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Rapport över utgrtvning av de delar �v Kyrkoparken, Löbelns Park 

och Skolparken i Umeå stad, som berörs av stadens byggnadsprojekt 

"K.,1 rkt.ron". 

I utgrävnin€en, som pågått under tiden 1.7. - 17.t.1972, har del

tagit, som utgrävningsledare fil.kand. Sibylla Haasum, 1.7. - 17.8., 

son. grb.vningsassistent fil.kand. Solveig Sörlin, 1.7. - 11.8. och 
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som grovarbetskraft, ställd till f&rfogande av Umeå stad, fil.stud. 

Ilans Andersson 1.7. - 11.B., fil.kand. Staffan liennorfors 1.7. - 9.8., 

fil.otud. Gunnar Hällgran 1.7. - 4.8. och fil.stu�. Fer Jonbson, 

1.7. - 9.8. 

Området omkring kyrkan har varit stadens begravningsplats under 

åren 1646 - 1837. Oravka.rta över området saknas och gr&nse�för 

den gamla kyrkogårdens utsträckning således ej kånda. 

22 schakt med utvidgningar upptogs inom cvan narr.nda yta. Schaktens 

längder varierade mellan 4 och 22 �, bredderna mellan 1,1 och 1,4 m 

och dJupen u.ellan 1,5 och 3,0 m. 

Lagerföljden var likartad över hela området, d.v.a. närmast under 

torven ett myllager, därefter ett brungult lager mo och htrundcr ett 

gråaktigt lager mjala. Över större delen av området förekom på 

gränsen mellan myll- och molagren, eller en bit ned i sistnåmnda, 

ett tunt, morkfärgat JOrdlager. Inom ett omr�de motsvarande våra 

schakt 1-4, d.v.e. bver Kyrkoparkens NO del, var detta jordlager sot

bemongt. I molagret förekom, likaaä över större delen av områd�t, 

svallsten (•svallad flinta, tidigare använd som ballast på bttar). 

I schakt 4 loper ett rey-cket markant svallatenslager i o.irckt anslut

ning till det sotfärgade jordlagret. 

�otalt har i dessa schakt påträffats och gr&vts upp 4G kietgravar. 

Grav�rna var fra.mfbr allt koncentrerade till området O och SO om 

}yrkan, i schakten 10, 13 och 14 n:ed utvidgningax. I schakt 1-9

framkom 5 �ravar. I schakten S och SO om kyrkan, längs 6trandleden, 

p!träffades icke nåsre gravar. 

Gravfynden bestod av totalt ca 60 skelett, rester av kistor, kist

handtag, - beslag, -spikar, -utsmyckningar, gravplåtar (cnamnplåtar?), 

i ett fall 4 st knappar (grav 25) och i fyra fall tygfragment (grav 1
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10, 39 och 40U). 

39 av gravarna var helt anonyrr.a. I grav nr 40 oliremot påtrhffades 

ett antal läEliga namrHlåtar. Denna grav befanns vara landshövding 

P.A. Strombergs familJegrav med gravsåttningar mellan åren 1604 och 

1846 av troligen 9 vuxna och 5 barn (se kort historik i samband ffied 

gravbeskrivningen!). 

Samtliga gravar var belägna i 0-V-lig riktning med huvud�na i V med 

undantag av barnen i grav 40, som var gravsatta rr.ed huvudena i O. 

I n!gra av gravarna har funnits fler än ett skelett. I ett 10-tal 

av gravarna har skelettdelarna l�gat utan inbördes ordning. 

Resterna av kistorna har i flertalet fall avtecknat sig som mörka 

linjer i den brung\.l.la mon. I flera fall bar trärester' förekomrr.i t. 

Kr.mierna bar sänts till Tandläkarhögskolan i Umeå för ntrmarc 

undersökning. De rommer senare att återföras till fyndmaterialet, 

varefter samtliga skelettdelar kommer att återbegravas. 
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Utover gravfynden har plträffats 17 kanonkulor i schakt 2, ca 60 cm 

under torven; en fbrn.odad avloppsledning i schakt 9, belägen 2, 2 m 

under torven och ca 30 cm under i schaktet fcrekomrr.ande rester av 

gravar; ett rrzynt, 4 shilling banco, från 1849, påtr�ffat direkt under 

torven i sche.kt 13, och i schakt 20, ett dräntringsdike. 

Som lcsfynd bver hela området i såväl rr,yll- som rnologrcn, har pätr�ffats 

stora må.ngder tegelstens- och taktegelspill, mt.nribko- och djurben, 

djurtwider, delar av kritpipor, glas-, keramik- och porslinsskärvor, 

cpike.r av järn, järnfragment, plätbitar, trärester och slagg. 

Som höjdfix har anvwits stadens höjdfix nr 151, höjd ➔ 11,965. V�r 

fixr,unkt nr 1 var belagon 2,�l: m under densamma. Vi.r fixpunkt nr 2 var 

belä�en 1,26 m �ver vår fixpunkt nr 1. Samtliga m�tt i text och på 

ritningar år beräknade i förh!llande till vår fixpunkt nr 1. 

Urr,eå den 11 september 1972 

S :-�1/ //,_ vf';-,c; Je��

Sibylla Haasum 



Bilagor: 

Schaktförteckning 

Gravförteckning 

F,yndförteckning 

Profil- och planförteckning 

Schaktplan i skala 1:400 

Gravplan i skala 1:400 

19 st profilritningar i skala 1:20 och 1:50 samt 10 ot planritningar 

i skala 1:20 

Detaljritningar nr 113 och 116 över projektet "l-yrkbron", utförda nv 

Orrje och Co., och anvanda som widerlag för schakt- och gravplanerna. 

Skala 1:400 

Fotoförteckning 

�oto Bild 1 t.o.m. 54

Tidningsartiklar

3 

(52 ot fårgdia från utgr�vningen liksom ett antal fårgdia från området 

tagna före utgrävningen finns fönarade på Västbottens Museum, Umeå.) 



Schaktförteckning 

Schakt 1 

19 m l, 1,1 m brett, 2,8 m djupt. 

Orienterat i V-0 

Profil i skala 1:50 
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Lagerföljd: torv, mylla, sotfärgat, mörkt, tunt jordlager, brungul mo, 

med förekomst av svallsten (•svallad flinta, som tidigare använts som 

ballast på båtar), grå mjäla. 

3 extra djupa schakt upptogs mellan 0-2, 8-10 och 17-19 m, varvid endast 

en fortsättning på mjälan framkom. 

Fynd: lösfynd från såväl reyll- som molager, fnr 1-4 

l!l!: Läge 

1 reyllagret 

i V 

2 molagret 

i V 

3 rcy-llagre t 

i 0 

4 molagret 

i 0 

fil!! 

-223
-291

-266
-422

-272

-350

-,lll 
-450

Innehåll 

spikar, porslins- och keramik

skärvor, trärester, benbitar 

spikar, porslins-, glas- och 

keramikskärvor, tegelspill, slagg

och benbitar. 

kritpipdelar, spikar, järnfragnient 

porslins-, glas- och keramik

skärvor, trärester och benbitar. 

spikar, porslinsskärvor, benbitar 

djurtand 



Schakt 2 

17 m l, 1,3 m brett, V delen breddad till 2,0 m, 2,3 m som djupast. 

Orienterat i V-0 och med lagerföljd som schakt 1. 

Profil i skala 1:20. 

Fynd: 

Mellan O - 1,5 m påträffades grav 1: skadad kistgrav med rester av kranium, 

skelett, kista, tyg, fnr 11, samt en rödflrgad eten, fnr 43. Skelett

delarna låg helt utan inbordes ordning. Plan i skala 1:20. 

Mellan 5,7 - 6,0 m påträffades 17 st kanonkulor, fnr 10, se bild 10. 

övriga fynd utgjordes av lösfynd från såväl myll- som molager. Dessa

var koncentrerade till områdena mellan 5-6 m och 16-17 m. Mellan 7 och 15 

m var det relativt fyndtomt. Fnr 5-9

.f!!!: Läge 

5 mylla.gret 

i 0 

6 mola.gret 

i 0 

7 rr.yllagret 

i V 

Nivl 

-240
-300

-300
-440

-200
-250

Innehåll 

kritpipdelar, del av hastsko, spikar, 

keramik-, glas- och porslinsskärvor, 

benbitar, djurtand 

keramik-, glas och porslinsskärvor 

kritpipdelar, spikar, keramik-, glas

och porslinsskärvor, tegeletensspill, 

benbitar 
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8 molagret 

i V 

-250
-350

1 spikar, järnten, glasskärva, tegelspill, 

benbit 

9 molagret i -265

utvidgningen -420

mellan 6 o. 9 m 

10 mellan 5,7 - -290 

6,0 m -340

11 mellan 0-1,5 m_.äQ - grav 1 -362

Schakt J

kritpipdelar, spikar, järnföremål, 

ben bi tar 

17 kanonkulor 

delar av kranium, skelett, kista, 

spikar, tygfragment. 

