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Rapport över .förundersökning kring Backens eller Umeå lands.församlings 

kyrka. 

Inledning. 

Förundersökningen ov området kring Backens eller Umeå lands.församling: 

kyrka .föranleddes av en kyrkogårdsutvidgning, vilken eventu.ellt skulle berö: 

området .för en 1600-tals kyrkstadsbebyggelse. 

Vid kontroll av äldre kartmaterial över Västerhiske, uppmärksammades 

att det på 1840 års ski.fteskarta .fanns ett område betecknat som 11 tingshus

platsen11 strax öster och sydöst om den dåvarande kyrkogården. Härads

vägens gamla sträckning begränsade tingshusplatsen mot norr. (j.fr karta) 

Till undersökningen anvisades medel från Umeå sockens kyrkliga sam

fällighet. 

Förundersökningen, som ägde rum under tiden 3-12 september 1973, leddes 

av undertecknad, och som grovarbetskra.ft deltog Peter Gottberg, Lars-Tore 

Magnusson, Bosse Wikberg och Rune Ögren. 

Undersökningen koncentrerades till två områden: Tingshusplatsen och den 

s. k. Hamnen, det senare området betecknat som a-område på den ekonomis!

kartan.

På tingshusplatsområdet grävdes tre provschakt på ca 30 m vardera, två i 

N-S och ett i Ö-V. (j.fr schaktplan). Djupen på schakten varierade mellan 

0,5 och 1,5 m beroende på den sterila markens nivå. 

Redan .före undersökningen av detta parti kunde det konstateras att större 

delen av tingshusplatsens södra del hade eroderats bort av Umeälven, och/ 

eller på.förts så stora .fyllnadsmassor att undersökningen kunde uteslutas på 

den delan av området, Den nuvarande vägen in till kyrkogården kom att bli 

undersökningsområdets södra gräns (jfr. schaktplan). 



2. 

Generellt kan sägas att lagerföljden var likartad över området. Närmast 

under ett tunnt torvskikt fanns ett relativt tunnt lager mylla, (på vissa 

partier obefintligt) myllan var mestadels sandrik. Därunder följde omrörd, 

eventuellt påfönla lager, vilka följdes av det sterila skiktet. Det senare 

Hlg högre upp i lagret än vad som från början antagits. 

På platsen för Häradsvägens gamla sträckning (före 1920-talets kyrkogårds 

utvidgning) kunde ,nan i schakt 1 konstatera ett markant kulturlager, eller 

rättare en soptipp frän 1910 - 20-talen. Troligen har avfallet tippats ned 

i den bäckravin som korsad., Häradsvägen före dess omläggning. 

Övriga schakt och provgropar (de svarta fyrkanterna på schaktplancn), 

gav inget positivt i-csultat
) 
dvs de utvisade ej något som kunde förkla:r;:1 

beteckningen nungshusplats 11
, 

Det fjärde provschaktct grävdes ino,n det ornråde som ännu i dag betecknas 

som Hamnen, dvs a-ornr'1det utn1ed Häradsvägen. Inom detta område fanns 

7 kyrkstugor inprickade på skifteskartan av år 1840. Detta kan jämföras 

med att man under kriget 1808-09 använde sig av 253 kyrkstugor omkring 

Umeå lands.församlings kyrka som lasarett. 

Vid provgrävningen inom omriidet visade det sig att myllaskiktet, vilket 

höll sig omkring 20-50 cm tjockt var mycket rikt på tegelskrot. Även här 

kan sägas att det sterila lagret i form av grus, låg endast 0,2 n, under mark 

ytan vilket var högre upp än väntat, Provschaktet och de provgropar s01n 

grävdes inom omriidet kunde endast påvisa att bebyggelse funnits i området. 

En förklaring till att inga husgrunder kunde påvisas, kan vara att kyrkstugoJ 

na varit uppställda på hörnplintar. 

Avslutningsvis grävdes ett antal provgropar på den plana hagmarken norr 

om Häradsvägen. Även dessa provgropar gav klent resultat. Endast ett 

halvmetertjockt mylla.lager låg under torvskiktet; därefter följde steril 

pinnmo .. 

