kung av England. Slaget omnämns endast i en skriftlig 

källa från 1500-talet där Vergil beskriver platsen för slaget som marskland. För att lokalisera 

platsen för slagfältet gjordes mellan 1976 och 2008 en studie och miljörekonstruktion från 

neolitisk tid till medeltid av två provtagna områden Fen Hole och Fen Meadow baserat på 

litostratigrafi och pollenanalys. Miljörekonstruktionen baserades på frågeställningar om 

eventuella spår av våtmark under medeltiden och om de stämde med Vergils beskrivning 

samt utreda vilket område som var den mest troliga platsen för slagfältet. Områdena har 

förändrats över tid, delvis som följd av jordbruk. En älv hade tidigare runnit genom 

landskapet som i senare tid blivit ombygd till kanal. Dessa förändringar i marken gjorde att 

det i studien inte var möjligt att lokalisera den exakta platsen för slagfältet men resultatet 

gav indikationer på våtmarksområden under tidig medeltid. I en jämförelse med Vergils 

källa tolkade forskarna beskrivningen av "våtmark" som de flertalet små våtmarker som 

analysen visade hade funnits i området och att trupperna möjligen varit placerade på högre 

torrare mark. Enligt forskarna behövs ytterligare studier rörande andra medeltida 

våtmarksområden i närheten, slagfältets okända utbredning och militära artifakter för att 

hitta slagfältet (Wheeler et al. 2010). 

4. METOD  

De två ämnena som studeras i uppsatsen presenteras var för sig i två fallstudier. Förutom 

arkeobotanik, markkemi och analysen av legeringar i muskötkulor har jag gjort litteratur- 

och kartstudier. Angående slaget i Sävar har jag använt mig av karta från kriget (Lindström 

1893) samt ytterligare kartor från krigsarkivet och ekononmiska kartor från Lantmäteriet. 

Dessa har jag sedan rektifierat i ArcMap 10 för att presentera den rumsliga spridningen av 

legeringarna i muskötkulorna med fyndplatsernas koordinater. För att besvara mina 

frågeställningar i fallstudien om jordproverna från Umeås hamn har jag använt de 

miljöarkeologiska metoderna arkeobotanik och markkemi. Det saknas detaljerade kartor 

över just området där proverna i analysen kommer ifrån vilket gör att jag har fokuserat på 

jordproven och tolkat lagren i schaktet utifrån resultaten från analysen. Analysmetoderna 

beskrivs närmare i respektive fallstudie. 
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5. FALLSTUDIE 1 

Arkeobotanik och markkemi, en analys av brandlager i Umeå stads hamn 

 

 
Fig. 3. Överblick av schaktet. Foto: Phil Buckland 2011. 

 

5.1. Inledning: 

I samband med byggnationer i Umeås kajområde år 2011 inför uppförandet av Kulturväven 

nedanför kvarteret Heimdal grävdes ett schakt där Thulegatan möter Västra Strandgatan.  

Schaktet ligger precis utanför södra gränsen för den fasta fornlämningen Umeå stad RAÄ 

128:1 i kajområdet och visade äldre bevarade kulturlager under kullersten och ett tydligt 

brandlager (se fig. 3 och 4). Efter att detta uppmärksammats av arkeologer vid Umeå 

Universitet togs prover ur den synliga profilväggen av Västerbottens museum som tidigare 

under år 2011 hade gjort undersökningar i kvarteret Heimdal på uppdrag av Länsstyrelsen i 

samband med byggandet av kulturväven (Sondell & Heinerud 2011). Vid provtagningen av 

profilväggen (se fig. 6 och 7) ritades en profilritning (se fig. 5) samt dokumenterades 

koordinaterna N 7088145,75 och E 758623,39 (SWEREF 99 TM) med GPS av Nina 

Granholm från Västerbottens museum. Jordprovernas exakta positioner i lagren är okänd. 

Proverna skickades sedan till Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå Universitet för analys. 

Denna rapport som ingår i den här uppsatsen presenterar en arkeobotanisk och markkemisk 

analys av dessa sju prover tagna ur profilväggen. 
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 Fig 4. Närbild av schaktet ( Foto: Phil Buckland 2011-10-12). 
 

5.2. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med den här undersökningen är att analysera och presentera fyndmaterialet i 

jordproverna som togs ur profilväggen och med största vikt lagd på brandlagret. Förkolnat 

fyndmaterial i en sådan här stadsmiljö är ett viktigt arkeologiskt källmaterial för att studera 

Umeås gamla hamn. Staden har brunnit ett flertal gånger men ytterst lite arkeologisk 

forskning har gjorts i området. Oförkolnat material bevaras inte i samma utsträckning som 

förkolnat och i en hamn som har haft mycket aktivitet under flera hundra år finns det stor 

chans att små spår finns kvar som kan berätta om mänskliga aktiviteter. 

 

Frågeställningar: 

• Hur kan de arkeobotaniska och markkemiska resultaten tolkas? 

• Hur har lagren bildats och när? 

• Vad kan källmaterialet ur schaktet berätta om Umeå hamn? 
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Fig 5. Profilritning av schaktet. Proverna ej markerade i i profilritningen men är tagna uppifrån och 
ner. Ritning av Nina Granholm, Västerbottens museum, 2011. 
 

 
Fig. 6. Profilvägg i schaktet. Från N. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum, 2011-10-24. 
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Fig. 7. Profilvägg i schaktet. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum, 2011-10-24. 
 
 
Tabell 1. Provinformation. 

MAL nr 
11_0068 

Provnr Provbeskrivning 
Provvolym innan  

flotering/vattensållning 
(L) 

1 MP1 Sand vid naturstenar, mitten 1,0 
2 MP2 Kollagret, mitten 1,0 
3 MP3 Kollagret, höger 0,8 
4 MP4 Kollagret, vänster 1,0 
5 MP5 Ljust sandlager med kol-inslag, mitten 0,7 
6 MP6 Ljust sandlager med kol-inslag, vänster 0,7 
7 MP7 Mörkare sandlager, höger 0,9 

 

5.3. Metod: 

5.3.1. Provbehandling 

Samtliga prover analyserades av författaren enligt Miljöarkeologiska laboratoriets metoder 

(Engelmark et a.l 1998). Proverna torkades först i torkrum +30 C. Varje provs volym mättes  

(se tabell 1) samt subsamplades innan flotering för markkemi. Floteringen av proverna 

gjordes med såll i maskstorlek 0,5 mm och vattensållning i 2,0 mm såll. Sanden som blev 

över efter vattensållning sparades. Det floterade materialet torkades i torkrum igen i +30 C. 
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5.3.2. Arkeobotanik 

Det förkolnade materialet analyserades och sorterades i stereolupp med 40x förstoring. Frön 

identifierades tillsammans med Karin Viklund och referensmaterial på MAL. Som 

referenslitteratur användes "Den nordiska floran" (Mossberg 1992) och "Digital seed atlas of 

the Netherlands" (Cappers et al. 2006). Sädeskorn identifierades med "Identification of 

cereal remains from archaeological sites" (Jacomet 2006). Varje enskilt prov och lager 

presenteras för sig, se tabell 2. 

5.3.3. Markkemi 

Den markkemiska analysen av sedimenten i jordproverna har gjorts för att mäta fosfater, 

magnetisk susceptibilitet och glödförlust, detta för att se som om materialet är eldpåverkat 

och smutsigt av kulturpåverkan. Magnetisk susceptibilitet mäter sedimentens grad av 

eldpåverkan (Engelmark & Linderholm 2008:29) och detta utfördes före och efter 

förbränning av proverna i ugn (Loss On Ignition; LOI). Proverna subsamplades innan 

vattensållning för markkemisk analys. De torkades i torkrum i +30 C och sållades därefter i 

såll med maskstorlek 1,25 mm. För fosfatanalys (CitP) vägdes 1 gram sand. 10 gram sand 

vägdes för analys av organisk halt efter förbränning (LOI). Analys av magnetisk 

susceptibilitet (MS) gjordes på detta 10 gram prov före och efter (MS550) förbränning 

(Thompson & Oldfield 1986). Av det brända 10 grams provet togs 1 gram för att analysera 

fosfaterna i materialet (CitPOI) efter att det utsatts för hetta i tre timmar i ugn i 550°C 

(Engelmark & Linderholm 1996). 

5.3.4. Datering 

Kulturlagren i profilen är ostörda och för att avgöra när kollagret tillkommit så valdes 

sädeskorn för 14C datering för att de har låg egenålder (Gräslund 1996:54). Ett havrekorn från 

högra delen av kollagret och en ärta ur vänstra delen av kollagret skickades till 

Ångströmlaboratoriet i Uppsala (se fig. 8) i ett försök att se var en datering ligger i 

tidsspannet 1600-1890. 