4 m 1, 1,3 m brett och ca 2 1 0 m djupt. Orienterat i N-S. Ej ritat. 

Lagerföljd som schakt 1 och 2. Fyndtomt. Upptogs med anledning av kano�

kule.fyndet i schakt 2. 
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Schakt 4 

18,0 m långt, 1,4 m brett med 2 utvidgningar, och 1,5 - 2,9 m djupt. 

Orienterat 1 N-S. Lagerföljd som i tidigare schakt. Här är dock svall

stenslagret ännu mera markant och beläget ovanför och i anslutning till 

det mörka, eotfärgade jord.lagret. 

Profil 1 skala 1:20. 

Mellan 4 och 7 m påträffades resterna av en skadad kistgrav, grav 2, 

innehållande delar av kranium och skelett, trärester, kistspikar, kist

beslag, fnr 12, se bild 11. 

Mellan 9,6 och 12,3 m påträffades resterna av ytterligare en förstörd grav, 

grav 3
1 

innehållande del av kä.ke, enstaka ben, tr�rester och spikar, 

fnr 13. 

Plan 1:20 - grav 2. 

övriga fynd utgjordes av lösfynd från myll- och molagren. Fnr 14. 

Längst i S i  detta schakt, mellan 16,3 och 16,9 m, framkom en för-

modad avloppsledning, belägen nere i mjälan, ca 30 cm under rester av 

gravar. Se plan i skala 1s20 för schakt 9 samt profil i skala 1:50 för 

schakt 61 Denna avloppsledning, uppbyggd av stenar murade med kalkbr'Uk, 

grävdes fram till en sträckning av 10 m. Den var 0,6 m bred och 0,4 - 0,5 m 

djup. Se vidare texten för schakt 91 se bilderna 13-18! 

!m: Läge 

12 mellan 4 o. 1

m - grav 2 

13 mellan 9,6 o. 

12,3 m 

14 

- grav 3

myll- ooh mo

lagren 

fil!! 

-290
-353

-300
-400

-EQQ
-400

Innehåll 

delar av kranium och skelett, 

järnbeslag, spikar, trärester, 

keramikskärvor 

del av käke, enstaka ben, trä

rester, spikar 

spikar, plåtbitar, keramik- och 

porslinsskärvor, benbitar 

(fnr 30, trästock i samband med avloppsledningen, nivå - 440 - se echakt 9 -

avloppsledningens nivåer, längst i VNV :l95, på 6 m :j�, SSO :1��) 



Schakt 5

6,0 m långt, 1,2 m brett, 2 1 3 m som djupast, med utvidgning i V. 

Orienterat i VNV - OSO. 

' 7 

Lagerföljd som i tidigare schakt. Den mörka jordranden är här dock ej 

längre eotbemängd. Svallsten förekommer i molagret men ej som en markant 

rand som i schakt 4. 

Profil i skala 1:20. 

Mellan 0 19 till 1,7 m påträffadee resterna av en kistgrav, grav 4,

innehållande 1 lårben, spikar, järntenar, kistbeslag och 1 glasskärva. 

Fynden helt utan inbördes ordning. Fnr 16. 

övriga fynd från uetta schakt utgjordes av losfynd från molagret. Fnr 15 

och 93.

� Läge Nivå Innehå11 

15 molagret -200 spikar, trå.rester, tak tegelspill 
-300

-287 plåtbitar och kolnad trästock 
-301 (jmf schakt 6) 

16 mellan 0,9 o. -fil 1 lårben, spikar, jarntenar, 

1,7 m -293 beslag och 1 glasE�ärva, del 
grav 4 

panna. 

93 på 2,95 m -261 tegel 

Schakt 6 

8,0 m långt, 1,0 m brett, mellan 2,0 och 3,0 m djupt. 

Orienterat i NNO - SSV. Lagerföljd som i tidigare schakt. 

Profil i skala 1:50 

kist-

av tak-

Fynd: Längst i SSV påträffades en fortsättning av plåtfyndet i schakt 5,

fnr 15. I NNO Aterfinns den avloppsledning, som påträffades i schakt 4 och 

återfinns i plan i schakt 9.

(fnr 15 från molagret, omedelbart över den mörkfärgade jordranden, se 

profil samt schakt 5, plAtbitar på nivå :;�1) 

Schakt 7 

5,0 m långt, 1,3 m brett, 2,7 m som djupast. 

Orienterat i VNV - OSO. Lagerföljd som i tidigare schakt. Profil i skala

1:20. Lösfynd från molagret, fnr 17. Längst i VNV ett extra djupt provschakt • 

.fm: Läge Nivå Innehåll 

17 molagret 3 spikar, 3 benbitar 



Schakt 8 

12,0 ro långt, 1,3 m brett, 2,0 m som djupast. 

Orienterat i ESV - NNO. 

Lagerföljd som i tidigare schakt. 

Profil i skala 1:20. 

Fynd: lösfynd 

!i!!: Läge 

18 myll-

frå.n 17\Yll- och molagren, 

Nivå 
-.lil 
-397

o.molagren

Schakt 9

fnr 18. 

Innehåll 

spikar, järnten, järnföremål, 

trärester och del av människokäke. 

(käken påträffad på 6,2 m, nivå -298) 

Upptogs p.g.a. avloppsledningens förekomst i schakt 4 och 6. 

10,0 m långt med utvidgningar i såväl VNV som OSO. I OSO till en yta på 

ca 5 x 5 m, i VNV till 2,0 m bredd. 3,0 m som djupast. 

Lagerföljd som i tidigare schakt. 

Profil i skala 1:20 och plan i skala 1:20. 

Fynd: 

Längst i VNV påträffades resterna av en eller ev. flera gravar, grav 22, 

innehållande 3 st kranier, �elar av skelett, spikar, fnr 21 a-d. Fynden låg 

helt utan inbördes ordning. Bild 12. 

Lösfynd: mellan 0-0,1 m 2 människoben, fnr 24 B, mellan 3 och 4 m, 2 lårben 

fnr 24A resp. 20 

Under dessa fynd var avloppsledningen belägen, helt nere i mjälan, nivåer: 

B 

i VNV�, på 6 m :a�§, i OSO :l��- Framgrävd till en längd av 10 m. Uppby� 

av stenar murade med kalkbruk. 0,6 m bred, 0,4 - 0,5 m djup. Ihålig, 0,15 x 

0,3 i snitt. Den fortsatte in i schakt 9• s VNV p�ofilvägg och kunde medelst 

hjälp av en avloppsrensare följas totalt ca 4 m in, varav 2,7 m rakt in, 

sedan böjde den av mot SV. Med hjälp av sonderingsborr kontrollerades 

sträckorna längs schakt 9-s profilväggar till en bredd av ca 5 m. Inga 

ytterligare stenpackningar påträffades här. En ev. fortsättning på andra 

sidan ö. Kyrkogatan, in i Döbelns Park, kontrollerades likaså. Ej heller 

här påträffades någon form av stenpackning. (Bild 13-18) 
Övriga fynd: lösfynd från myll- och molagren, fnr 19. 



Schakt 9 fortsättning 

19 

20 

21a 

21b 

210 

21d 

24A 

24B 

30 

52 

myll-o.mo

lagren 

på 3,7 m 

grav 22 -
längst i VNV 

" 

" 

" 

,, " 

" " 

" " 

-19.Q
-400

-337

-�
-437

-fil
-427

-430

-�
-399

mellan 3,0- -275
3,1 m 

-328
mellan 0-0,1 _330
m 

mellan 8 o. -440 

9 m 

avloppsledn. -470 
längst i VNV 

Innehåll 

plåtbitar, spikar, trärester, 

benbitar, tegelspill 

1 lårben 

kranium 

kranium 

kranium 

lårben, höftben, svanskota, 

spikar 

lårben 

2 ben 

trästock, belägen intill 

avloppsledningen 

kalkbruk och jordprov 

9 
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Schakt 10 

7,5 m långt, 1,1 m brett (i NV vidgat till 3,0 m), 2,2 m som djupast. 

(Hela området mellan schakt 8 och schakt 10 senare utgrävt - benämnes 

schakt 10 - utvidgning och upptar en yta på ca 5 x 10 m, se följande sida!) 

Orienter�t i NV - SO. 

Lagerföljd som i tidigare schakt. 

Profil i skala 1:20 och plan i skala 1:20. 

Fynd:

Längst i NV påträffades resterna av en ev. tidigare stensatt grav, grav 

16a-c, fnr 51a-c, innehållande 3 skelett m. kranier, trärester, gravplåtar, 

kisthandtag, -beslag, samt två stora, flata hällar och ett antal mindre 

stenar. Endast skelettdelarna låg i inbördes ordning. Pild 21. 