Sammanfattning. 

Förundersökningen gav således inget bevis .fasta fornHin1ningar ino:rn 

det blivande kyrkogårdsområdct, Trots detta bör försiktighet iakttagas 

vid planering inom området, då en undersökning av nu genornfört slag inte 

tillnärmelsevis kan ha täckt in allt. 



under undersökningens gång påvisade erson för mig att en kyrkstuga 

flyttats och fanns kvar på havreåkern, men att den delvis var förstörd 

3. 

då den nu användes som lada; museet har meddelat sitt intresse för ladan, 

En jämförelse mellan ekonomiska kartan (bil,!) och Sandströms laga 

skiftoskarta (bil. 2) över Prästborde:r 1840 och med befintliga förhållanden 

visar att det område utmed älven sydost orn kyrkan som kallas Hamnen 

ännu är lätt att identifiera tack vare de bäckraviner som finns kvar och 

Häradsvägens sträckning, som är densarn:rna som på kartan .från 1840, 

Däremot har en mycket stor del av n1arken närmast älven eroderat bort. 

Vägen löper nu bara några meter från älvbrinken. På kartan 1840 finns här 

flera meters utrymme med bland annat en inhägnad fyrkant som n1<itsvarar 

prästens humlegåi:d på 1714 års kai·ta (Bil3.) 

Den tomt som i beskrivningen till kai:tan 1840 kallas "Gamla tingshusplatsen 

med dalen derinvid" (äga nr 489 - 489 a) är troligen föregångaren till tings

husplatsen på Västerbacken, 

Fyra byggnader står ännu kvar på Hamnområdet, Den östligaste stugan 

(nr i kartbil, 1) ägdes av f. snickaren J. G. Berglund, Backen (f. 1901} 

och han har berättat orn stugornas historia och om Hanmen. 

Han hade s01n barn oita sprungit omkring här nere eftersom den stuga han 

bodde i hade tillhört hans morrnor, Katarina Danielsson. Han mindes inget 

om någon tingshusplats i Hamnen, utan hänvisade till det tingshus snm låg 

på Albert Forsmans nuva:.('ande tomt ända till ca 1930-talct. (Västerbacken), 

Då Berglund var barn hade det funnits flei:a stugor och stallar kvar i Hamnen 

och de flesta av dern hade enligt honom tillhört bönder från Skravelsjö by. 

Omkring 1915 hade tyske konsuln i Urncå, Andreas Grahn, son till Lars 

Fredrik, köpt in flera stugor. Två hade han 11\tit bygga ihop till den stuga, 

som nu står där (nr 2 kartbil. 2). Den står på samma plats som en 

stuga på 1840 års karta, Han hade anlagt en park och låtit riva de stugor 

som stod i vägen. Hans fru var tyska, clilrför de många tyska deviser som 

ännu står att läsa på huset .. 



Berglunds egen stuga ligger också på samma plats som en kyrkstuga 

1840, men ägaren visste bara att hans stuga byggts 1858 för en flott

ningsförman Ström från Dalarna, som kallats hit av Dicksonska firman 

för att lära umeborna timmerflottning. 

4 

Berglund har berättat helt spontant att han hört talas om att prästen haft 

sin hµmlegård i älvbrinken och att bönderna ditkommenderats för att :för

stärka den med stensättning. 

De kvarliggande husen och själva Hamnen kommer inte att beröras av 

kyrkogårdsutvidgningen, utom möjligen utmed ett stycke av norra gränser 

Umeå den 18 september 1973 

�:?:.:� 



BILAGOR 

1. Utdrag ur ek. karta över Backen skala 1 :20. 000.

2. Skifteskarta 1839-1840.

3. 1 714-års karta.

4. Schaktplan skala 1 :400.

5. Profil I skala 1 :50.

6. Profil Il skala 1 :SO.

7. Profil III skala 1 :50.

8. Profil IV skala 1 :50.
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