 

Provinformation: 

Umå hamn 1. Ur 11_0068:3 (MP3, kollagret höger) valdes ett havre, hel, stort, vikt: 0,0196 g 

(19 mg). 

Umeå hamn 2. Ur 11_0068:2 (MP2, kollagret mitten) valdes en ärta, hel, vikt: 0,0620 g 

(62mg). 
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Fig. 8. Resultat av 14C datering av makrofossiler från Umeå hamn, Umeå, Västerbotten. 

5.4. Resultat: 

5.4.1. Arkeobotanik 

I proverna ur kollagret bestod det arkeobotaniska förkolnade materialet av havre, ogräsfrön 

samt ärtor. Oförkolnat material var enstaka frön av hallon, dån, och penningört och träbitar, 

se tabell 2 nedan. Havren uppvisade stor variation i form och storlek (se fig. 9). De allra flesta 

sädeskornen har skalen kvar, och en större mängd skal framkom också. Ett litet antal cerealia 

är dåligt brända, och är bruna i färgen. Övrigt material bestod av träkol, glasbitar i olika 

färger, slaggfragment, ihoptryckt trä och lera, enstaka fragment av ben, en liten bit flinta och 

ett blyhagel. 
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Tabell 2. Resultat av makrofossil 
Mal nr Prov nr Förkolnat material Övrigt material För C-14 
11_0068:1 MP1 28 havre (Avena sativa), 

8 fragment av cerealia 
  

11_0068:2 MP2 870 havre (Avena sativa), 
fragment av cerealia, 
skal till cerealia, 
2 dån (Galeopsis sp.), 
1 bergssyra (Rumex acetosella), 
1 åkerspergel (Spergula arvensis), 
1 våtarv (Stellaria media), trasig, 
1 frö av hallon (Rubus idaeus), 
38 hela ärtor (Pisum sativum),  
44 halvor av ärtor (Pisum sativum), 
fragment av ärtor (Pisum sativum) 

1 flätat fragment, liknar 
juteväv 
9 ben, fragment 
1 fragment av flinta, 
1 blyhagel, 
smälta bitar av metall, 
glasbitar, 
träkol, obränt 
2 frön av hallon (Rubus 
idaeus) obrända 

ärta, hel (62 
mg). 

11_0068:3 MP3 4973 havre (Avena sativa), 
fragment av cerealia, 
skal till cerealia, 
2 åkerbinda (Fallopia convolvulus), 
2 dån (Galeopsis sp.), fragment, 
3 småsnärjmåra (Galium spurium), 
11 åkerspergel (Spergula arvensis), 
4 pilört (Persicaria lapathifolia), 
1 vitklöver (Trifolium repens), 
2 jordrök (Fumaria officinalis), 
delar, 
4 ärtor (Pisum sativum), 
skottspetsar från gran 

havre (Avena sativa), 
obrända 
3 ben, fragment, 
3 dån (Galeopsis sp.), 
obrända, 
1 hallon (Rubus idaeus), 
obränt, 
1 penningört (Thlaspi 
arvensis), obränd, 
2 insekter 

havre, hel 
(19 mg). 

11_0068:4 MP4 885 havre (Avena sativa), 
1 axspindelsegment till cerealia, 
1 småsnärjmåra (Galium spurium), 
3 åkerspergel (Spergula arvensis), 
1 mjukdån (Galeopsis ladanum), 
2 pilört (Persicaria lapathifolia), 
1 korsblommig växt, oidentifierad 

  

11_0068:5 MP5 1 fragment av halv ärta (Pisum 
sativum), 

trä, obränt 
1 frö av hallon (Rubus 
idaeus), obränt, 
1 fiskkota, 
1 fragment av snäcka, 
9 fragment av ben(?) 
2 fragment av flinta, 
1 fragment i metall(?) 
svart sten, glasaktig 

 

11_0068:6 MP6 12 havre (Avena sativa), 
1 strandglim (cf. Silene uniflora), 
dåligt bränd, 
1 frö, oidentifierat 

trä, obränt 
7 bitar flinta, 
orange/grå, 
8 fragment av ben 
(marint?), 
1 fiskkota, 
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1 fiskben, 
1 fragment av 
snäckskal, 
1 ben, 
Svart sten, glasaktig 

11_0068:7 MP7 33 havre (Avena sativa),  
3 bitar ljusröd lera, 
 

trä, obränt, 
1 frö av hallon (Rubus 
idaeus), obränt, 
2 ben, 
1 fiskben, 
3 bitar flinta 
svart sten, glasaktig 

 

 
 
Lager 3 (se fig. 5), Prov MP1: 

Det här lagret ovan brandlagret bestod till största del av sand. Det förkolnade arkeobotaniska 

materialet bestod av 28 st havre (Avena sativa) samt 8 fragment av cerealia vilka sannolikt 

härrör från brandlagret under. 

 
Lager 4 (se fig. 5), Kollagret mitten, Prov MP2: 

Provet bestod till största del av förkolnad cerealia och träkol. Cerealian (se fig. 9) 

identifierades till 870 st havre (Avena sativa). Många av dem hade skalen kvar, och ett flertal 

skal till cerealia framkom även. Fragment av cerealia kunde inte identifieras närmare. Fyra 

olika ogräsarter framkom men antalet förkolnade frön var lågt; två frön av dån (Galeopsis 

sp.) som inte kunde identiferas närmare, ett frö av bergssyra (Rumex acetosella), ett frö av 

åkerspergel (Spergula arvensis), ett frö av våtarv (Stellaria media), samt ett frö av hallon 

(Rubus idaeus). av oförkolnade frön framkom endast två hallon. Vidare framkom 15 st ärtor 

(Pisum sativum) vilka var ca 5 mm i storlek (se fig. 10). De är mycket släta i ytstrukturen och 

vid identifieringen var det svårt att säkerställa till art då de ofta saknade karaktäristiska 

kännetecken så som skåra (hilum) för grodd och stam. Förutom det arkeobotaniska 

materialet framkom slaggbitar av metall, glasbitar, oförkolnat trä, ett litet flätat fragment (se 

fig. 11) som liknar juteväv i utseende, 9 fragment av ben, ett blyhagel i ett fåtal mm i diameter 

samt ett fragment av flinta. En ärta valdes för 14C datering. 

 

Lager 4 (se fig. 5) Kollagret höger, prov MP3: 

Även detta prov bestod till största del av träkol och förkolnad cerealia. Av dessa kunde 4973 

sädeskorn identifieras till havre (Avena sativa). Det framkom även ett litet antal förkolnade 

skal till cerealia. I detta prov framkom 4 st ärtor (Pisum) samt sju ogräsarter och antalet 

förkolnade frön var lågt per art. Två frön av åkerbinda (Fallopia convolvulus), två 

fröfragment som identifierades till dån (Galeopsis sp.), tre frön av småsnärjmåra (Galium 

spurium), elva frön av åkerspergel  (Spergula arvensis), fyra frön som identifierades till 

pilört (Persicaria lapathifolia), ett frö av vitklöver (Trifolium repens),två delar av frön som  
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Fig. 9. Cerealia (Foto: författaren). 

 

 
Fig. 10. Frön och ärta längst till höger (Foto: författaren). 

 
 
identifierades till jordrök (Fumaria officinalis) samt skottspetsar från gran. Bland det 

oförkolnade arkeobotaniska materialet framkom havre, tre frön som identifierades till dån 

(Galeopsis sp.), ett frö av hallon (Rubus idaeus), ett frö av penningört (Thlaspi arvensis). I 

övrigt framkom tre fragment av ben samt två insekter. Ett havre valdes för 14C datering. 
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Fig. 11. Flätat material (Foto: författaren). 

 
Lager 4 (se fig. 5) Kollagret vänster, prov MP4: 

Det förkolnade arkeobotaniska materialet bestod av 885 st havre (Avena sativa) samt ett 

axspindelsegment till cerealia. Fyra ogräsarter framkom och antalet frön var lågt; ett frö av 

småsnärjmåra (Galium spurium), tre frön av åkerspergel (Spergula arvensis), ett frö 

identifierades till mjukdån (Galeopsis ladanum), två frön identifierades till pilört (Persicaria 

lapathifolia), samt ett frö som inte kunde identifieras närmare än till korsblommig växt.  