Mellan 4,2 och 5,1 m påträffades grav 11, som bestod av 7 kranier och 

en mängd olika skelettdelar utan någon som helst inbördes ordning, fnr 25.B;ld 

Mellan 3 och 4 m framkom en cirkelfonnad mörk Jord.fläck, 75 cm i diam., 

48 cm djup, innehållande brända ben i ringa mängd, obrända ben, 1 läder

bit, järnbeslag, spikar, glas-, keramik- och porslinsskärvor, 1 knapp, 

kritpipdelar, fnr 33. Bild ?2. 

(jmf fnr 68, fynd från en liknande rundel, som framkom vid utvidgningen 

av schakt 10 i riktning mot schakt 8 - finns inlagd på planritningen för 

schakt 10.) 

Övriga fynd: lösfynd från myll och molagren, fnr 26, 27, 34, 35, 36. 

m Läge � 

25 mellan 4,2 o. -�

5, 1 m - -358

grav 11 

26 mellan 4,5 o. -230

7,0 m i mo- -234

lagret 

27 myllagret + -178

molagret över -220

mörka jordranden 

33 mörka jord- -230

fläcken mellan -278

3 och 4 m 

Innehåll 

7 kranier, skelettdelar i stor 

mängd från ett flertal olika 

skelett 

kisthandtag, blå knapp, enstaka 

benbitar 

kritpipsdelar, spikar, plåtbitar, 

tegelspill, glas-, keramik-och 

porslinsskårvor, benbitar, djur

tänder 

brända och obrända ben, 1 läder

bit, järnbeslag, spikar, krit

pipdelar, glas-, keramik- och 

1Q-20. 

porslinsskärvor, knapp (jmf fnr 68 

schakt 10 - utvidgningen) 



Schakt 10 fortsättning 

34 

35 

36 

molagret över 

gravarna 

mellan 2,8 o. 
3,3 m 

i molagret 

l NV (för-

etord. grav?) 

Schakt 10 - utvidgning 

NivA 

-206
-211

�� -2 1 

-�
-321

Innehåll 

spikar, keramik-, glas- och 

porelinsskärvor, benbitar, 

tegelspill och kol 

kalkbruk 

11 

spikar, kritpi�delar, trärester, 

keramik- och i:,orelinsekärvor, 

benbitar 

Ytan mellan schakt 8 och schakt 10 totalutgrävdes. Storlek oa 5,0 x 10,0 m 

med en profil i SSV - NNO på 9,0 m. Djup �,om.

Lagerföljder som i tidigare schakt. 

Profilritning i skala 1:20 och planritning i skala 1:20. 

lnom detta område pAtraffades totalt 17 gravar, varav 11 enmans kistgravar -

grav nr 24, 251 28, 29, 30, 31, 36, 371 381 33 och 39 - alla orienterade i 

0-V med huwdena i V och anlagda i två lager - se plan- och profilrit

ningar! 6 gravar - nr 23
1 

�6. 27, 32
1 

34 och 35 - innehöll resterna efter 

två eller flera skelett och med skelettdelarna utan någon inbbrdes ordning. 

Orav-fnr: 63, 65, 67, 69 och 71-83. Gravb1lder 23-,1 

Övriga fynd: I områdets SSO del påträffades en mörkfLrgad jordfl&ck, lik

nande den i schakt 10 med fnr 33, 75 cm i diam, 42 cm djup, innehållande 

enstaka brända ben, obrända benbitnr, spikar, kritpipskaft, porslins- och 

keramikskarvor, fnr 68. Ritad i såval pl�n- eom profil på planritningen för 

schakt 10. nua 32. 

Lösfynd från myll- och molagren, fnr 66 + 70.

Fnr Grav nr 

63 23 

Läge fil.!'.! 

schakt 10-utv. -� 
-247

Innehåll 

2 hela l ranier + e1elar av ev. 

ytterligare 2, E.tor mengd övr. 

skelettdelar från flera människor. 

spikar, kisthandtag. 



Schakt 10 - utvidgning - fortsättning 

66 

67 

68 

10 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

Grav nr 

25 

24 

28 

31 

38 

36 

29 

35 

32 

26 

schakt 10-utvidgningen -205 
-217

11\Yllagret + övre 

molagret 

-200
-240

schakt 10-utvidgningen -,ID 
-252

mörka rundeln i SSO -m
-279

schakt 10-utvidgningen -240 
-255

molagret under mörka 

jord.randen 

-240
-300

schakt 10-utvidgningen -l,ll 
-269

.. ,, " 
-.llL 
-333

" " -258
-265

" " " -.Jll, 
-333

" " " -281
-287

" " " -239

,. " " 
-m
-297

Innehåll 

skelett m. kranium 

4 knappar, spikar 

keramik- och porslins

skärvor, ben, djurtand 

skelett m. kranium 

spikar, kisthandtag 

12 

brända ben i ringa mängd, 

obrända ben, kritpipskaft, 

porslins- och keramikskärvor 

skelett m. kranium 

spikar, kisthandtag 2 st, 

järnfragment 

skelett m. kranium 

spikar 

skelett�. kranium, 2 grav

plåtar + rester av en tredje, 

trärester, spikar 

skelett m. kranium 

1 spik 

kranium och enstaka ben och 

kotot, kisthandtag, spikar 

rester av flera skelett, del 

av kranium, 1 spik 

delar av flera skelett och 

kranier, spikar 

delar av flera skelett ooh 

kranier, del av kistha.ndtag, 

del av gravplåt (anamnskylt?) 

trärester, spikar, keramik

skärvor 



Schakt 10 - utvidgning - fortsättning 

.!!il: Grav nr Läge fil.!! Innehåll 

78 33 schakt 10-utvidgning -216 delar av skelett m. kranium 
-221 2 spikar

79 34 " " " -221 delar av skelett, 2 kranier,

80 39 
" 

81 30 " 

82 27 " 

83 37 " 

schakt 11 (Skolparken) 

Il " -300
-313

,. n -232
-249

" " -237

Il " 
-.ru 
-289

spikar, trä.rester 

skelett m. kranium 

4 gravplåtar (•namnplåtar?) 

tygfraement 

skelett m. kranium 

spikar 

delar av skelett, kranium, 

kisthandtag, spikar, trä-

rester 

skelett m. kranium, spikar 

18,0 m långt, 1 1 1 m brett, 2,0 m som djupast. 

Orienterat i S&'V - NNO. Profil i skala 1:50 

Lagerföljd som i tidigare schakt. Myllagret här dock ytterligt tunt. 

Fynd: endast lösfynd, fnr 42 

� 
42 

Läge !il!!

molagret -296 
-400

Schakt 12 (Döbelns Park) 

Innehåll 

spikar, j&rnfraement, slagg, 

keramik-, glas- och porslinsskärvor, 

benbitar 

17,0 m långt, 1,2 m brett, 1,8 m som djupast. 

Orienterat i VNV - 0S0. 

Profil i skala 1:50. 

Lagerföljd som 1 tidigare schakt. Myllagret dock mycket tunt här och 

dessutom saknas den mörka jord.randen. 

Fynd: endast lösfynd, fnr 28 

Läge 

molagret 

Nivå 

-m. 
-400

Innehåll 

kritpipskaft, spikar, järnföremål, ben 

2 

13 
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Schakt 13 

7,0 m långt, 1 1 3 m brett - senare vidgat åt såväl NO som SV - se schakt

planenl - till en total yta av ca 6 x 7 m. 2,1 m som djupast. 

Orienterat i SSV - NNO. 

Profil i skala 1:20 och plan i skala 1:20. 

Lagerföljd som i tidigare schakt. 

I detta schakt påträffades totalt 11 gravar eller rester av gravar.Bild 33-35. 

Samtliga var kistgravar med skelett orienterade i 0-V med huv�dena i 

V och anlagda i två lager. Se plan- och profilritnin�arnal Fnr 22,40,44-50,53.5' 

Övriga fynd: 1 mynt, 4 shilling banco från 1849 + en knapp, fnr 23, direkt 

under torven; ett kranium, fnr 32,samt lbsfynd i molagret från området V 

om själva schaktet, fnr 94, och från omrl.det Ö om själva dChaktet, fnr 64. 

