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Inledning

Med anledning av rubricerad vägsträckning har Institutionen för arkeologi vid
Umeå universitet tillsammans med Västerbottens museum AB fått i uppdrag att
utföra särskild arkeologisk utredning i det aktuella området. Arbetet har
utförts som ett samarbetsprojekt mellan nämnda institutioner. Erik Sandén,
Institutionen för arkeologi vid Umeå universitet, har varit ansvarig för utredningens genomförande.
Arbetet har delats upp mellan universitetet och museet. Västerbottens
museum har upprättat en fornlämningssammanställning över exploateringsområdet och dess närmsta omgivningar samt en höjdkurvsanalys ur ett
regionalt perspektiv. Därutöver har äldre kartmaterial studerats. Miljöarkeologiska laboratoriet vid Institutionen för arkeologi, Umeå universitet, har genomfört en landskapsanalys på lokal nivå samt en miljöarkeologisk prospektering. Fältrekognoceringen utförde institutionerna tillsammans.

Administrativa uppgifter

Personal

Länsstyrelsens beslut: 220-7823-1997
Ekonomisk karta: 20K 7c, 20K 7d, 20K 8c, 20K 8d
Arbetstid planering: 70 timmar (Univ. 60 t. Vbm 10 t.)
Arbetstid förberedande arbete: 112 timmar (Univ. 16 t. Vbm 96 t.)
Arbetstid fältrekognocering: 240 timmar (Univ. 160 t. Vbm 80 t.
Arbetstid rapport: 120 timmar (Univ. 50 t. Vbm 70 t.)
Den miljöarkeologiska prospekteringen utfördes av två personer
under tiden 970915–25 och 971006–10

Tommy Bergström
Roger Engelmark
Erik Johansson
Anders Karlsson
Erik Norberg
Erik Sandén
Charlotta Sanell
Susanne Sundström

Målsättning

Utredningens mål är att klargöra om tidigare okända fornlämningar berörs av
det planerade arbetsföretaget och ge Länsstyrelsen underlag för kommande
prövning av arbetsföretagets tillåtlighet i förhållande till bestämmelserna i KML
till skydd för fast fornlämning. Utredningen skall även ligga till grund för
bedömningen av omfattningen av eventuella fortsatta arkeologiska undersökningar i området.
Utredningsområdet

Exploateringsområdet är ca 7 km långt och sträcker sig på bägge sidor om
Umeälven. Det ligger på en höjd av 15-60 m över havet och har en gång utgjort Umeälvens mynningsområde. Utredningsområdet kan delas in i två delar,
söder om älven respektive norr om älven.
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Söder om älven

Delområdet söder om älven består till mycket stor del av sandig tallhed i plana
avsatser nedanför det i väster liggande Lidberget. Bitvis är området fullständigt
stenfritt. I norr avslutas området av älven. Här finns ett flertal nipor och bäckraviner. Älvbrinken har partier som är mycket branta. Endast ett litet område
med berg i dagen samt ett stråk av sankare mark bryter mot den i övrigt sandiga
och torra marken.
Stora delar av skogen är avverkad, bitvis med kvarstående frötallar, och på
sina ställen växer tät och hög sly eller ungskog. Området har många markskador
i form av schakt, mindre vägar och stigar samt fåror efter markberedning. Utredningsområdets sydligaste sträcka utgörs till största delen av redan exploaterad
mark i form av sandtag och åkermark. Dock ingår ett litet stycke av den sandås
som i dag skiljer grustaget från Röbäcksslätten. Även här är marken
tämligen påverkad av senare tiders aktiviteter.
Norr om älven