 
Lager 5, (se fig. 5) mitten, prov MP5: 

I provet från mitten av det rosafärgade lagret under kollagret framkom ett fragment av en 

halv ärta (Pisum sativum). I övrigt innehöll provet ett obränt frö av hallon (Rubus idaeus), 

en fiskkota, ett fragment av snäcka, 9 fragment av ben(?), två fragment av flinta, ett fragment 

i metall(?). I övrigt bestod provet till största del av obränt trä, sand och svart glasaktig sten. 

 

Lager 5, (se fig. 5) vänster, prov MP6: 

Här framkom en mindre del förkolnat material så som träkol och 12 sädeskorn av havre 

(Avena sativa) vilket troligen hör samman med kollagret direkt ovan. Här fanns även ett 

oidentifierat frö och ett dåligt bränt frö liknande strandglim (cf. Silene uniflora). Provet 

innehöll 7 bitar flinta som är orange och grå i färgen, 8 fragment av ben (marint?), en 

fiskkota, ett fiskben, ett fragment av snäckskal, ett ben. I övrigt var provet till största del 

bestående av svart glasaktig sten och oförkolnat trä. 

 

 

Lager 6 (se fig. 5), höger, prov MP7: 
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I detta prov framkom 33 st förkolnade sädeskorn av havre (Avena sativa), ett obränt frö av 

hallon (Rubus idaeus), två ben, ett fiskben, 3 bitar flinta, 3 bitar ljusröd lera. I övrigt bestod 

provet till största del av svart glasaktig sten, och innehöll en större mängd obrända 

träfragment. 

5.4.2. Markkemi 

Markkemin i lager 3 visade låga värden för MS, fosfater och LOI. Värdena i lager 4 var 

förhöjda vad gäller eldpåverkan (MS) och fosfaterna visade även de höga värden (se fig. 12). 

Lager 5 och 6 i profilväggen under kollagret hade något lägre fosfat-nivåer, ungefär hälften av 

värdena för brandlagret (se fig. 13). Det rosafärgade lagret nr 5 visar värden för magnetisk 

susceptibilitet som inte förändrats före och efter förbränning vilket tyder på att marken 

utsatts för hetta. Lager 6 har något högre fosfatvärde än lager 5 och mer förbränt organiskt 

material (LOI). Data saknas för prov MP4 i fosfater efter förbränning och PQuota. Värdena 

för LOI (se fig. 12) är högst i brandlagret och i lager 6.  

 

 
Fig. 12. Markkemiska resultat. 
 

 
Fig. 13. De markkemiska resultaten av fosfater och magnetisk susceptibilitet i profilen. 
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5.4.3. Datering 

Den okalibrerade åldern på havrekornet är 56±30 BP (se fig.14). Största sannolika tidsperiod 

i sigma 2 är åren 1810 AD till 1920 AD. Den okalibrerade åldern på ärtan är 61±33 BP (se fig. 

15). Största sannolika tidsperiod för ärtan i sigma 2 är åren 1800 AD till 1930 AD. Både 

havren och ärtan visar tre möjliga sentida dateringar: i början på 1700-talet, tidigt 1800-tal 

och i slutet på 1800-talet (se fig. 16) där den sistnämnda är dateringen med störst 

sannolikhet. Se fig. 8 för hur förbehandlingen av makrofossilen utfördes. 

 

 
Fig. 14. Kalibrerad datering av havrekornet. 

 
Fig 15. Kalibrerad datering av ärtan. 
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Fig. 16. Kalibrerad datering av havrekornet (Ua-46321) och ärtan (Ua-46322). 

5.5. Sammanfattning och tolkningar: 

Det arkeobotaniska resultatet i analysen av kollagret visar ett enhetligt material. I proven 

från kollagret utgjorde träkol, förkolnad havre, ärtor och ogräsfrön i stort sett hela 

materialet. Den totala mängden havrekorn var 6801 st. Ogräsen uppgick till 35 i antal och nio 

st arter. Av ärtor framkom 42 st hela och 44 halvor tillsammans med fragmenterade bitar av 

ärtor. De flesta framkom i mitten av kollagret. Fyra ärtor fanns i provet från kollagrets högra 

sida. En ärta fanns i provet från mitten i lagret under kollagret. Av de sju proverna fanns den 

största delen havre i de tre proverna från kollagret. Sammanlagt 73 st havrekorn fanns 

utspridda i tre prover från lagren ovan och under kollagret. Ogräs tillsammans med sädesslag 

är en viktig källa som indikerar odlingssätt, gödsling och markstatus (Widén & Widén 

2008:422). 

5.5.1. Ogräs  

Det är ett flertal olika arter av ogräsväxter som framkom i kollagret, dock är fröna fåtaliga, 

mellan 1-15 st per art, och så ser det ut i alla tre prover från kollagret. Åkerspergel (Spergula 

arvensis) är en ettårig ört som blir mellan 15-40 cm hög och har ca 3200 frön per planta. Den 

växer ofta på sur och kalkfattig jord (Korsmo et al. 1981) så som på torr mark, som ogräs i 

åkrar och på ruderatmarker. Den har förr odlats som betes- och foderväxt och frön har 

använts till nödbröd. Det latinska namnet arvensis syftar på åker. Den är vanlig och 

förekommer i hela Sverige (Den virtuella floran).  

  Åkerbinda (Fallopia convolvulus) är en ettårig ört som växer på odlad mark och är ett 

besvärligt ogräs som slingrar sig kring annan vegetation. Den blir ca en meter hög och har ca 

140-200 frön per planta (Korsmo et. al 1981). Frukterna från åkerbinda har förr använts till 

mjöl. Det latinska namnet convolvulus syfter på att den växer sig slingrande. Den 

förekommer i hela Sverige förutom i fjällen (Den virtuella floran).  

  Våtarv (Stellaria media) är en ettårig ört som blir ca 20-60 cm lång och har ca 15 000 frön 

per planta (Korsmo et. al 1981). Den är en vanlig art som ofta växer på kulturpåverkad mark 

som är kväverik, skuggig och fuktig. På åkrar är den ett svårt ogräs. Den förekommer både i 

inlandet och vid havet i hela Sverige (Den virtuella floran).  

  Vitklöver (Trifolium repens) är flerårig och blir ca 10-30 cm hög. Den växer över hela 

Sverige på ängar och gräsmattor som är öppna och har fuktig mark. Den är en betesväxt och 
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har använts till färgning och nödbröd i äldre tider (Mossberg et al 1992 och Den virtuella 

floran).  

  Av dån (Galeopsis sp.) finns fem arter i Sverige och de växer som ogräs och på 

kulturpåverkad mark. Mjukdån (Galeopsis ladanum) är en ettårig ört och växer i södra 

Sverige vanligen på näringsrik torr sandjord, i åkrar och på skräpmarker (Mossberg et al 

1992). Den blir mellan 20-50 cm hög och har ca 300 frön per planta (Korsmo. et. al 1981).  

  Måror (Galium) växer på kulturpåverkade marker, ängsmarker, torrmarker. Gulmåra är 

vanlig i södra sverige medan stormåra är vanlig i hela landet. Vitmåra är en färgväxt som 

växer i alla slags gräsmarker och som är vanlig i Sverige från Skåne till Västerbotten (Den 

virtuella floran). Småsnärjmåra (Galium spurium) är vanlig på öppen mark och i åkrar. Den 

är sydlig men växer efter norrlandskusten. Den är ettårig och klänger sig på annan vegetation 

och blir mellan 20-70 cm hög (Mossberg et al 1992 och den virtuella floran).  

  Pilört (Persicaria lapathifolia) är ettårig och växer sig ca 20-80 cm hög. Arterna 

strandpilört, åkerpilört och vattenpilört liknar varandra och de växer som ogräs i åkrar, i 

diken och på havsstränder. De växer över hela Sverige (Mossberg et al 1992 och Den virtuella 

floran).  

  Penningört (Thlaspi arvense) är en ettårig ört som blir ca 50 cm hög och förekommer över 

hela Sverige. Den växer som ogräs i åkrar och på ruderatmarker. Det latinska artnamnet 

arvemse syftar på att den växer i åkrar (Den virtuella floran).  

  Bergsyra (Rumex acetosella) är en flerårig ört som blir ca 10-30 cm hög. Den har ca 1000 

antal frön per planta. Den växer över hela Sverige på ofta näringsfattig sandjord men 

förekommer som ogräs på åkrar, betesmarker och ängar och längs vägar (Korsmo. et. al 

1981).  

  Strandglim (Silene uniflora) är en flerårig ört som växer på Västkusten och i Bottenviken på 

steniga havsstränder (Den virtuella floran). Den blir mellan 10 och 25 cm hög (Mossberg et al 

1992). 