12!!: 

22 

23 

.32 

40 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Grav nr Läge 

10 schakt 13 

9 

17 

12 

13 

15 

14 

19 

18 

på 1 m -
direkt u. 
torven 

på 1 m

schakt 13 

" Il 

•• "

" tt 

Il t1 

" " 

" " 

" " 

Nivå 

-.llQ 
-359

-345

-329

-216

-322
-336

-278
-�91

-260
-m
-285
-301

-281
-297

-.l!Q 
-324

-m
-312

-300

-290

Innehåll 

skelett m. kranium 

trä m. tygrest, spikar 

+ del av barnkäke

+ del av ytterligare kranium

mynt från 1849 - 4 shilling 

banco + metallknapp eller 

beslag 

kranium 

skelett m. kranium, spikar 

skelett m. kranium 

skelett m. kranium, 

3 gravplåtar (• namnskyltar?) 

tr�rester och spikar 

delar av kranium, kistrester 

gravplåt (•namnskylt:) 

kranium, revben, kotor, 

kistrester 

kranium, spikar, del a.v 

gravplåt (•namnskylt?) 

revben frAn barn 

kraniwr,, enstaka ben, spikar, 

trärester 
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Schakt 13 - fortsättning 

Er!!: Grav nr Läge fil:.!! Innehåll 

53 20 schakt 13 -228 skelett m. kranium, kistreeter,
-261 apikar

54 21 " " -264 skelett med kranium, trårester,
-278 spikar.

64 molagret i -gg,Q spikar, jb.rnfragment, porslinsskärvor,

94 

Schakt 14 

området O om 
sjiilva schaktet 

molagret i 
området V om 
själva schaktet 

-250

-lQQ
-300

benbitar 

keramik- och glauskärvor 
benbitar 

7,0 m långt, 1,2 m brett, vidgat i såväl V som O - se schaktplanenl 

2,3 m som djupast. 

Orienterat i V-0. 

Profil i skala 1:20 och plan 1 skala 1:20. 

Lagerföljd som i tidigare schakt. 

I detta schakt påträffades 4 kistgravar med skelett orienterade i VSV - ONO 

med huvudena i VSV, grav nr 5-8, fnr 31
1 

37-39. Dessutom påträffades 

resterna av en förstörd grav, fnr 41 samt lösfynd i myll- och n-.olagren 

över gravarna fnr 29. Gr�vbilder 36-�f. 

Grav nr Läge fil!! Innehåll 

29 

31 6 

37 7 

38 8 

39 5 

41 

myll- o. mo

lagren över 

gravarna 

schakt 14

" " 

" " 

" " 

längst i V 

-122
'-280 

-383

-122
-328

-,ill 
-346

-�
-308

-273

spikar, keramik-, glas- och 

porslinsskärvor, slagg, benbitar 

skelett m. kranium, k1stspikar 

kistrester �. spikar, delar av 

barnkranium 

kranium av barn+ enstaka ben 

skelett m. kranium, trärester, 

spikar, 1 keramikskärva

båckenben, lårben (förstörd grav?)



Schakt 15 

9,0 m långt, 1,2 m brett, 1,6 m som djupast. 

Orienterat i N-S 

Lagerföljd som i tidigare schakt+ ett bälte med grå, grovkornig sand 

mellan lagren med ir.o och mjåla. 

Profil i skala 1:20 

Fyndtomt 

Schakt 16 

21,0 m långt, 1,4 m brett, 1,5 m djupt. 

Orienterat i 0-V 

Lagerföljd som i tidigare schakt. 

Profil i skala 1:50 Arbetsbild nr 51. 

Fynd: i O på 18,25 m påträffades i mörkfärgad mylla kisthandtag, -beslag, 

enstaka benbitar och spikar, fnr 59

Fnr 

59 

l!& 
på 18,25 m 

Schakt 17 

Innehåll 

kisthandtag, - beslag, enstaka ben

bitar, spikar (rester av förstörd 

grav?) 

17,0 m långt, 1,2 m brett, 1,7 m som djupast. 

Orienterat i SSV - NNO 

Lagerföljd som i tidigare schakt 

Profil i skala 1z50 Arbetsbild nr 51 

Fynd: På 3 m pAträffades en mörk, cirkelformad jordfläck, 75 cm i dia.ro., 

10 cm djup, fyndtom. 

På 8,5 m en liten, blå glasflaska och p� 10,5 m en benbit, fnr 55 resp. 58 

Mellan 12 och 15 m framkom en rad stenar och tegelsten belägna omedelbart 

över en tunn rand bestående av sot och kol., fnr 57 - kolnat trä 

� 

55 

57 

58 

Läge 

på 8,5 m 

mellan 12 

15 m 

på 10,5 m 

Nivå Innehåll 

-363 liten, blå glasflaska 

o. -� kolnat trä 
-352

-376 benbit 

16 



Schakt 18 

11,5 m långt, 1,4 m brett, 1-1,5 m djupt. 

Orienterat i NNO - SSV 

Lagerföljd som i tidigare schakt, myllagret här dock ytterligt tunt. 

Ej ritat. 

Fyndtomt. 

Schakt 19 

6,0 m långt, 1 1 2 m brett, 1-1,5 m dJupt. 

Orienterat i NNO - SSV. 

LagerfölJd som i tidigare schakt, myllagret här dock ytterligt tunt. 

Ej ritåt. Se arbetsbild 54. 

Fynd tomt. 

Schakt 20

19,0 m långt, 1,3 m brett, 1 1 5 - 2,2 m djupt. �ed en �tvidgning mellan 

9 och 12 m mot S på 1,5 x 4,0 m. 

Orienterat i SO-NV. Arbetsbilder �2-5�-

Lagerföljdor som i tidigare schakt, myllagret bär dock ytterligt tunt. 

Mellan 9 och 12 m framkom p! nivå - 650 ett dr&neringsdiko, härunder 

blålera. Dräneringsdiket löpte i NN0-5SV-lig riktning 

Fur 61, trä och lera från dräneringsdiket, fllr 60 lösfynd från molagret. 

!!!.!: 

60 

61 

Låge 

molagret 

dräneringsaiket 

fil!! 

-500
-600

-680

Innehåll 

spikar, järnföremål, 

1 b6nbit, 1 keramikskärva 

trä och lera 

(dräneringsdiket -650 
-700

17 

1,0 m brett, 0,5 m djupt, 

framgrävt till en sträcka 

på 4,0 m) 



Schakt 21 

22,0 m längt, 1,4 m brett, 1-1,5 m djupt. 

Orienterat i V-0. 

ej ritat 

Lagerföljd som i tidigare scha.1-.t, �llagret hår dock ytterligt tunt. 

På ca 15 m påträffades ett mörkare område med fynd bestående av 1 kiet

handtag och enstak8 benbitar, fnr 62. 

Mellan 13,3 och 13,7 m påträffades, likaså i mörkf&rgad mylla, benrester, 

spikar, järnbeslag, järnföremål, glas- och keramikskärvor, fnr 56. 

Innehåll 

18 

mellan 13,3 o. 13,7 m -431 benrester, spikar, järnbeslag, 

järnföremål, glas och keramik

skärvor. 

62 15 m -437

Schakt 22 

9,0 m långt, 1,2 m brett, 1,5 m djupt 

Orienterat i NNO - SSV 

ej ritat 

Lagerföljd eom i tidigare schakt. 

I dess SSV del framkom ena hörnet av grav 40. 

Fyndtomt. 

kisthandtag, benbitar 

- Se nästa sida!



Grav 40 - Landshövding P.A. Strombergs familjegrav 

Belägen mellan schakt 15 och �2 i området SSO om kyrkan - ee schakt

och gravplaner! 

Yttermttts 4,5 x 5,0 m;jime:em!tt: 3,3 x 3,8 m. 

Profil i skala 1:20 och 3 planer i skala 1:20. 

V&ggarna uppbyggda av 7-9 lager tegelsten murade med kalkbruk. 

Under tegelstenslagren ett lager gråsten murat med kalkbruk. 

Gravkammaren, belägen ca 20 cm under torven, hade en fyllning av mo 

och tätt paokat tegelspill, fl'Wl såväl tegelsten som taktegel, till 

ett djup av ca 1,0 m. Härinunder vidtog kistgravarna, totalt troligen 

14 st, varav 9 vmma och 5 barn, gravsatta i 3 lager - se planritningar! 

19 

Av begravningarna kvarstod skelettdelar, kistrester, kistbeslag, - handtag, 

-utsmyckningar, gravplåtar •namnplåtar placerade vid kistornas huvud

gavlar och plåtar med bibelcitat, placerade vid kistorna fotgavlar.

Lager 1 och 2: grav A, B, D, E - VUJO'la - placerade i 0-V med huvudena i V.

grav c, F, J - barn - placerade i 0-V med huvudena i O. Längs gruvkammarens

N vägg, med fnr H, I, K, P, påträffades reaterna av förmodligen 2 vwcna

och 2 barn och ett antal gravplåtar. Skelettdelar och skyltar inom detta

område var uten inbördes ordning, kringrörda och sammanblandade.