Den del av utredningsområdet som ligger norr om älven utgörs till stor del
av mark som är, eller någon gång varit, uppodlad. Den planerade vägsträckningen går på den östra sidan av Prästsjön, där marken är ganska sank och utdikad. Söder om nuv. E12 mot Vännäs finns en yta som numera används som
potatisåker. Området norr därom, precis norr om nuvarande Vännäsvägen, är
den mest orörda delen av området. Här finns en fin sydvästsluttande tallhed
med sandmark. Ytterligare längre norrut består marken av uppodlad lerjord.
Bitvis syns sand under leran. Den absolut nordligaste sträckan av undersökningsområdet, norr om Vindelvägen, består av skogsmark. Här är dock marken blockig och delvis störd av en övergiven gårdstomt.
Fornlämningsläget före utredningen
Regionalt

För att göra fornlämningsbilden tydlig har en fornlämningsöversikt i skala
1:50 000 sammanställts. Översikten finns på Västerbottens museum och har
dessutom skickats som bilaga till Länsstyrelsen i Västerbottens län, Vägverket
och Umeå universitet. Samma sak gäller de höjdkurvsanalyser som gjordes vid
utredningen. Fornlämningsöversikten inbegriper alla registrerade fornlämningar
och täcker ett område som är 2 x 2,1 mil stort. Sammanställningen grundar sig
på data från fornminnesregistret, Västerbottens museums arkiv, register, litteratur m.m.
Inom området finns flera tidigare kända fornlämningar som direkt kommer
att beröras av det kommande arbetsföretaget. Även i de kringliggande områdena som Kåddis/Brännland, Kåddisheden och Röbäck är många fornlämningar
registrerade. Utredningsområdet ligger dessutom i anslutning till den plats där
det första Umeå grundlades.
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Stenåldern

De äldsta kända lämningarna i närheten av utredningsområdet ligger något
västerut efter älven, vid Norrfors och Brännland. Det är boplatser vars belägenhet över havet och fyndmaterial placerar dem i yngre stenålder. I omedelbar
närhet till boplatsen vid Norrfors, vilken är belägen ca 70 m över havet, ligger
hällristningslokalen Raä 365. Den är placerad ca 54 m över havet, vilket ger en
grov datering för hällristningen till ca 2000 f. Kr. Även vid Kåddis är ett flertal
boplatser av stenålderskaraktär kända. De är belägna på nivåer från 40–60 m
över havet. Här är också många lösfynd gjorda. Det är företrädesvis föremål
som typologiskt dateras till yngre delen av stenåldern.
På Kåddisheden, ca 2 km N om utredningsområdet, har nyligen en specialinventering utförts, vilken resulterade i att ett flertal fornlämningar registrerades. Här är nu ett tiotal boplatser kända, vilka alla ligger omkring 50 m över
havet. I samma område finns fångstgropar och skärvstensförekomster.
På södra sidan av älven är stenåldersfynden få. Här är sedan gammalt två
lösfynd av stenartefakter kända; en tjocknackig, oslipad flintyxa samt en skifferyxa. Den senare har förmodligen sammanblandats med ett bryne av sandsten
som härrör från Röbäck.
Bronsåldern

Fornlämningsbilden på Röbäckssidan domineras av förhistoriska gravar, rösen
och/eller stensättningar, av vilka flertalet tros vara byggda under bronsåldern.
Några av gravarna har undersökts utan att några fynd framkommit. Inom samma område har ett flertal kokgropar påträffats. Några av dem har undersökts
och daterats till övergångsperioden mellan bronsåldern och järnåldern. Norr
om Tomasberget, där ett stort antal gravar är belägna, och i omedelbar närhet
till Röbäcken, är en skärvstensförekomst registrerad. Den är belägen
30 m över havet. Till bronsåldern hör förmodligen även två boplatser på norra
sidan av älven. Den ena finns på platån ovanför strandbrinken vid Killingholmen, och den andra ligger precis väster om Umedalens sjukhus med bl. a. fynd
av asbestkeramik.
Järnåldern