  Jordrök (Fumaria officinalis) är ettårig och blir mellan 10-30 cm hög. Den har ca 300-1600 

frön per planta. Den växer som ogräs bland åkergrödor och på näringsrik, kalkfattig lerjord, 

och odlad mark (Korsmo. et. al 1981). Den växer i södra Sverige och sparsamt i norra delarna. 

Det latinska namnet officinalis syftar på att den har använts som medicinalväxt och färgväxt i 

äldre tider (Den virtuella floran).  

  Ärta (Pisum sativum) är en ettårig ört som blir ca 50 cm hög. Den är vanligt förekommande 

på ruderatmarker, som åkerogräs och kulturmarker och odlas. Det finns två arter av ärta i 

Sverige varav den andra kallas foderärt (Pisum arvense) och odlas för foder till djur (Den 

virtuella floran).  

  Flera av ogräsarterna ovan trivs på näringsrik mark, och kan spegla bruket av gödsling på 

åkrar. De är heller inte bundna till ett specifikt sädesslag utan växer bland alla sädesslag 

(Engelmark 1985:110). Av ogräsens spridning i jordproverna så är det endast åkerspergel och 
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dån som förekommer i alla tre jordproverna från kollagret. Småsnärjmåra och pilört 

förekommer i de högra och vänstra delarna av den provtagna profilens kollager. 

5.5.2. Odlade växter 

Den stora mängden havre (6728 st) från kollagret har olika storlek och form. Den stora 

variationen bland de enskilda sädeskornens storlekar och förekomsten av ogräsfrön tyder på 

att materialet inte är sorterat. Detta kan möjligen vara avsett som foder för hästar. Spannmål 

skeppades till Umeå söderifrån och importen till Umeå var den största i Norrland. Vad gäller 

havren i proverna MP6 och MP7 så fanns det i dem även en större mängd obränt trä och 

mindre förkolnat trä. Det noterades kollinser i lager 5 och 6 på profilritningen (se fig. 5) men 

då jordprovernas exakta positioner i lagren är okänd kan inget sägas om förekomsten av 

förkolnade havrekorn i lager 5 och 6 annat än att det i nuläget tolkas försiktigt som möjligen 

nedrasat material från när schaktet grävdes. Ärtor förekommer i kollagrets mitten och högra 

del. I de analyserade jordproverna ur profilen är mängden ärtor betydligt färre än 

havrekornen. Ärtor är ätliga och också kända att odlas för djurfoder. Troligen hör havren och 

ärtorna till samma kontext men det är svårt att avgöra säkert baserat på dessa stickprov ur 

profilväggen.  

5.5.3. Övrigt material 

De övriga fynden i jordproven bestod av glasbitar i olika färger, ihoptryckt bränd lera och trä, 

träkol, obränt trä, fiskben och fragment av snäckor, fåtal små fragment av ben och smälta 

metallfragmanet. Dessa fynd är typiska för stadslager. Snäckorna och fiskbenen kan vara 

naturligt förekommande nära älven. Ett kulhagel och flera bitar flinta hittades också vilket 

möjligen har koppling till det militära eller andra aktiviteter i hamnen. Ett fragmentet av 

flätat material (fig. 11) överenstämmer i storlek och flätverk med den som ses i jutesäckar. 

Hampa och jutesäck importerades flitigt till Sverige under 1800-talet (Jönsson 1910: 484-

492). Det går inte i nuläget att säga om det flätade materialet är av hampa eller om det tillhör 

jutesäck som har använts för transport eller förvaring av havren. Båda materialen kan 

möjligen ha använts för detta. 

5.5.4. Markkemi 

Lager 3 som ligger över kollagret har lägst värden vad gäller fosfater och MS. Det är minst 

kulturpåverkat och kan tolkas stratigrafiskt som tillfört senare. MS anlysen av kollagret visar 

en inte alltför hög påverkan av hetta. En stor del havre och frön är bevarade och en del av 

dem var dåligt brända. Detta stämmer överens med den markkemiska anlysen att de endast 

utsätts för relativt låg hetta som bevarat dem i gott förkolnat skick som gör identifiering av 

dem möjlig (Widén & Widén 2008:422). De förhöjda fosfat- och LOI värdena i kollagret kan 

förklaras av kulturpåverkad mark eller organiskt material. MS-värdena för det rosafärgade 

lagret nr 5 är lägre än kollagret men tyder på att marken utsatts för hetta tidigare vilket även 
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de små kollinserna där kan tyda på. Lager 6 har också kollinser och något högre fosfatvärde 

än lager 5 och mer organiskt material (LOI). Detta tyder på att det är mer kulturpåverkat än 

lager 5 vilket är troligt i en hamnmiljö. Lagren nr 5 och 6 visar något lägre fosfatvärden än 

kollagret ovan. Fragmenten av ben, snäckor och fiskben i dessa lager och i kollagret kan 

delvis förklara förekomsten av fosfater. Lagren i profilen har tydliga skillnader i färg och de 

har även varierande markkemiska värden. I de jordprov som analyserats har dock kollagret, 

lager 5 och 6 ett samstämmigt fyndmaterial av ben, flinta, metaller m.m. 

5.5.5. Datering 

Umeå stad har brunnit upprepade gånger, t ex år 1714-21 samt 1888. Både havret och ärtans 
14C dateringar spänner från början av 1800-talet till början av 1900-talet där slutet av 1800-

talet är den mest sannolika dateringen. Baserat på detta och den låga BP åldern tyder 

dateringarna på att kollagret möjligen kan höra till stadsbranden år 1888. En källkritisk 

aspekt är att dateringarna är sentida. 

5.6. Diskussion och slutsats: 
De tre jordproverna ur olika delar av kollagret visade ett liknande arkeobotaniskt material 

bestående av en stor mängd odlad havre men även en del ärtor och ett fåtal frön av flera arter 

som är ogräs och åkerogräs. Ogräsen är till största del ettåriga ogräs som växer i åkrar av 

vilka flera av dem är höga ogräs som slingrar sig kring andra växter. Ett antal av arterna 

(penningört, vitklöver, åkerspergel och åkerbinda) har, förutom att de är ogräs, i äldre tider 

använts som medicinalväxter, nödbröd och färgväxter. Det är troligt att de dock i det här 

sammanhanget hör till havren och är ogräs som följt med och inte sållats bort, men det går 

inte att avgöra säkert. Större delen av arterna är dock åkerogräs. Den varierande havren, 

ogräsfröerna och ärtorna tillsammans kan tolkas som möjligen foder åt hästar. Jordrök och 

mjukdån växer i södra Sverige i bl. a. åkrar och kan ha följt med sädesimport från söder. De 

trivs på näringsrik torr sandjord och näringsrik kalkfattig lerjord. Åkerspergel som växer i 

hela Sverige trivs också på kalkfattig torr mark. Markkemin visar tillsammans med 

förekomsten av flinta, ben, lerbitar, glas och metallfragment i lager 4, 5 och 6 en 

kulturpåverkad mark och nedskräpad hamnmiljö. Våtarv, vitklöver, strandglim och pilört 

kan ha växt vid hamnen. Vitklöver och våtarv trivs på fuktiga jordar och kväverik 

kulturpåverkad mark.  

  Jordproven som är tagna ur kollagret bestod till uppskattningsvis 90% av träkol och 

förkolnad havre med inslag av glasbitar. Vad gäller lagrens tafonomi så tyder 

sammansättningen av det makrofossila fyndmaterialet ur kollagret vid första anblick på att 

havren har bränts på plats och inte flyttats dit i efterhand vid eventuell städning av området. 

Om det hade varit fallet borde det ha funnits inslag av mer bråte t ex från andra byggnader 

och annat material från omgivningen. Markkemin visade att lager 3 ovan kollagret inte var 

kulturpåverkat och att lagret under kollagret var påverkat av hetta vilket tyder på att säden 
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kan ha brunnit på plats. Jordproven är stickprov ur profilväggen i figur 6 och däremed är en 

vidare rumslig analys av platsen i nuläget inte möjlig. I figur 3 syns en längre del av 

profilväggen i schaktet och det visar att lagren sträcker sig längre än den synliga profilväggen 

för provtagningen i figur 6.  

  Umeå hade den största importen av sädesslag i Norrland under 1700-1800 talen som 

skeppades söderifrån (Lassila 1972:72). Det finns även historiska källor som beskriver att det 

fanns sjöbodar och magasin utmed hamnen ända från 1640-talet fram till slutet på 1800-

talet. Torkhus för säd (badstugor) ska ha funnits norr om Umeås centrum (Eriksson 1975:17). 