Lager 3: grav L, M, N, varav N troligen var landshövding Stromberg och

� troligtvis hans hustru - se planritningl (Bild 39-50)

Kortfattad historik: 

Pehr Adam Stromberg, f. 1751 

Landshövding i Västerbotten 1795, avskedad 1811. Efter kriget 1808-09 

misstänkliggjord för maskopi med ryssarna och efter krigets slut entledigad 

från sitt ämbete utan pension. Död 183& på Nyda.la i Un,eä landsförsamling. 

gift 1773 med Johanna Sofia. Lampa., död 1804 i Umeå 

Döttrar: Fredrika �ofia Catharina., f. 1774, d. 1804, g. 180� i Umeå med 

generalmajoren Lars Jakob von Knorring i hans 1:a gifte. 

L.J. von Knorring f. 1769, d. 1645.

Hedvid Ulrika f. 1776, d. 1786.

Elisabet Johanna Henrika, f. 1760, d. 1846. G i UmeÅ m. sin svåger,

generalmajoren L.J. von Knorring i Lans 2:a gifte.

I gravkammaren har fcljande namnplåtar påträffats: 

Landshövding P.A. Stromberg, d. 1638; huetrun J.S. Stromberb, d. 1804; 



Grav 40 forts. 

dottern, Sophia Fredrica gift v. Knorring, f.1774, d. 1804. 

Adam Hindric v. Knorring, son till L.J. von Knorring och 

hans hustru J.E.H. Stromberg, f. 1807, d. 1808. 

Pehr Adam, son till lcmdshqvdingen, f. 1809, d. 1811. 

Claes Adam, " '' " f. 1808, d. 1808

Carl Adam Ludvig, son till landshövdingen, f. 1813, d. 1813 

Sophia Fällman, f. 1759, d. 1848. 

Se vidare fyndnummer 84A-S1 

20 
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Oravförteckrinc 

� Schakt En!: Planritning Profilritning � 

1 2 11 1: 20 1: 20 

2 4 12 1:20 1: 20 bild 11 

3 4 13 1: 20 

4 5 16 1:20 

5 14 39 1: 20 1: 20 " 36 

6 14 31 1: 20 1: 20 " 37 

1 14 37 1 :20 1 :20 " 38 

8 14 38 1:20 1:20 

9 13 40 1: 20 1:20 

10 13 22 1: 20 1: 20 It 33 

11 10 25 1 ,20 1: 20 " 19-20

12 13 45 1:20 1: 20 

13 13 4§ 1 :20 1:20 

14 13 48 1: 20 1: 20 " 34 

15 13 47 1:20 1:20 

16 10 51 1: 20 1:20 " 21 

17 13 44 1:20 1: 20 " 
35 

18 13 50 1:20 1: 20 

19 13 49 1:20 1: 20 

20 13 53 1: 20 1: 20 

21 13 54 1:20 1:20 

22 9 21 1: 20 1: 20 n 21 

23 10utv. 63 1: 20 1 :20 

24 10 " 67 1:20 1:20 " 23 

. 25 10 I 65 1 · ... o 1: 20 11 
24 

26 10 " 77 1 :20 1:20 

27 10 " 82 1:20 1s20 

28 10 " 69 1:20 1:20 " 25 

29 10 " 74 1: 20 1 :20 

30 10 " 81 1:20 1: 20 Il 26 

31 10 " 71 1:20 1: 20 " 27 

32 10 Il 76 1: 20 1:20 

33 10 Il 78 1:20 1: 20 

34 10 " 79 1:20 1:20 

35 10 Il 75 1:20 1:20 
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Gravförteckning forts. 

� Schakt la! Planritning Profilritning l2!2 

36 10'1...tv. 73 1t20 1:20 bild 28 

37 10 " 83 1 :20 1 :20 It 29 

38 10" 72 1:20 1:20 Il 30 

39 10 " 80 1:20 1: 20 ,, 31 

40 Strombergs 84A-S 1:20, 3 et. 1: 20 " 39-50 



liyndfi>rtecknine 

?!!,t Läge 

1 schakt 1, V 
reyllagret 

2 schakt 1, V 
molagret 

3 schakt 1, 0 
IJ\Yllagret 

4 schakt 1, 0 
molagret 

5 schakt 2, 0 
reyllagret 

6 schakt 2, O 
molagret 

7 schakt 2, V 
reyllagret 

8 eohakt 2, V 
molag-ret 

9 schakt 2, utv. på 
mitten 

10 schakt 2 
n.ellan 5,7-6 m 

11 Gchakt 2, längst i V 
grav 1

12 schakt 4, mellan 
4 0• 7 m , grav 2

13 schakt 4, mellan 
9,6 o. 12,3 rn, grav 3 

14 schakt 4, uzy-11-o. 
molagren 

15 schakt 5,molagret 

schakt 6 

fil!! 

-223
-291

-�
-422

-272
-350

-.m 
-450 

-l4.Q
-300

-300
-440

-lQQ 
-250

-250
-350

-265
-420

-290
-340

-,äg 
-362

-290
-353

-300
-400 

-gQQ
-400

-287
-301

Innehåll 

3 spikar, 4 porslinsskärvor, 
2 keran:ikskärvor, 3 benbitar, 
trtreeter 

2 spikar, 5 porslinsskärvor, 
10-tal glasall.rvor, 2 kerarnik
ekä.rvor, slagg, 2 benbitar, 
tegelsl�ärvor 

23 

kri tpipdelar ( 6skaftdelar + 1 huvudd, 
4 s�ika.r, j�rnfragment, stort antal 
keramik-, porslin�- och glasskärvor 
trärester, benbitar, ett 10-ta.l. 

2 spikar, 3 porslinsekärvvr, 10-
tal benbitar, 1 djurtand 

del av beetslo, 15 3pikar, 4 krit
pipdelar, 30-tal keramik-, slas- och 
porslins&karvor, 20-tal benbitar, 
1 djurtand, 1 silversked 

3 gla�skärvor, 5 kerwr,ikskärvor, 
8 porslinsskärvor 

2 kritpipdelar, keramik-, glas-
och porslinsskärvor, 10-tal benbitar 
15 spikar, tegelspill 

4 spikar, 1 jtrnten, 1 glasskärva, 
1 benbit, tegelspill 

6 spikar, 1 kritpipdel, vinkelböjt 
jlrnför�ml..l, ett 10-tal benbitar

17 kanonkulor, 12 cm i diam. 

Grav 1: del av kranium, delar a.v 
skelett, 5 spikar, tygfragment, 
kistbeelag m. gångjärn, trärester 

1 järnbeslag, 5 spikar, kranium, 
skelettdelar, trärester, keramik
sk�rvor - Grav 2 

Grav 3: del av kiike, skelettdelar, 
6 spikar, t1·ärec. ter 

plAtbitar, spik.D.r, benrester, 
keramik- och porslinsskårvor 

plåtbitar i sto:n mängd, kolnad 
tri..stook, taJdq�elspill, tre.rester, 
spikar 
plltbitarna fortsatte in i schakt 
6-se profilritnint;�rnal
(på samn.a nivå)



Fyndförteckning, forts. 

.!!!!: Läge 

16 schakt 5, 
grav 4 

17 schakt 7, molagret 

18 schakt 8, molagret 

19 schakt 9, ��ll-o. mo
lagren 

20 schakt 9 
mellan 3-4 m 

21a schakt 9, grav 22 
längsi i VNV 

21b 

21c 

21d 

22 

23 

24A 

25 

26 

27 

28 

29 

" " 

" " 

" " 

schakt 13, grav 10

, direkt u. 
torven på 1 m i prof. 