Järnåldern representeras av en eldslagningssten från Röbäck och några blå glaspärlor från Kåddis.
Senare års undersökningar, t. ex. 1994 års undersökning av en stensättning
som ingår i gravfältet Raä 77, i Röbäck, har visat att fornlämningar som ligger
på den vedertagna bronsåldersnivån ibland även kan dateras till järnåldern. Vid
undersökningen påträffades brända människoben. 14C-analys av träkol daterar
graven till ca år 0.
Förhistoriska kan även de fångstgropar som finns i området vara. De är företrädesvis belägna på den södra sidan av älven. Ett fångstgropssystem är känt
inom utredningsområdet. 600 m västerut ligger ytterligare sex fångstgropar.
Följer man södra sidan av älven västerut förbi Klabböle, finns ett flertal fångstgropslokaler registrerade. Dessa ligger ca 50 m över havet.
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Medeltid och historisk tid

Umeå omnämns för första gången i historiska källor från 1300-talet. Vid samma tid byggdes en träkyrka på den plats där Backens kyrka fortfarande ligger.
Denna plats användes även som handels- och tingsplats. Förmodligen har
ytterligare någon form av bebyggelse funnits i anslutning till kyrkan. Invid
kyrkan gick häradsvägen. Här fanns också ett färjeläge och en hamn. Hit var
älven segelbar. Bynamnen Kåddis och Hiske är gamla. De är kända från
1300-talet. Även Grisbacka är ett gammalt namn. Röbäck omnämns första
gången 1443.
I Kåddis och Brännland har man på flera olika ställen påträffat keramik och
annat som skulle kunna ha sitt ursprung i en medeltida bebyggelse. Omnämnas
kan t. ex. två delar av trebensgrytor av keramik, funna i just Kåddis respektive
Brännland.
1588 grundades det första Umeå stad. Stadsområdet blev hamnen vid kyrkplatsen. Här växte tidigt en kyrkstad upp. Lämningar efter det första Umeå
finns i form av ett kulturlager vid Backens kyrka, i vilket man bland annat
funnit mynt, det äldsta från 1574.
De äldsta kartorna över området på norra sidan av älven är geometriska avritningar från 1600-talet. De ger en ungefärlig bild av bebyggelsens utbredning
och åkermarkens belägenhet och omfattning vid denna tid. De geometriska
avritningarna från 1642, 1686 och 1693 visar att det aktuella utredningsområdet, på den tiden, låg mellan Baggböle by och Kyrkobordet. Den geometriska avmätningen av Kyrkobordet från 1714 visar att det då låg något som
kallades Klockargerdan i närheten av den kommande sträckningen av E12. Vid
laga skifte, 1839–1841, är marken till stor del uppodlad. I Baggböle by utlades
nu rotejord i östligaste delen av byn, på gränsen mot Kyrkobordet, fortfarande
i dag kallad Baggbölerotan. På södra sidan av älven visar den geometriska avritningen från 1685 att den äldsta byn, Röbäck, låg på samma plats som den
gör nu. Norra delen av byn tycks ha legat precis söder om den sydligaste delen
av utredningsområdet. På samma karta kan man se sträckningen för vägen till
kyrkan, vilken bör ha haft medeltida anor och som slutade vid den plats som än
i dag kallas för Hamnögern, där färjestället låg.
Den tidigare fornlämningsbilden