Fyndet i den här analysen av en stor mängd havre i hamnen skulle kunna vara ett spår av den 

spannmålsimport som skeppades till staden. Lagret av havre, ärtor, träkol och höga fosfater 

skulle kunna tyda på att det här stått en sjöbod där bl. a. spannmål i säckar förvarats. Kanske 

var det importerat djurfoder från södra Sverige avsett för t. ex. militärens hästar eller hästar i 

staden. Marken omkring var nedskräpad och möjligen fanns där växter som trivs på 

kulturpåverkad mark. 

  Vid tillfället då foton togs av schaktet av Phil Buckland och Nina Granholm (se fig 4, 6 och 7) 

uppmärksammades större träbitar som var indränkta i tjära i botten av schaktet. Dessa är ej 

med i denna analys men är dokumenterade i profilritningen (se fig. 5, lager 7). Det ska ha 

funnits tjärproduktion i Umeå som skeppades från 1600-talet och framåt, i varierande 

utsträckning fram till och med 1700-talet (Lassila 1972:71).  

  Umeå har brunnit vid flera olika tillfällen och byggts om ett flertal gånger nere vid kvarteren 

närmast kajen (Eriksson 1972) så vilken brand som skapade brandlagret i schaktet är svårt 

att avgöra men 14C dateringen av havrekornet och ärtan i brandlagret indikerar att kollagret 

troligen hör till stadsbranden 1888. Vad gäller den stratigrafiska dateringen så ser 

profilväggens lagerföljd orörd ut, men hur de har skapats går ej att säga då en del lager kan 

ha kommit till när området städades upp efter bränder och byggnationer i hamnen. Lagren 

av ej kulturpåverkad sand ovanför kollagret borde därmed vara ett sådant ifyllnadsmaterial 

för anläggandet av stenläggning med kullerstenar ovan. Kajområdet är i nuläget inte en 

registrerad del av den fasta fornlämningen Umeå stad 128:1. Den sandmassa som grävdes ur 

schaktet har tyvärr gått förlorad och därmed viktig information om brandlagrets utbredning. 

Foton av schaktet i hamnen (se fig. 6) visar att lagren är intakta och tillsammans med de 

makrofossila resultaten i den här rapporten finns det goda möjligheter att undersöka Umeå 

kajs historia då analysen tyder på att lämningar i just detta område där schaktet är inte har 

grävts om eller förstörts av senare byggen i historisk tid. 
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6. FALLSTUDIE 2 

Slaget i Sävar 1809, analys av muskötkulors metallegeringar och rumsliga 

spridning. 

 

 

 
Fig. 17. Norlins förpost, Norr om Almasjön. Foto: författaren 2010. På bilden: Hazel Mosley. 

 

6.1. Inledning: 

Under sommaren 2010 utförde Miljöarkeologiska laboratoriet en inventering på Krutbrånet i 

Sävar (se fig. 17) på uppdrag av Länsstyrelsen (Linderholm 2010) i samband med en 

utredning om slagfältet på Krutbrånet bör betecknas som fast fornlämning då det saknar 

fasta monument från kriget 1809. Ett par små områden på Krutbrånet och ett område söder 

om detta (se fig. 18) inventerades med metalldetektor, där författaren deltog, för att bedöma 

utbredningen av spår från kriget. Den undersökta ytan var totalt ca 1,5 ha och sammantaget 

hittades 120 muskötkulor av bly och kulor av järn. Den här rapporten presenterar en analys 

av legeringen i muskötkulorna och deras spridning i områdena. De muskötkulor som är 

analyserade i den här rapporten kommer från följande områden: GRD1-4 och GRD5 (norr 

om Almasjön), På Krutbrånet ytorna: L7V-E, L3V-E, L2V-E, L1V-E, Yta 2009 samt norr om 

Krutbrånet ytorna L5/L6 och L4V-E (se fig. 19).  
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Fig. 18. Karta över inventerade områden 2010 omkring Krutbrånet och områdesbeteckningar 

(Linderholm 2010). 

 

I en jämförelse med de inventerde områdena i fig. 1 och överamiral Johan af Pukes karta över 

svenskarnas posteringar (fig. 19) framgår att enligt Puke var Södermanlands 1:a bataljon mitt 

på Krutbrånet (markering nr 6 i fig. 19), Södermanlands 2:a bataljon var norr om Krutbrånet 

(markering nr 7 i fig. 19) och norr om Almasjön var Fänrik Norlins postering (markering nr 3 

i fig. 19). Det inventerade området GRD1-4 norr om Almasjön (se fig. 18) är i närheten av 

Fänrik Norlins förpost så som den är utsatt enligt Pukes karta. Det var vid denna förpost som 

Fänrik Norlin mötte Kamenskis trupper. Över Krutbrånet är de streckade linjerna a-b 

ryssarnas postering och A-B är svenskarna kl 9-12 den 19 augusti. En timma senare är C-D 

svenskarna vid reträtten inne i Sävar by och c-d är ryssarna. Norlins förpost är i ett område 

med våtmark. Området öster om Krutbrånet har alluviala lersediment medan Krutbrånets 
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höjd är svallad morän med tunt toppskikt och varierad växtlighet, både tät snårig skog och 

öppen mark. 

 

 
Fig. 19. Svenska truppernas positioner natten den 18-19 augusti (karta efter Pukes expedition till 

Vesterbotten No 3 i Lindström 1893). 

6.2. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med den här analysen är att studera de fynd av muskötkulor som gjorts i området 

Krutbrånet i relation till deras fyndplats för att få ytterligare kunskap om striderna där 

mellan ryssarna och svenskarna 1809, Sveriges senaste krig. Ett slagfält som det ännu inte 
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gjorts någon större arkeologisk forskning kring förutom inventeringen 2010 (Linderholm 

2010). Det finns till synes inga fasta monument eller lämningar kvar förutom små tappade 

föremål från sammandrabbningen mellan ryssarna och svenskarna på Krutbrånet utanför 

Sävar den 18-19 augusti 1809.  

 

Frågeställningar: 

• Hur väl fungerar metoden X-ray Fluorescence för att mäta legeringen hos 

muskötkulorna? 

• Vad består muskötkulornas legering av? 

• Hur kan resultatet från analysen av legeringar tolkas vad gäller kulornas attribut och 

fyndplats? 

6.3. Material och metod: 

Det är ett förhållandevis stort material av muskötkulor och jag har därför i resultatet 

fokuserat på de minsta muskötkulorna samt kulor som har utmärkande fyndkontext. I 

studien nämns de inventerade områdena som "Norlins förpost norr om Almasjön", 

"Krutbrånet" samt området "Norr om Krutbrånet". Järnkulor som hittades vid inventeringen 

presenteras i analysen men fokus är lagd på de kulor av bly. De flesta muskötkulor är ca 17-19 

mm och sammantaget mäter muskötkulorna mellan 14-21 mm i diameter. Endast de minsta 

muskötkulorna finns redovisade med mått i den här rapporten (se tabell 5). De är 

sammanlagt sju st och är mellan 14 och 16 mm i diameter. Av dessa är fyra st mellan 15-16 

mm och tre st är 14-15 mm i diameter.  

  De metoder jag har använt för att besvara frågeställningarna är metriska mätningar av 

muskötkulorna med skjutmått och analys av muskötkulornas legeringar med X-ray 

Flourescence. Resultatet presenteras i spridningskartor över de inventerade områdena med 

muskötkulornas koordinater. 

6.3.1. Legering: 

För att analysera muskötkulornas metallinnehåll användes ett röntgen-instrument som heter 

Delta Xrf. Det används oftast för att mäta geologiska material så som sediment och mineraler 

(Soil) och kan även mäta metaller i legering (Alloy). Soil och Alloy är kalibreringsrutiner. 