" " 

schakt 9

mellan 3 o. 4 m 

schakt 9, längst i VNV 

" 10, grav 11 

schakt 10, molagret 

schakt 10, ieyllagret + 
övre delen av molagret 

schakt 12 (Döbelns Park) 

schakt 14, myll + mo
lagret över gravarna 

Nivå 

-�
-293

-450 
-210

'-fil
-397

-lQQ
-400

-337

-420
-437

24 

lnnehäll 

1 lårben, kistbeslag,j&rntenar, 
spikar, glasskärva, del av t'llc
panna - grav 4 

3 epilca.r, 3 benbitar 

del av käke (-298), 5 spikar, 
järnföremål, j�rnten, trärester, 

plåtbitar, spikar, tr�rester, 
bLndelar 1 tegeistens- och taktegel 
spill 

1 lårben 

kranium 

-fil kranium 

-427

-430 kranium

-..l2.2 ekelettdeler, 2 spik.ar 
-399

-�
-359

-216

-275

-328
-330

-�
-358

-230
-234

-178
-220

-m
-400

-�
-280

Bkelett m. kranium, trä m. tygres 
12 spikar 
+ del av barnkäke - 345
+ skallfragment - 329

1 ieynt, 4 shilling banco från 
1849 
liten knapp el. beslag ev brons 

1 lårben 

2 bon (underben) 

7 kranier och stor mängd övriga 
skelettdelar - utan inbördes 
ordning 

kisthandtag, bl�,infattad glasT 
knapp 
kisthandteget, ovalt, genombrutet 
(-233), .iv järn 

kritpipdelar, spikar, benbitar, 
glas-, keranik- och rorslinsskärv, 
djurtänder, plåtbitar, taktegel
spill 

spikar, järnföremål, benbitar, 
1 kri tpipJ:;kaft . 
spikar, ä!agg, benbitar, keramik-
glas- och rorslinsskärvor 



Fyndförteckning, forta. 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

schakt 9, intill 
avloppsledningen? 

schakt 14, grav 6 

ochakt 13 

schakt 10, mörk rundel 
mellan 3 o. 4 m 
jmf fnr 68 

ecbakt 10, mol88ret 
bver gravarna 

schakt 10 
ornkr. 3 m i profilen 

schakt 10, förstörd grav?
i NV 

schakt 14, grav 7

schakt 14, grav 8 

sobakt 14, grav 5 

eobakt 13, grav 9 

schakt 14, rester av grav, 
intill grav 5 

schakt 11

acha.lct 2, grav 1 

schakt 13, grav 17 

schakt 13, grav 12 

schakt 13, grav 13 

schakt 13, grav 15 

-440

-fil
-383

-322
-336

-230
-278

-206
-211

-�
-261

-�
-321

-1Q2
-328

-..m 
-346

-289
-308

-�
-291

-273

-296
-400

-343

-260
-285

-285
-301

-281
-297

-�10
-324

25 

Innehåll 

tre.stock 

barngrav: skelett m. kranium 
spikar 

kranium 

ringa mängd brända ben, 
obrända ben, läderbit, 
jbrnbeslag, spikar, krit
pipdelar, glas-, keramik
och porslinsskärvor 

spikar, bendelar, kol, 
kerairik-, glas- och 
porolinsskärvor, tegelspill 

kalkbruk 

2 ben, kotor, spikar, 
kritpipd�lar, trärester, 
keram1k- och porslinsskärvor 

delar av kranium, trtrester, 
spikar. 

barnkranium+ enstaka ben 

ekelett m. kranium, träreete. 
•spikar, 1 keramikskärva

skelett m. kranium, spikar

bäckenben, svanskota, 
1 lårben 

spikar, benbitar, järn.frag
ment, slagg, keramik-, glae
ocb porslinsskärvor 

rödfärgad sten 

skelett m. kranium 

skelett m. kranium, 
trbreoter, ��ikar, 3 ovala
plttar (namnplltar7), mycket 
�önderrostadc 

delar av kranium, trå.rester, 
1 oval pl�t (•namnplåt?), 
mycket sönderrostad 

revben, kotor, kranium, 
trerE ster 



Fyndförteckning, forts. 

� Läge 

48 schakt 13, grav 14 

49 schakt 13, grav 19 

50 schakt 13, grav 18 

51a schakt 10, grav 16a 

51b schakt 10, grav 16b 

510 schakt 10, grav 16c 

52 schakt 9,(avloppeledn.?) 

53 schakt 13, grav 20 

54 schakt 13, grav 21 

55 schakt 17, på 8,5 m 

56 schakt 21, i mörkfärgad reylla 
på 13,3 - 13,7 m 

57 schakt 17, mellan 12,0 o. 14,6 m 

58 schakt 17, på 10,6 m i porfilen 

59 schakt 16, på 18,3 m 

60 schakt �o

i molagret 

61 schakt 20 - från dräneringsdiket 

62 schakt 21, i o, på ca 15 m 

63 schakt 10 - utvidgningen, grav 23 

64 schakt 1G - utvidgningen �ot 0 
molagret 

-m
-312

-300

-290

-..il§ 
-342

-328
-339

-m
-337

-470

-228
-261

-264
-278

�363

-431

-�
-352

-3i6

-463

-500
-600

-680

t:i.437

-�
-247

-200

26 

Innehåll 

kranium, del av 
ov� plåt (•namnplåt?) 
spikar 

revben frAn barn 

kranium, enstaka ben 
bl.a. revben, epikar, 
trtrester 

skelett m. kranium, 
gravplåt, trårester 

barnskelett m. kranium 

skelett rn. kranium 
4 kisthandtag 
stor, oval gravplåt
(namnplåt?), mycket 
sönderrostad 
jtrnfragment, spikar 
tri.reeter 
jb.rnbeelas 

kalkbruk och jordprov 

skelett n,. kranium 
trärester och spikar 

skelett m. kranium 
tråreeter och spikar 

liten, blå glasflaeka 

benrester, spikar, 
j[rnbeslag, järnforemål 1

glas- och kerrunikskhrvoi 

kolnat trä 

1 benbit 

kibth�dtag, beslag, 
spikar, enstaka ben 

spikar, j�rnföremål, 
1 benbit, 1 keramikskär\ 

trä, lera 

kisthandtag, benbitar 

2 hela kranier (+delar 
av ev. 2 kranier), stor 
mängd övr. skelett
delar, ovalt, genom
brutet kisthandtag, 
spikar 

spikar, järnfragment 
benbitur, porslinsekärvo 
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Gravförteckning, forts. 

66 

67 

68 

69 

10 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

11 

78 

19 

Bo 

Nivå Innehåll 

schakt 10-utvidgningen,grav 25 -205 
-217

" " " 

lagret+ myllagret 

schakt 10-utvidgningen 
grav 24 

schakt 10, utvidgningen 
mörk rundel (jmf fnr 33) 
-se gravplanen!

schakt 10, utvidgningen 
grav 28 

schakt 10,utvidgningen, 
molagret 

övre mo-
-_gQQ 
-240

-fil
-252

-m
-219

-240
-255

-.äQ 
-300

schakt 10,utvidgningen,grav31 -251

" " It 

" Il " 

" Il fl 

,. ,, " 

" fl " 

Il Il Il 

It tt " 

" " " 

" " ,, 

-269

"38 -..ill 
-333

"36 -258
-265

" 29 -.lll 
-333

"35 -281
-287

"32 -239

Il 26 -!21 
-297

" 33 -216 
-ffi

"34 -221 

"39 -300 
-313

skelett m. kranium 
4 knappar 
spikar 

benbitar, 1 djurtand, 
keramik- och porslinebitar 

skelett m. kranium, kisthandta 
spikar, 

enstaka obrånda ben, enstaka 
brtnda ben, kritpipskaft, 
porslins- och keramikskärvor i 
ringa mängd, spikar 

skelett 1 .  kranium, 2 spikar, 
2 kisthandtag 
j&.rnfragment 

del av spik, benbitar 

skelett m. kranium, spikar 

skelett m. kranium, 2 stora, 
ovala gravplåtar (•namnplåtar) 

+ rester av n tredje, mycket
sönderrostade, trarester och
Elpikar

skelett r.1o kranium 
1 s�ik 

kranium, kotor och småben 
kisthandtag, 10 epik.ar, järn
föremål 

del av kranium, rester av 
flera skelett, 1 spik 

delar av flera skelett, 
kranium, spikar 

delar av flera skel�tt och 
kranier, del av kisthandtag, 
del av gravplåt, tr�reeter, 
spikar, keramikskarva 

del av skelett, kranium, 
2 spikar 

delar Qv skelett, 2 kranier, 
trärester, spikar 

skelett m. kranium, tygfraginen· 
4 gravplåtar, 



Fyndförteclcning, forts. 

� Läge 

81 schakt 10,utvidgningen,gra.v 30 

82 " " " ,, 27

83 " Il " " 31 

Grav 40-Strombergs ram.grav 

84B " Il " " Il 

84C n " Il " " 

• 

84J) It ,, It " It 

Il Il Il " Il 

fil.I! 
-23,
-249

Innehåll 

skelett m. kranium 
spikar 

28 

-237 delar av skelett,
kranium 

..:_g_u 
-289

-362
-364
-362

-ill
-368

-361

-334

-Jfil
-380

-J§.1
-372

apikur, trärester 

skelett m. kranium 
spikar 

skelett n.. kranium 
hlrr�ster m. spi:.nne 
1 ol�slig namnpl!t? vid 
huvudgaveln, 22 x 34 cm 
oval, oönderroBtad 
spikar o. järnfragment 

skelett m. kranium. 
1 oval namnplåt? vid 
huvudgaveln, 22 x 30 cm, 
oläslig, Gönderrostad, 
kistlister (kistbeslag?) 

rester av barnskelett o. 
kranium. 
Rekt. namnplåt av silver 
vid huv.gaveln. 
Text:Cliaes Adam son av 
Landshövding och Riddare 
av kunsl. Svärdsorden 
Högvälborne B.err Baron 
Pehr Adam Stromberg, 
f. 14 febr.1808, d.19 jUJl
samma år
vid fotgaveln, rektt •
plåt av silver m. bibel
citat:Låten barnen komma
till mig och förmenen deR
icke, ty sådana hörer
Guds fike till, 9,0 x
10t5 Clll 

skelett med. kranium, 
(avsågad övtrdel) 
trå.rester 

skelett m. kranium, 
ki�tlieter, trärester 
Etj�rnprydda kistkanter, 
ett 20-tul stjärnor, 2 
storlekar, 4 resp. 5 cm J 
diam. 