Sammanfattningsvis kan sägas att flertalet kända förhistoriska boplatser i
området är belägna på norra sidan av älven. Många är belägna 40–60 m över
havet. I samma område är de flesta lösfynden gjorda, vilka företrädesvis
utgörs av stenartefakter. De många lösfynden på norra sidan av älven står i kontrast till avsaknaden av lösfynd söder om älven (undantaget jordbruksbygden
kring Sörfors). Denna fyndbild kan delvis bero på i vilken utsträckning marken
är uppodlad. På södra sidan av älven, söder om utredningsområdet, är ett flertal
förhistoriska gravar belägna, t. ex. kring Tomasberget. Även längre söderut,
väster om Stöcksjön, är ett flertal gravar registrerade. Gravarna ligger mestadels
35 m över havet. I samma område och på samma nivå har på senare år ett stort
antal kokgropar påträffats, varav många ligger samlade kring Kyrkberget.
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Före fältrekognoceringen påbörjades var följande fornlämningar kända
inom undersökningsområdet (uo) och dess omedelbara närhet :
1. Två boplatsgropar, Raä 530 (inom uo)(nr. 5 i tabellen nedan)
2. En boplatsgrop, Raä 529 (inom uo) (nr. 6 i tabellen nedan)
3. Fångstgropssystem, Vbm dnr. 84/91 (inom uo) (nr. 6 i tabellen nedan)
4. Boplatslämning av stenålderskaraktär, Raä 479 (tangerar uo)
5. Fyra fångstgropar, Raä 531
6. En boplatsgrop, Raä 532
7. Boplatslämning, Raä 533
8. Boplatslämning med fynd av asbestkeramik, Raä 493

Fältrekognocering
Metoder

Fältrekognoceringen bestod av okulär besiktning, samt provstick med jordsond.
Inom vissa delområden grävdes dessutom provgropar med spade, ca 0,3 x 0,3
m stora. Groparna placerades med ett inbördes avstånd mellan 5 och 10 m.
I de flesta av groparna syntes en vanlig podsolprofil, dock med tämligen tjockt
blekjordslager. I några av de gropar som var placerade söder om älven, i sluttningen ner mot älven, syntes dubbel markyta och i vissa var marken omrörd.
Här påträffades även skenhälla i några gropar. Alla fornlämningar som registrerades markerades på en ortofotokarta i skala 1:10 000 och beskrevs
enligt principerna för Riksantikvarieämbetes fornminnesinventering.
Resultat

Efter fältrekognoceringen är 15 lokaler registrerade inom utredningsområdet,
med totalt 36 anläggningar (beskrivningarna redovisas i bilaga 2). Tre av provgroparna gav fynd i form av skörbrända stenar. Dessa ingår i de registrerade
fornlämningarna. Tre av de tidigare kända lämningarna har omklassificerats och
ingår i de vid utredningen registrerade lämningarna. Detta gäller nr 1 i tabellen
ovan som ingår i nr 5 i tabellen nedan och nr 2 och 3 i tabellen ovan ingår i nr
6 i tabellen nedan.
Fornlämningar efter fältrekognoceringen: (fig 1–3)
1. Kolbotten
2. Fångstgropssystem, 5 gropar
3. Boplatsgropar, 2 st + 1 boplatslämning
4. Boplatslämning + 2 boplatsgropar
5. Boplatsgrop, 3 st (nr 1 i tabellen ovan)
6. Fångstgropssystem, 10 gropar (nr 2 och 3 i tabellen ovan)
7. Kokgrop
8. Stensättning
9. Härd
10. Kokgrop + boplatslämning
11. Boplatslämning, 2 st
12. Boplatslämning
13. Boplatsgrop
14. Kokgrop
15. Boplatsgrop
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N

500 m

Figur 1. Ortofotokarta med nyregistrerade fornlämningar, området söder om Umeälven.

Resultatet av fältrekognoceringen kan sammanfattas med att ett stort antal nya
boplatslämningar har registrerats inom utredningsområdet. De ger en viss
nyansering av fornlämningsbilden i Röbäcksområdet som tidigare helt dominerades av gravar och i viss mån kokgropar. Boplatslämningarna ligger nästan alla
på nivåer kring 45 m över havet, vilket stämmer väl överens med boplatslämningarna på norra sidan av älven. Den grav (nr 8, stensättning) som
registrerades vid fältrekognoceringen skiljer sig från övriga gravar i Röbäcksområdet, eftersom den ligger betydligt högre över havet.
Miljöarkeologisk prospektering