XRF analyserar 1-40kV i alloy kalibreringen  m.a.p. fölande metaller: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu, Zn, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb och LE. Resultatet av andelar 

metaller presenteras i %. Jag utförde analysen under två dagar på Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) i Umeå under ledning av Anders Östin. Detta instrument kan 

användas i fält och är handhållen men på FOI arbetade jag via dator med ett dator-program 

som heter "Innov Systems Inc" (Ett dotterbolag till Olympus, från  Woburn, MA, USA) där 

kalibreringen för analysen var "Alloy" (Sv: legering). Instrumentet gjorde en kalibrerings-

check innan analys med en metallplatta som referens som innehöll metallerna (se nedan) 
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som skulle mätas. Muskötkulorna tar ingen skada av att utsättas för röntgenstrålning med 

instrumentet och varje mätning tog ca 2 minuter för instrumentet att utföra (Schakley 

2011:8). Varje kula mättes 5 gånger från olika håll, detta för att se förekomst av variation av 

metaller i varje enskild kula. Medelvärdet av de fem mätningarna per kula användes sedan 

för att representera varje enskild kula på ett hanterbart sätt i spridningskartor då materialet 

är stort. Där muskötkulornas legeringar presenteras i rapporten står de i storleksordning 

med störst innehåll först (se tabell 3). De metaller som främst valdes för att mätas i analysen 

med Xrf instrumentet är följande: Bly (Pb), Koppar (Cu), Tenn (Sn) och Järn (Fe) som är de 

vanligaste och mest använda metallerna i förhistorisk och historisk tid. Ytterligare metaller 

mättes också för att se möjlig förekomst av dessa (Schakley 2011:25) var Antimon (Sb) som 

är en biprodukt vid framställning av koppar och bly, Kadmium (Cd) är en biprodukt vid 

framställning av zink, koppar och bly, Vismut (Bi) är en biprodukt vid framställning av bly 

och koppar, Kobolt (Co) har använts i legeringar och som färgpigment, Zink (Zn) har använts 

i mässingslegeringar och framställs ur malm, Mangan (Mn) tillsätts till stål för att begränsa 

svavelhalten, Molybden (Mo) är en metall som i historisk tid använts som legering i stål, 

Titan (Ti) är en av de vanligaste naturligt förekommande metallerna efter aluminium och 

järn, och finns t ex i havssand, även Zirkonium (Zr) förekommer naturligt (Laveskog et al. 

1976). 

6.3.2. Spridningskartor: 

Vid inventeringen registrerades muskötkulorna med koordinatsystemet Rikets Nät (RT90 25 

gon V). Spridningskartorna gjordes med muskötkulornas attribut-data så som koordinater 

och muskötkulornas legering i programmet ArcMap 10. Jag har rektifierat ett antal olika 

kartor, dels nutida kartor och en äldre karta från 1810 för att presentera området för båda 

tidsperioder. Kartor jag har använt mig av är Ekonomiska kartan över Sävar (se fig. 23) från 

år 1959 (Lantmäteriet), rekogniseringskarta från 1810 (se fig. 21) över Sävar (Krigsarkivet) 

samt orto foto. Fyndens koordinater och resultatet från analysen användes för att presentera 

hur muskötkulornas spridning i landskapet ser ut.  

6.4. Resultat: 

6.4.1. Legering 

Analysen med Xrf visade ett förhållandevis varierat resultat vad gäller metallinnehållet i 

muskötkulorna (se tabell 4), 9 st kulor innehöll till största del järn med inslag av andra 

metaller. Flest kulor (43 st) bestod av enbart bly, 26 st kulor bestod av bly med inslag av 

koppar, 21 st kulor bestod av bly med inslag av antimon, nio st kulor bestod av bly med inslag 

av antimon och koppar, fyra st kulor innehöll till största del bly med inlsag av tenn, två st 

kulor innehöll till största del bly med inslag av tenn, antimon och koppar, två kulor i bly hade 

inslag av koppar och vismut, en kula i bly hade inslag av koppar och kadmium, en kula i bly 
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hade inslag av antimon och visumt, en kula i bly hade inslag av tenn och koppar, en kula i bly 

hade inslag av zirkonium. De fem mätningarna per kula uppvisade som oftast ett 

samstämmigt resultat. De allra flesta kulor innehöll till största del bly. Ytterligare metaller 

fanns ofta i små mängder. 

 

Tabell 3. Exempel på 4 st muskötkulor med 5 st mätningar vardera med värde i procent.  Tecknet < 

betyder metall saknas: 

Area Fynd 
ID 

Järn (Fe) Bly (Pb) Koppar 
(Cu) 

Antimon 
(Sb) 

Tenn 
(Sn) 

Krutbrånet, L1 1018 0,0975 99,9 < < < 
 1018 < 100 < < < 
 1018 0,3803 99,62 < < < 
 1018 0,3013 99,41 0,0509 < < 
 1018 0,3723 99,56 0,0655 < < 
Medelvärde, 
Standardavvikelse 

1018 0,2303 
0,1720 

99,6980 
0,2450 

0,0233 
0,0323 

  

Krutbrånet, L4 1073 0,1358 99,15 < 0,71 < 
 1073 0,1185 99,46 < 0,4246 < 
 1073 0,1287 99,25 < 0,6237 < 
 1073 0,1004 99,33 < 0,574 < 
 1073 0,0838 99,38 < 0,5399 < 
Medelvärde, 
Standardavvikelse 

1073 0,1134 
0,0213 

99,3140 
0,1193 

 0,5744 
0,1054 

 

Krutbrånet, L5 1086 1,3691 97,98 0,1814 0,4726 < 
 1086 1,2822 97,66 0,0998 0,96 < 
 1086 0,9155 97,79 0,1544 1,14 < 
 1086 0,4942 98,24 0,0848 1,18 < 
 1086 0,8227 98,19 0,0976 0,89 < 
Medelvärde, 
Standardavvikelse 

1086 0,9767 
0,3562 

97,9720 
0,2499 

0,1236 
0,0419 

0,9285 
0,2821 

 

Krutbrånet, L5 1088 0,2776 84,35 0,1127 0,3576 14,9 
 1088 0,1725 90,22 < < 9,61 
 1088 0,4331 81,54 0,1515 0,4392 17,43 
 1088 0,3173 78,3 0,245 0,5359 20,6 
 1088 0,0943 88,59 0,1031 < 11,22 
Medelvärde, 
Standardavvikelse 

1088 0,2590 
0,1310 

84,6000 
4,9148 

0,1225 
0,0885 

0,2665 
0,2514 

14,7520 
4,4807 

 

Tabell 4. Muskötkulornas legering i medelvärde och antal fysiska kulor (st): 

Metallegering Antal muskötkulor 

Pb 43 
Pb, Cu 26 
Pb, Cu, Bi 2 
Pb, Cu, Cd 1 
Pb, Sb 21 
Pb, Sb, Bi 1 
Pb, Sb, Cu 9 
Pb, Sn 4 
Pb, Sn, Cu 1 
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Pb, Sn, Sb, Cu 2 
Pb, Zr 1 
Fe, Co, Pb, Mn 1 
Fe, Co, Pb, Mn, Zr 1 
Fe, LE, Mn, Pb, Zr 1 
Fe, Mn, Pb 1 
Fe, Pb, Co, Ti, Mn, Zr 1 
Fe, Pb, Mn 2 
LE, Fe, Mn, Co, Pb, Zn, Zr, LE 1 
LE, Fe, Ti, Pb, Zr, Mo 1 

 

Tabell 5. De minsta muskötkulorna och legeringar. 

Fynd ID Area Legering Diameter max (mm) Diameter min (mm) 
1016 Krutbrånet, L1 Pb 16,7 16,7 
1035 Krutbrånet, L2 Pb, Sb, Cu 16,8 15,5 
1055 Krutbrånet, L2 Pb, Cu 14,7 - 
1060 Krutbrånet, L3 Pb 16,3 15,8 
1065 Krutbrånet, L3 Pb, Cu 16,7 - 
1121 Krutbrånet, L5/L6 Pb, Cu 15,6 14,5 
1122 Krutbrånet, L5/L6 Pb 15,4 14,1 

 

6.4.2. Spridningskartor 

Över områdena visar resultatet en varierad spridning av blandade metaller i kulorna (se fig. 

20 och 21) och de flesta metallerna förekommer i samtliga undersökta områden. Den största 

gruppen kulor av bly finns spridda i alla områden. Kulor av järn är fåtaliga men förekommer i 

samtliga områden. Kulor i bly med inslag av antimon och koppar finns i alla områden, likaså 

kulor i bly med inslag av endast antimon. Kulor i bly med inslag av koppar är den näst största 

gruppen efter kulor bestående av endast bly. De kulor som innehåller andra legeringar och är 

fåtaliga framkom på Krutbrånet och norr om detta (se fig. 24).  

6.4.2.1. Norlins förpost 
I det inventerade området norr om Almasjön (GRD1-4) påträffades 10 st blykulor samt 

ytterligare en kula bestående av järn med inslag av flera andra metaller så som titan, bly, 

zirkonium och molybden (se fig. 22), Av de tio blykulorna består fyra kulor av endast bly 

varav en av dem är platt som följd av anslag. Fyra kulor har inslag av koppar. En kula 

innehåller bly, antimon och koppar och en kula innehåller bly och antimon.. Av kulornas 

mått är de flesta mellan 16,8-19,25 mm i diameter. En av kulorna är 17 mm som max i 

diameter och innehåller bly, antimon och koppar. Den platta kulan av bly hittades mellan två 

stenblock, ett 10-tal cm från ett av stenblockens västra sida. 