Oravförteck:ning, forts. 

]m:_ Läge 

84F Grav 40-Strombergs fam.grav. 

840 

841 

84J 

,. .. 

" tt 

" 

Il 

" " 

tt " 

lfulgs N gr�vkamrnarväggen 

" " " ,, " 

" " Il " " 

29 

!m lnneh!ll 

-353 rester av barnskelett m. krani1
2 ovala silverplåtar, 7,5 x 
9,5 resp. 9,0 x 11,0 cm 
sistnämnda namnplåt: text: 
Carl Adam Ludvi�, Son af 
Landshövd. m.m. friherre 
P.A. Stromberg, f. 13 april 
1813, d. 20 samma månad. 
placerad vid huvd.gaveln. 
Vid fotgaveln:plåt m. bibelcit, 
YtterligarL text på npskylte1 
Jag �r ren och utan all last, 
oskyldig och hafver ingen synd 

-363 Namns}ylt av silver, 24232 om,
Sophia �llman, f. 1759, d. 
1848. Ordspr. 0 16.31. 

-375

-375

-382

• 

(l.unde ej sammanföras med 
något skelett) 

skelettdelar från en vuxen 
och ett barn? - lårben, revben, 
träre&ter och spikar. 
fynddelarna sammanblandade med 
I och X 
Fynden utan någon som helst 
ordning 

delar av skelettefter vuxen 
person (beläget omedelbart 
utanför S.F.v.Knorrings skylt) 
kranium 
3 plåtar, en börjar m. texten 
Capten ••• , f.öv. olåslig 
23 x 32 cm, oval, ev. silver

en totalt oläslig, �1 x 27 cm 
ev. av silver, en ev. med 
bibelcitat, 171 21 cm, oval 
4 kiethandtag och enstaka små 
stjärnor, 2,5 cm i diam. 

rester av barnskelett o. kraniu 
oval namnskylt av silver med 
texten: Pehr Adam son af 
Landahövd. m.m. friherre P.A. 
Stromberg, f. den 17 jwi 1809, 
död 5 aug. 1811. vid huv.gaveln 
11 x 15 cm, vid fotgaveln 
eilverskylt, rekt. 9 x 10 cm. 
med bibelcitJt: Salige äro de 
renhiertade ty de skola se Gud. 
Matth. 4:8. 
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Fynd.förteckning, forts. 

Nivå Innehåll 

84L 

84V; 

Grav 40-Stromberge fam.grav -368 
Längs gravkamrnarens N vägg -378 

Grav 40-Strombergs ram.grav -388 
-397

Orav40-Strombergs fam.grav -283 
-287

!'373 

�N. Grav40-Strombergs f�m.grav -.l12 
-385

skelettdelar - sammanblandade 
med fynden under I och H? - från 
flera olika skelett. 
del av oläslig gravplåt, 
tri:..rester 

skelett m. kranium och 2 grav
plåtar, en oval 21 x 28 cm, 
oläslig, plac rad vid huv.gaveln 
en rekt. 17 x 21 cm, placerad 
vid fotgaveln, av silver, med 
texten: The R�ttf�rdigas Själar 
äro i G�ds H�nd och intet 
Dödsqv�l kommer vid Them. 
Wisb.B. 3:1 
kisthandtag och tr&.rester 

skelett m. kranium. 
På kraniet bandformigtutsmycknin 
av silver med ornamentik, 2,5 x 
13 cm, hårfrasment, tygfragment, 
kistprydnad i form av små 
stjhrnor, 2,5 cm i diam, ett 
70-tal, placerade längs kist
ka.nterna, 2 kisthandtag, div. 
järnfragment. 
Troligen fru Stromberg - namn
skylten dock placerad intill 
landshbvdingens skylt - se 
planritning. 
Namns!.ylt av silver 23 x 23 om 
Text: Landshövdingen och 
RiddarEl1, Bögvalborne Herr 
Baron Pehr Adam Strombergs 
••• maka, hogvLlborna, fru, 
friherrinnan Johanna Sophia 
Stromberg, f. Lampa, f. i 
Stockholm 20 okt. 1740, gift 
19 sept. 1773, d. i tmeå 1804. 
Vid fotgaveln oläslig, oval 
plåt 15 x 24 cm. 

Skelett n. kranium 
Bågformade kietprydnader av 
silver? med ornamentik, mellan 
20 och 30 cm långa. 
4 kisthandt�g, 16, 19, 23 resp. 
14 cm långa, trhrester 
Namnskylt vid huv.gaveln, av 
silver, 22 x 30 cm, rekt. 
Text: Landshövdingen och 
Ridc.aren av }.ungl. Svärdsorden, 
Pehr Adam Stromberg, f. i 
Stockholm 1751, död på Nydala 
egendom ••• 

http://fc.rn.grav
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Jiyndförtcckning, fortb, 

� Läge Nivå Innehåll 

840 Grav 40-Strombergs frun.grav

omedelbart O om skelett A, 
nock på annan nivb 

-320 2 ovala gravplåtar, 18 x 25 cm, 
reop. 20 1 28 cm. Olhaliga, text 
kan QOCk skCnjas. Sistnä�nda 
plAtene text börjar �Farvål ••' 

i4P belägna länge den N v�ggen 1 -327
gravkammaren 
Grav 40-Strombergs fam.grav 

t4 Grav 40-Strornbergs rare.grav -378

b4R Grav40-Stro1Tibergs farn,grav 
i fyllningen 

84� Grav40- trombergs fGm.6rav 
i fyllningen 

85 Framkom �id stadens �ch�kt
ningsarbeten omedelbart O om 
vårt schakt 1 - i molagret 

-�
-4CO

-�
-320

86 Frair.kom vid atalena schak.t
ningsarbeten omedelbart O �c 
vArt schakt 4, ung. mitt for 
cleas 11,i tt, i n.olagret 

87 Framkom vid stadens 6cha.ktnings
arbeten längs O. l<yrkogatan, 
le.ngs Skolparken, parallellt 
med vårt schakt 11 

88 Fromkom vid e tadenc; sclinl. tninge
arbeten i Dobelnr- Park 

.. 

6ilverpltit, 24 x. 24 om med texts 
)'ajorenc. och Fiddarens af Kungl. 
Svärds Orden, LRre Jakob von 
Knorrings hbttLlskade maka, 
h�gv�llorna, fru, friherrinnan 
Sop�i�, Fredrico Stromberg, 
f, 1 �tockholm 12 aug. 1774, 
gift 25 ��J 1b�2, d. i Urnel den 
18 fcbr. 1804_. 

Silvcrpl�t, rekt. 13,0 x 16,5 cm 
med text: Adam llindric von 
l\.norrint, � on af ufverstt- Lieute• 
no.nten och Riddaren älborne 
Herr L,J. von hnorring samt 
deti fru hiherr1nnau J .C.R. 
Stromberg, f. 6 doc. 1b07, 
d. 11 &\16, 1008.
�ilverplat, oval, 7,5 x 10,0 cm
Text: s& blifvcr Du såsom den
aldra bögat�e son och han ckall
hålla Dig k�rrrt än Din moder
lJig h&ller.
Jest Syr�cha Bok 4 v:11
Lika lycklig som calmad.

länga den S v�pgen i gr,v
kam?r,aren -oval eravpll t, text 
kan skbnJas. 15 x 25 cm 

benb1tar, spikar, kritpipdelar, 
porslinss}årvor, jårnfragment 

prov pö spillet av tegelsten 
och takteeel 

benbi ter, l.crcJllllr.-, t,las- ooh 
poralina�}ervcr. j&rnfragment, 
spikar, }ritpi1,delar 

1 benbit 

tor nu...nv, , t.r,,mikT glas-och 
-porslinsck rvor (keramik från 
1767), benbitnr och spikar 

4 benbitar, JLrntEn, kritl
pipeka.ft 



Fyndf�rteokning, forts. 

!nr Läge !i!! Innehåll 

89 Fram. om vid stadens schak!nings- strax 1 benbi t

90 

arbeten i Skolparken u. 