Den miljöarkeologiska prospekteringen genomfördes av Miljöarkeologiska
laboratoriet vid institutionen för arkeologi, Umeå universitet. Sammanlagt
analyserades 462 provpunkter. Proverna analyserades med avseende på fosfathalt och magnetisk susceptibilitet (bilaga 1, fig. 1). Provtagningen omfattade
fem områden, varav ett inte anses visa spår av förhistorisk aktivitet. De fyra
övriga områdena som benämns Prästsjödiket, Prästsjön, Klockaråkern och Röbäcksliden visar alla på en trolig förhistorisk aktivitet i form av boplatser eller
dylikt. För mer detaljerad beskrivning se bilaga 1, fig. 1.
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N

500 m

Figur 2. Ortofotokarta med nyregistrerade fornlämningar, sydligaste delen av utredningsområdet.

Fornlämningsbilden efter utredningen

Sammanställningen av kända fornlämningar före utredningen visade att det
fanns fornlämningar i vägens tänkta sträckning och i områdena runt omkring.
Landhöjningskartorna visar att området under långa tider i förhistorien utgjort
Umeälvens mynningsområde. Just älvmynningar har varit intressanta områden
för bosättning både för jägare och samlare och för jordbrukare under forntiden.
Resultaten från fältrekognoceringen och den miljöarkeologiska prospekteringen ger tillsammans en bild som förstärker de tidigare indikationerna på ett
intensivt utnyttjande av området under forntiden.
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N

500 m

Figur 3. Ortofotokarta med nyregistrerade fornlämningar, området kring nuvarande E12.