6.4.2.2. Krutbrånet  

Här hittades och tillvaratogs 65 kulor bestående till största del av bly. Flest antal kulor på 

krutbrånet (26 st) bestod av enbart bly, 14 st kulor bestod av bly med inslag av antimon, 14 st 
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kulor bestod av bly med inslag av koppar, fyra kulor bestod av bly med inslag av antimon och 

koppar, två kulor bestod av bly med inslag av tenn, en kula bestod av bly med inslag av tenn 

och koppar, en kula bestod av bly med inslag av zirkonium, en kula bestod av bly med inslag 

av koppar och vismut, en kula bestod av bly med inslag av antimon och vismut, en kula 

bestod av bly med inslag av koppar och kadmium, (se fig. 23). I område L1 nedanför ett 

mycket stort stenblock, minst två meter högt, påträffades fyra muskötkulor nedanför detta på 

dess södra sida. Två innehöll bly med inslag av antimon varav den ena var 18,4 x 18,1 mm i 

diameter och den andra var platt som följd av impact, en kula innehöll bly med inslag av 

koppar och kadmium och var 19,1 mm som störst och 15,4 mm som minst i diameter. En kula 

innehöll endast bly och var 16,7 mm i diameter. 

6.4.2.3. Norr om Krutbrånet 
I de inventerade områdena framkom 34 kulor som till största del bestod av bly, samt en kula 

i järn. Av dessa bestod 12 kulor enbart av bly, sju st kulor bestod av bly med inslag av koppar, 

sex st kulor bestod av bly med inlsag av antimon, fyra st kulor bestod av bly med inslag av 

antimon och koppar, två kulor bestod av bly med inslag av tenn, två kulor bestod av bly med 

inslag av tenn, antimon och koppar, en kula bestod av bly med inslag av koppar och vismut. I 

fyndmaterialet från område L5/L6 framkom av dessa två st kulor som var betydligt mindre i 

diameter än övriga kulor, de var båda ca 14 mm i diameter som minst och 15 mm i diameter 

som störst (se fig. 24 och tabell 5), en av dem bestod av endast bly och den andra bestod av 

bly med inslag av koppar, de är markerade som kryss i fig. 24. Här finns också två kulor som 

innehåller bly, tenn, antimon och koppar och hittades i närheten av varandra. Den ena är 19 

mm x 18,6 mm i diameter (se tabell 3 och fynd ID 1088) och den andra kulan är 18,4 mm i 

diameter. Den sammansättningen i legeringen förekommer endast hos dessa två kulor. Det 

förekommer även en kula i bly med inslag av tenn och koppar utan antimon i område L1 på 

Krutbrånet. 
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Fig. 20. Muskötkulors fyndplatser i området för slagfältet. 
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Fig. 21. Muskötkulors fyndplatser på rektifierad karta över Krutbrånet 1810 (Krigsarkivet, 

rektifierad av Fredrik Palm). 
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Fig. 22. Muskötkulor funna norr om Almasjön. 
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Fig. 23. Muskötkulor funna på Krutbrånet (Ekonomiska kartan 1959 över Krutbrånet, 

Lantmäteriet). 
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Fig. 24. Muskötkulor funna norr om Krutbrånet. 
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6.5. Sammanfattning och tolkning: 

I reultatet framgår att den största andelen kulor (43 st) består av bly, ytterligare 26 kulor i bly 

har inslag av koppar, 21 kulor i bly har inslag av av antimon, 9 st kulor i bly har inslag av 

antimon och koppar och 4 st kulor i bly har inslag av tenn. Dessa finns representerade i alla 

områden. Ett flertal av metallerna är troligtvis biprodukter från framställningarna av 

kulorna, men som det framgår i analysen så varierar förekomsten av dem i kulor och över 

områden. Resultatet visade också en del muskötkulor i bly som har gjutits med flera olika 

metaller, så som de två blykulorna norr om Krutbrånet som har inslag av tenn, antimon och 

koppar. Två kulor av bly på Krutbrånet hade inslag av tenn och en kula i bly hade inslag av 

tenn och koppar. Vad gäller de tre studerade områdena Norlins förpost, Krutbrånet och 

området norr om Krutbrånet så finns det utmärkande fyndkontexter i materialet från vardera 

område. De två minsta kulorna norr om Krutbrånet (se fig. 24) som var 14 mm i diameter 

som hittades nära varandra kan tolkas som kulor från pistoler eller blyhagel, då de är för små 

för musköter. De innehåller dels bly och dels bly med inslag av lite koppar. Från samma 

område kan sägas att de två kulor som innehåller bly, tenn, antimon och koppar och hittades 

i närheten av varandra, tydligt visar tillsatta metaller för att tillverka kulorna. Den 

sammansättningen förekommer endast här, kanske kommer de från samma soldat? 

Stenblocket på Krutbrånet i område L1 är ett naturligt hinder i landskapet och här 

påträffades fyra muskötkulor påträffades direkt nedanför ett stort stenblock på dess södra 

sida. Två av dem innehöll bly med inslag av antimon och den tredje kulan innehöll bara bly, 

den fjärde kulan av bly hade inslag av koppar och kadmium. Inga kulor fanns nedanför 

stenblocket på dess norra sida. Det är möjligt att tolka denna kontext som ryska kulor skjutna 

från söder mot stenblocket då ryssarna kom från söder men det går inte att bedöma med 

säkerhet. Endast en av kulorna här var platt som följd av anslag, de andra tre var någorlunda 

runda. 

  Vid den förmodade förposten norr om Almasjön är förekomsten av den platta kulan av bly 

(se fig. 22) som hittades mellan två stenblock en säker indikation på att skott avfyrats i 

riktning mot denna plats. Muskötkulornas storlekar varierar mellan 16,8-19,25 och de flesta 

av kulorna har en mindre mängd koppar. Den stora variationen i storlek dem emellan gör det 

svårt att i nuläget säga om de kan vara tappade av svenska truppen eller om de är enbart 

ryska kulor. 

6.6. Diskussion och slutsats: 

Att mäta legeringen hos muskötkulorna med Xrf-instrumentet som metod är användbart för 

analyser av blykulor av den här typen, den slutsatsen gör jag baserat på mätningar i den här 

analysen som ofta visade ett samstämmigt resultat per kula (se tabell 3). Instrumentet kan 

mäta små halter vilket gör att man får bedömma om vissa metaller, beroende på vad för typ 

av metaller de är, ska ses som tillfälliga inslag, t ex en metall som förekommer naturligt i 
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marken, så som järn. Kulorna mättes från fem olika sidor och därmed kan möjligheten finnas 

att vissa sidor av kulorna exponerats mer för metaller beroende på deras positioner i marken. 

   Vad gäller fyndkontexterna vid stenblocket på Krutbrånet i område L1 och vid förposten 

(fig. 23) som nämnts ovan så påträffades kulor söder och väst om dessa stenar, vilket tyder på 

att de inte har avfyrats från norr men från öst och väst. I området för förposten kan den 

hittade kulan som är platt (och därmed avfyrad och träffat troligtvis stenen var vid den 

påträffades direkt nedanför) försiktigt tolkas som rysk. 

  Variationerna i legeringen hos muskötkulorna var stor på de ovan nämnda platser där 

skjutriktning kan tolkas, men muskötkulorna är för blandade och utspridda, även vad gäller 

deras storlek, för att kunna se formeringar av trupper. Enligt återgivningen av slaget så 

motades ryssarna från Krutbrånet av svenskarna tre gånger innan ryssarna kunde inta Sävar 

by och svenskarna tvingades till reträtt. De inventerade områdena kan vara platser där båda 

truppers strider överlappat varandra i landskapet och uppvisar därför en varierad spridning 

av muskötkulor eller så är de endast delar av större fyndkontexter. De båda truppernas 

uppställningar på Krutbrånet som finns markerad i figur 19 kan i framtiden jämföras med 

resultatet av ett större inventerat område på och kring Krutbrånet för att förstå troliga 

skjutriktningar. Resultaten i den här studien kan då förstås bättre i en vidare kontext av 

slagfältet. Även en större inventering av området för förposten kan vara ett lämpligt område 

att undersöka. Vid tiden för slaget var det enligt kartor korsat av ett våtmarksområde, se figur 

19 och 21, mellan förposten vid Almasjön och Krutbrånet. Våtmarken är idag mindre och 

kanske kan det vid en större undersökning av t. ex. våtmarkens utbredning med 

miljöarkeologiska metoder och arkeologisk inventering framgå hur sammandrabbningen såg 

ut där och hur striden fortsatte mot Krutbrånet i relation till våtmarksområdet och den gamla 

kustlandsvägen. Den ensamma kulan som hittades några hundra meter längre norrut vid 

nutida vägen (se fig. 22) kan vara en tappad eller avfyrad kula. Ett mer omfattande 

undersökningsområde och ett större fyndmaterial att studera kan jämföras med de 

krigsskildringar som finns från kriget.  