Framkom vid stadens echalctnings
arbeten länge Storgatan 

torven 

(framför Skarineka huset, n�stan 
i korsningen Storgatan/Döbclnsgatan 
kunde iakttagas, ca 1 m unc'!er 
asfalten, i ung. sjalva trottoar
kanten, 4 tätt intill varandra 
liggande stockar. Detea fick eock

sitta kvar 1 schaktväggen) 

T-format Jfrnföremål
enstaka benbitar
tr�reeter

32 

91 Framkom vid stadens schaktnings
arbeten om�delbart O om ca 10 m 
på. vårt schakt 4 - i molagret 

benbitar, keramik
porslinoskavvor, trärester, 
krit�pipdelar, tegelspill 

92 

93 

94 

Exempel på svalletcnen, som förekom över större delen av omr�det 
(flinta anvånd som ballnststen) 

schakt 5 -261 tegel 

schakt 13-molagret i omridet 
V om själva schaktet 

-_gg_Q 
-300

benbitar, clas- och

keramikskb.rvor 
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Profil- och ElanförteckninB 

Profiler: 

Schakt 1 Skala 1 :50 Kyrkoparken 

" 2 " 1:20 " 

" 4 " 1:20 " 

" 
5

" 1:20 " 

Il 6 " 1:50 " 

" 
7 

,, 1:20 Il 

" 8 Il 1: 20 " 

" 
9

Il 1:20 Il 

Il 10 Il 1: 20 " 

" 10-utvidgning " 1: 20 " 

" 11 ,, 1 :50 Skolparken 

Il 12 ,, 1 :50 Döbelns Park 

,, 13 " 1:30 Kyrkoparken 

Il 14 " 1:20 Il 

" 15 Il 1: 20 Il 

Il 16 Il 1 :50 " 

Il 17 Il 1 :50 ,, 

Il 20 Il 1 :50 " 

Grav 40 " 1:20 Il 

S:a 19 st 

Planer: 

Schaktpla.n Skala 1:400 

Oravplan Il 1 :400 

· Schakt 2, grav 1 " 1:20 

Il 
4, 

Il 2 " 1:20 

,, 
9

Il 1:20 

Il 10 It 1: 20 

" 10 utvidgning " 1:20 

" 13 " 1: 20 

" 14 " 1: 20 

Grav 40, 3 olika lager " 1:20 

S:a 12 st 



Fotoförteckning: 

Bild 1 - 8 

9 

10 

11 

12 

13-18

19-20

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Vyer över Kyrkoparken 

Vy över Döbelns Park 

Schakt 2, kanonkulorna, fnr 10 
Il 

Il 

4, grav 2, fnr 12 

9 Il 22, Il 21 
11 9 avloppsledningen 

" 10, grav 11, lager 1-2, fnr 25 

" 10, grav 16, fnr 51 

" 10, mörkfärgad rundel, .fnr 33 

" 16 utvidgnineen, grav 24, fnr 67 
11 '1 Il It 25 J 11 65 
11 Il Il n 28 t f1 69 
Il I' 

,, " 

It " 

,, " 

" " 

Il Il 

,, 

,, 

Il 

11 

"

" 30, " 81 
Il 31, fl 71 
tl 36 11 13 

., 37 " 83 
11 38 " 7f 
Il 39 Il 80 

32 11 " " mörkfärgad rundel, fnr 68 

33 schakt 13, grav 10, fnr 2� 

34 

J5 

36 

37 

38 

39-50

51 

52-53

54 

Il Il 

,, ,, 

n 14, 

Il It 

Il " 

n 14 t Il 48 

Il 17, Il 44 
It 
I 

,, 

,, 

5 1 

Il 
39 

6 h 31 

7 Il 37 

Grav 40 - P.A. Strombergs familjegrav, fnr 84A-S 

Schakt 16 och 17 - arbetsbilder 

Schakt 20 - arbetsbilder 

Schakt 19 och 20 - arbetsbilder 



Bild 2

Bild 1 Området ONO om k"rkar:: fotograferat
fr,än O 

Området oso om kyrkan fotograferat
från 0 



Bild 3 

Bild 4 

�-�-,11111-
Orr.rådet SO orr. kyrkan fotograferat 
från SO 

Området SO om kyrkan foto�raferat 
!rån S



Bild 5 Området SO om kyrkan fotograferat 
från NNV 

Bild 6 Området SSO om kyrkan fotograferqt 
från SSO 



Bild 7 Området So� kyrkan fotograferat 
från S 

Bild 8 Området S och SV om kyrkan 
fotograferat från SO 



Bild 9 N delen av Döbelns Park 
fotograferad från N 

Bild 10 Schakt 2, fnr 10
1 

kanonkulor 



Bild 11 Schakt 4, grav 2
1 

fnr 12 

Bild 12 Schakt 9, grav 22, fnr 21 



Bild 13 Schakt 9 avlop�sledning? 
foto�raferad från SO 

Schakt 9, avlo~psledning 
foto�raferad från SO 



Bild 15 

Bild 16 

Schakt 9, avlonrsledning? 
fotograferad från 0 

I 

Schakt 9, avlopnsledning? 
fotograferad från NO 



Bild 17 

Bild 18 

Schakt 9, avlop�slecri�g? 
detalj 

Schakt 9, avlorps]edning? 
�rofil 



Bild 19 

Bild 20 

Schakt 10
1 

grav 11
1 

fnr 25 

la.,,.er 1 

Schakt 10
1 

grav 11, fnr 25 

lager 2 



Bild 21 

Bild 22 

Schakt 10, grav 16, fnr 51 

Schakt 10, mörkfärgad rur.del 
fnr 33 



Bild 23 

Bild 24 

Schakt 10 - utvidgningen 
Grev 24, fnr 67 

Schakt 10 utvidgningen 
Grav 25, fnr 65 



Bild 25 

Bild 26 

�· 

., 

; ..;.,. ..,, 

t· 
,: 

� ;: .J -

,, � ; . 

.. � 

. 
.-

> ·' 

,. ,. l , 

Schakt 10 - utvidgningen 
Grav 28, fnr 69 

Schakt 10 - utvidgningen 
Grav 30, fn:r 81 



Bild 27 

Bild 28 

Schakt 10 - utvidgningen 
Grav 31, fnr 71 

Schakt 1C - utvidgninren 
Grav 36, fnr 73 



Bild 29 

Bild 30 

Schakt 10 - utvidgnin�en 

Grav 37, fnr 83 

Schakt 10 - utvidgninren 

Grav 38, fnr 72 



Bild 31 

Bild 32 

Schakt 10 - utvidgnjngen 
Grav 39, fnr 80 

Schakt 1C - utvidgningen 
�örkfärgad rundel, fnr 68 



Bild 33 

Bild .34 

� 
Schakt 13 
Grav 10, fnr 22 

Schakt 13 
Grav 14, fnr 48 



Schakt 13 

Grav 17, fnr 44 

Bild 36 Schakt 14 

Grav 5, fnr 39 



Bild 37 Schakt 14 
Grav 6, fnr 31 

Bild 38 Schakt 14 

Gr':1.v 7, fnr 37 



Bild 39 

Bild 40 

.

Grav 40 - P.A. Strombergs farrilJegrav 
Ytlagret - fotograferat från NO 

Grav 4C - P. A. Strorr.bergs familjegrav 
Lagret närmast over skeletten 
fotograferat från NO 



Bild 41 

Bild 42 

. 
.

_, r 

Grav 40 - P.A. Strombergs familjegrav 
Skelett 40A - lager 1-2, fnr 84A 

Grav 40 - P.A. Strombergs familjegrav 
Skelett 40B - lager 1-2, fnr 84B 



43 familJegrav 

Skelett 40 N och }'.
1 

lager 3, fnr 84 N och 841-l 



Bild 44 Grav 40 - P.A. Strombergs familJegrav 
Skelett 40 L - lager 3 - fnr 841 



Bild 45 

Bild 46 

Grav 40 - P.A. Strombergs familjegrav 
Utgriivd 
N vå.ggen från S 

Grav 40 - F.A. Strombergs familJegrav 
Utgrävd 
N väggen från S 



Bild 47 

Bild 48 

Grav Strombergs familJegrav 
Utgrävd 
NO hörnet från SV 

Grav 40 P.A. Strombergs familJegrav 
Utgråvd 
0 väggen från V 



Bild 49 

Bild 50 

Grav 40 - F.A. Strombergs familjegrav 
utgrtvd 
fotograferad från SV 

Grav 40 - P.A. Strombergs f�riljegrav 
Utgråvd 
fotoer?ferad från V 



Bild 51 

Bild 52 

Scl.�kt 16 och 17 
erbet�bild från SV 

Schakt 20 

arbetsbild fr!n S 



Bild 53 

Bild 54 

SchaJrt 20 
arbetsbild från 0 

� "\ - -

,'!:.V' 
... -:, ... •�'."9 -...,, . � 

�!-.. -· -.. ,
---

�� . 

Schakt 19 och 20 
a�betsbild från S 