Utredningens resultat påvisar tre intressanta delområden (fig. 4–6 ).
Område 1 utgörs av det som i miljöarkeologiska rapporten kallas
”Prästsjödiket”. Inom området ligger 3 nyfunna fornlämningar, 1 kokgrop
och 2 boplatsgropar (nr 13, 14 och 15). Fornlämningarna ligger inom ett
180 x 60 m stort område som ger markkemiska indikationer på förhistorisk
bosättning. Utifrån ekonomiska kartans höjdkurvor ligger området mellan 35
och 45 m över havet. Höjden över havet ger en grov äldsta möjlig datering till
ca 1700 f. Kr. Om området utnyttjades när det låg vid vattnet ger det en
datering till bronsåldern.
Område 2 utgörs av en åker nordöst om Prästsjön (250 x 200 m). I den miljöarkeologiska rapporten benämns området ”Prästsjön”. Vid besiktningstillfället
var potatisen nyligen upptagen. Invid åkern låg flera mindre högar
med skärvig sten, tegel, slagg etc. Förmodligen rör det sig om dumphögar av
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material, vilket kommit fram med en potatisupptagningsmaskin. Varifrån det
ursprungligen härrör, går inte att fastställa. Den miljöarkeologiska prospekteringen visar förhöjda värden av både fosfat och magnetisk susceptibilitet över
hela åkern. Resultaten tolkas som att en i marken liggande boplats har plöjts
ut och gett ett mer spritt och diffust intryck. Trots att området är plöjt kan det
finnas anläggningar eller delar av anläggningar under den plöjda matjorden.
Område 3 utgörs av det område (40 x 40 m) som i den miljöarkeologiska
rapporten kallas ”Klockaråkern”. I vägens sträckning kunde inget iakttagas vid
den okulära besiktningen, men den miljöarkeologiska prospekteringen visar
tydliga indikationer på förhistorisk aktivitet. I åkern omedelbart V om området
är boplatslämningar kända sedan tidigare (Raä 479). Det är troligt att samma
boplats som lämnat spår i åkern även sträckt sig ut till det nu utredda området.
Höjden över havet ger en äldsta möjlig datering till bronsålder.
Område 4, ”Bölevägen”, utgörs av ett område söder om älven kring vägen
mellan travbanan och Klabböle. Området är ca 650 m långt och ca 200 m
brett. Marken är sluttande åt norr och består huvudsakligen av sand. Höjden
över havet sträcker sig från 30–55 m. Området innefattar lokalerna 1–6 samt
nr 10. I dessa ingår 1 kolbotten, 15 fångstgropar, 7 boplatsgropar, 1 kokgrop
samt 3 boplatslämningar främst bestående av skärvsten men även 1 avslag av
kvarts. På grund av den stora mängden synliga lämningar i detta område ansågs
det inte relevant att göra markkemisk analys här. Boplatslämningar, d.v.s. skärvsten, kokgropar och boplatsgropar, ligger 30–50 m över havet. Det ger en äldsta
möjliga datering från mitten av yngre stenåldern. Fångstgroparna,
fördelade på 2 fångstgropssystem, är svåra att datera i nuläget. I den efterföljande för- och slutundersökningen är det endast lokal nr 4 som går under
benämningen ”Bölevägen”.
Område 5, ”Röbäcksliden”, utgörs av fornlämningarna 7 och 8; en kokgrop
och en grav. Graven ligger möjligen utanför det område som direkt påverkas av
vägbygget. Förhöjda värden av fosfater och magnetisk susceptibilitet på ömse
sidor av ett våtare område visar även annan förhistorisk aktivitet. Området
ligger mellan 55 och 60 m över havet och ger en äldsta möjlig datering till
mellersta delen av yngre stenåldern. Gravtypen stämmer inte överens med den
som är vanlig i trakten kring Röbäck. Formen följer inte den typiska för bronsåldern. Utifrån nivån över havet skulle graven kunna vara från stenåldern, men
från undersökningar från bland annat Röbäck vet man att även gravar från
järnåldern kan ligga på andra lägen än vid den dåtida stranden.
Område 6, ”Kraftledningen”, utgörs av fornlämningarna 9 och 11; en härd
och 2 förekomster av skärvsten. Härden ligger ca 50 m över havet och skärvstensförekomsterna ca 45 m över havet. Det innebär en äldsta möjlig datering
till slutet av stenåldern, men härden har troligare en senare datering.
Område 7, ”Röbäck”, utgörs av fornlämning nr. 12, en uppgift om fynd av
skärvsten på en höjd av ca 25 m över havet. Höjden över havet ger en äldsta
möjlig datering till yngre bronsåldern.
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N

500 m

Figur 4. Ekonomisk karta 20K 7c med område 1, 2 och 3.

Sammanfattning

Målsättningen med utredningen har varit att se i vilken mån det förekommer
fornlämningar i de områden som kommer att påverkas av omdragningen av
vägen. Metoderna som valts för denna utredning är dels okulär besiktning av
området i kombination med provgropar tagna med spade samt en miljöarkeologisk prospektering där jordprover analyserats med hänsyn till fosfatförekomst
och magnetisk susceptibilitet. Dessa metoder anses ge en bra bild av förekomsten av forntida aktiviteter.
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500 m

N

Figur 5. Ekonomisk karta 20K 7c med område 4, 5 och 6.

12

N

500 m

Figur 6. Ekonomisk karta 20K 7d med område 7.

Resultaten visar att spår av forntida aktiviteter förekommer inom 7 områden
längs den kommande vägsträckningen (fig. 4–6). Områdenas storlek varierar
från 250 x 200 m (Prästsjön) ner till bara en fyndplats av skärvsten (Röbäck).
Fornlämningarna, totalt 36 anläggningar på 15 lokaler, består av boplatslämningar, boplatsgropar, kokgropar, fångstgropar och en möjlig grav. Fornlämningarnas datering kan variera från yngre stenåldern fram till och med medeltiden. Utredningen visar att området, som under forntiden utgjorde Umeälvens
mynningsområde, har utnyttjats i större utsträckning än vad som
tidigare varit känt.
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