   Som framgår i inventeringsrapporten (Linderholm 2010) så är fortfarande slagfältets 

utbredning okänd. De inventerade områdena som är med i den här rapporten är relativt små 

i jämförelse med hur stort område trupperna rörde sig över. De täta fyndkoncentrationerna 

av muskötkulor och ytterligare fynd som hör till kontexten visar att det finns goda 

möjligheter för fortsatt forskning. Områdena som är inventerade är i nuläget för små och har 

för få funna kulor för att det ska vara tillräckligt för en statistisk analys över materialet och 

kan inte ses som en representativ bild av hela slagfältet, då större delen av det fortfarande är 

outforskat. Vad gäller denna analys kan dock sägas att resultatet var överraskande för det 

visar den stora spridningen av metaller i kulorna och över områdena. Det går ej i nuläget för 

den här rapporten att knyta en viss typ av kula i fyndmaterialet till endera svensk eller rysk 

härkomst utan vidare studier om deras karaktär. Två andra slagfält som blivit inventerade 
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under liknande former och frågeställningar som slagfältet i Sävar är dels ett område i 

Hörnefors som undersöktes år 1983 med metalldetektor inför avbaning för nya E4:ans 

dragning. Det berörde ett slagfält från svensk och rysk sammandrabbning i juli 1809. Här 

framkom ett fåtal muskötkulor, järnkulor och metallfragment. En blykula som var 17 mm i 

diameter nämns i rapporten som ovanlig kaliber som endast kan ha använts i Karbin M/1759 

eller pistol M/1759 för husarer. Ytterligare en blykula ca 19 mm i diameter nämns som 

normal karbinkaliber och vanlig i början av 1800-talet i Europa. En kula av möjligen järn 

som var 20 mm i diameter nämns som en normal kaliber för musköter i Europa och använd 

av svenska infanteriet till år 1811. Ytterligare nämns i Forsbergs rapport ett tidigare hittat 

fynd av blykula vid brukskyrkan i Hörnefors, som var 20 mm i diameter, denna storlek är 

vanlig från 1600-talet till ca 1840 av de flesta arméer, enl. uppgift från Armémuseum 

(Forsberg 1983). Det andra slagfältet ligger i Oravais, Finland, där stred ryssar och svensk-

finska armén den 13-14 september 1808 med sammanlagt 13.000 man och har delvis 

undersökts med metalldetektering år 2007-2008 i ett samarbete mellan Museiverket 

Österbottens museum, Oravais historiska förening samt Riksantikvarieämbetet, Sverige. 

Syftet var att undersöka de områden där slaget tros ha ägt rum baserat på historiska källor. 

Endast ca 6 ha av slagfältets totala utbredning undersöktes men de inventerade områdena 

gav ett stort antal fynd från kriget, så som druvhagel, ca 400 st muskötkulor av bly, knappar 

m.m. Det konstaterades av den stora mängden fynd att striderna varit häftiga vilket också 

historiska källor beskriver. Muskötkulorna var 16 - 19,5 mm stora och de flesta mellan 17-18 

mm (Risla & Backman 2008). Det har inte gjorts några vidare analyser av muskötkulorna 

som hittades där, även frågor kring kontexten av fynden så som vad som tillhör endera ryska 

eller svenska sidan återstår att besvaras. Dessa mått är desamma som på muskötkulorna från 

Krutbrånet.  Fortsatta studier att göra, rörande det arkeologiska materialet som är 

presenterat i ovanstående studie om slagfältet på Krutbrånet, är isotopanalyser av blyet i 

muskötkulorna för att se om blysammansättningens ursprung är möjlig att spåra. 

7. SLUTSATS 

Undersökningen av legeringarna i muskötkulorna från Sävar är ett försök att undersöka 

slagfältet på detaljnivå i de kulor som fanns kvar i marken. Vi har ett begränsat kartmaterial 

och vittnesskildringar bevarat från efter kriget men muskötkulorna i marken på Krutbrånet 

är i sig en egen vittnesskildring. Det är möjligt att det inte går att avgöra vem som avlossat 

vilka muskötkulor utan att göra ytterligare mer detaljerade analyser av muskötkulorna, så 

som isotop-analyser t ex. Det rumsliga resultatet av analysen visar dock ett par scenarion 

som framträder tillsammans med kulornas utseende och fyndpositioner, spår av strider 

mellan svenskarna och ryssarna trots att muskötkulorna är blandade vad gäller deras 

legeringar. De ger en insyn i ögonblick som det inte berättas om i de skriftliga källorna. En 

mer omfattande studie och undersökning av slagfältet krävs för att kunna göra en statistisk 
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analys av slagfältets muskötkulor. Den här metoden kan användas för liknande 

frågeställningar i de andra ovan nämnda slagfälten från kriget. Rumsliga undersökningar av 

arkeologiska fynd på slagfält kan både stödja och ändra bilden av händelserna så som de 

återgetts i historiska källor. Baserat på undersökningarna av slagfälten i Ylleshed och i Little 

Bighorn så finns det möjlighet att i framtiden studera frågor som rör den historiska 

krigsskildringen och truppformationer i de arkeologiska lämningarna på Krutbrånet då 

slagfältet är relativt ostört. Ett exempel är våtmarken vid förposten som förändrats över tid 

och stridernas okända riktning och utbredning där. 

   De historiska källmaterial som finns räcker inte alltid för att besvara frågeställningar som 

rör en stads historia utan kräver andra källor och metoder för att besvaras. De historiska 

kartor som finns kvar över Umeås hamn är inte tillräckliga i sin utformning för att kunna 

bedömma var schaktet i kajen befinner sig i relation till de byggnader och sjöbodar som finns 

tecknade på dessa. De ombyggnationer och förändringar som gjorts vid hamnen under 

århundradena och som nämns i det bevarade källmaterialet är inte tillräckligt beskrivna för 

att förstå hamnens uppbyggnad och karaktär. Endast genom ytterligare arkeologiska 

undersökningar kan kunskapen om platsen ges. Resultatet från analysen av jordproven ur 

schaktet i hamnen ger indikationer på att brandlagret kan vara inuti en sjöbod för förvaring 

av spannmål. De skriftliga källorna nämner korn och råg som importvaror men kanske var 

havren avsedd som foder till hästar. Möjligen finns det bevarade byggnadskonstruktioner 

från andra typer av sjöbodar i hamnen. Min studie visar att det där fortfarande finns chanser 

att hitta bevarade arkeologiska fynd från ostörda lager. Kanske finns det även äldre lager från 

1600- och 1700-talen bevarade. I en stad som Umeå som har flera hundra år av export och 

import av olika specifika varor är det tänkbart att spår av dessa finns kvar i marken i 

hamnen. De arkeobotaniska och markkemiska resultaten av analyserna i den här uppsatsen 

visar att dessa metoder är av värde att göra och kan rekommenderas när man inte har 

möjlighet att göra större undersökningar, när det saknas synliga konstruktioner eller 

kartmaterial inte räcker till för att tolka kulturella lämningar. Även om det finns synliga 

konstruktioner kanske det arkeologiska mindre fyndmaterialet inte stämmer med vad 

skriftliga källor hänvisar till. Därför är miljöarkeologiska analyser av lika stor betydelse som 

undersökningsmetod. 

Syftet med den här uppsatsen är att visa att miljöarkeologiska metoder och provtagning med 

fördel kan användas för att öka kunskapen om historiska platser och händelser kan vara 

frågan om när en större undersökning inte är möjlig att utföra. De spår av brandlager med en 

större mängd bränd orensad havre och ogräsfrön under asfalten vid kajen i Umeå är ett 

hoppfullt resultat för vidare forskning om Umeås historia i området. I nuläget vet vi inte hur 

det ser ut under asfalten men det lilla schaktet som gjordes vittnar dock om att det kan finnas 

många lämningar av hamnområdet bevarat, t. ex. spår av import och export handel. Fortsatta 
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studier av både muskötkulorna och havren skulle kunna vara isotopanalyser för att avgöra 

om det är möjligt att spåra deras geografiska ursprung. 
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