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RAPPORT ÖVER ARKEOLOGISK UTREDNING PÅ
FASTIGHETEN GRUBBE 9:21, UMEÅ SN OCH KN.

INLEDNING

Med anledning av detaljplaneläggning för västligt handelsområde på
fastigheten Grubbe 9:21, vid västra infarten till Umeå stad, har Väster
bottens museum, på uppdrag av Umeå kommun, utfört en arkeologisk
utredning.
Utredningen har gjorts i två etapper dels under senhösten 2002, dels
under maj 2003. Uppdelningen i etapper berodde på tidig snö och tjäle
hösten 2002 samt på att ytterligare ett område tillkommit.
Mellan det område som till stor del utreddes under hösten (delområde
A) och det senare tillkomna området (delområde B), ligger ett område,
inom vilket en arkeologisk utredning, en arkeologisk förundersökning
och delvis en arkeologisk slutundersökning tidigare, i samband med pla
nerad ny sträckning för väg E12, utförts (1997).

SAMMANFATTNING

Inga fynd eller förhistoriska lämningar var kända i något av delområdena
innan utredningen påbörjades. I det mellanliggande området fanns dock
ett tiotal lämningar av olika kategorier och av olika ålder. Området har i
princip nyttjats av människan från att det steg upp ur vattnet tills idag.
Resultatet av utredningen är att det innom utredningsområdet samman
lagt har påträffats 14 möjliga anläggningar/spår efter förhistorisk aktivi
tet.
Anläggningarna/spåren kan grovt delas i två kategorier, dels härdar
(4 st) och dels rödbrända fläckar (7 st, plus ett område med rödbrända
fläckar).
Fomlämningsbilden med ett flertal rödbrända fläckar och enstaka
skörbrända stenar finns även innom 1998 års undersökningsområde.
En av de rödbrända fläckarna som påträffades då syntes från början en
bart som en rödbränd yta. Först efter det att man sållat sanden som följt
med torven vid avbaningen hittades små slaggbitar och enstaka skör
brända stenar.
UTREDNINGSOMRÅDET

Utredningsområdet består av två delområden belägna öster respektive
väster om det område som utreddes inför den planerade omläggningen
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Fig. 1. Delområde A och B med,d e vid utredningen påträffade la··mn,ngarna
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av Er2, 1997 (fig. 1). Det östra delområdet (område A) avgränsas av E12 i
söder, Kullavägen i öster och nordöst samt 1997 års utredningsområde i
väster. Område A är 60 ooo m2 stort. Det västra delområdet (område B)
gränsar i öster mot 1997 års utredningsområde, i söder mot Er2, i norr
mot Lagervägen och i väster mot igenväxt åkermark och skogsmark. Om
råde B är 22 500 m2 stort.

TOPOGRAFI
Utifrån ekonomiska kartans höjdkurvor ligger utredningsområdet (hela
området dvs. delområde A och B samt det däremellan liggande området)
till största del mellan 35 och 40 meter över nuvarande havsnivå. Det är
idag beläget ca 1 800 m norr om Umeälven och utgörs mot norr och
nordöst av en höjdrygg som övergår i sydväst- till sydsluttande tallhed
med en undervegetation av ljung, lingon- och blåbärsris och mossa. Mar
ken består i huvudsak av sandmark, bitvis med inslag av grus och min
dre stenar. I det sydvästligaste hörnet av område B finns även mo och
mjäla.
I området finns flera skogsvägar och en kraftledning. Här finns också
många täcktgropar samt ett stort antal små försänkningar i markytan,
vilka efter provstick med jordsond tolkats som stubbtäcktsgropar. Den
västra delen av delområde B har bitvis varit odlat.
När havet var 40 m högre än idag utgjorde det högsta partiet en min
dre ö, ca 300 x 400 m stor. Den låg i den bukt som Umeälven mynnade
i, alldeles på norra sidan av älvmynningen, ca 700 m från land. Det inne
bär att människan tidigast under äldre bronsålder har haft möjlighet att
utnyttja området. När havet gick 35 m högre än idag låg nästan hela
undersökningsområdet på en ö som då var ca 2100 x 600 m stor och låg
precis utanför fastlandet. Endast ett sund som var 70 till 400 m brett
skilde ön från fastlandet.
Delområde A

Den norra delen av delområde A utgörs av östra delen av höjdryggen, på
vilken den sänka som graven hittades i (se nedan), ligger på. Sänkan pla
nar ut mot nordöst och fortsätter in på det nu aktuella utredningsom
rådet. Ytterligare en liknande sänka finns i den norra delen av delområde
A.
Höjdryggen övergår i sydsluttande strandvallar som i söder fortsätter i
en relativt plan yta mot nuvarande E12. I områdets sydöstligaste del, vid
korsningen Kullvägen - E12, avslutas den plana ytan av en strandvall
mot sydöst.
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Fig. 2. Schaktplan upprättad vid förundersökningen av "Prästsjödiket" 1998.
Anläggningarna AI, A2 och A6 ligger på en höjdplatå i den nordöstra delen av
undersökningsområdet där en grustäkt utgör mer än en tredjedel av ytan. Anläggningarna
A4 och AB ligger på terrassen i sluttningen mot söder. De övriga anläggningarna ligger
alla på undersöknings-områdets lägre och mycket plana del mellan 36 och 37 m ö h.
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Fig. 3. Ekonomisk karta 20K 7c och 8c som visar hur området kring Umedalen såg ut när havet gick 35
meter högre än idag. Det aktuella utredningsområdet, 1997 års utredningsområde samt två närlig
gande boplatser är markerade.

Delområde B

Det nordöstra hörnet av delområde B utgörs av den västra delen av ovan
nämnda höjdplatå. Den övergår i en jämn sluttning mot söder och sydväst,
vilken mitt i utredningsområdet, i sin tur, övergår i en plan yta. Den västra
delen av denna plana yta, har delvis tidigare varit uppodlad. I väster avgrän
sas den plana ytan av en strandvall, som under bronsåldern utgjorde den
strand som vätte mot sundet mellan fastlandet och den ö som utredningsom
rådet då låg på. Det sydvästra hörnet av området ligger under 35 m nivån
och är något sankt. Här består marken av finare sediment som mo och mjäla.
TIDIGARE FORNLÄMNINGSBILD

I samband med ovan nämnda utredning inför en planerad omläggning
av väg Er2 1997 (området som sträcker sig mellan delområde A och del
område B), påträffades en avlång kokgrop (fig. 2, A4) och två boplatsgro
par (fig. 2, Ar och A5). En miljöarkeologisk undersökning som utfördes i
samband med utredningen visade också på att det här funnits någon
6

form av förhistorisk aktivitet. Förhöjda värden i områdets västra del, sär
skilt fosfatvärdena men även M S-värdena var något förhöjda.
Vid den under nästkommande år utförda förundersökningen registre
rades en stensättning (fig. 2, A6), unik i sitt slag i Norrland. Den påträf
fades vid avbaning med maskin och var osynlig ovan torv.
Stensättningen låg i en naturlig sänka i områdets högsta parti ca 40 m ö
h. En av de tidigare registrerade boplatsgropama undersöktes till hälften
och klassificerades därefter som kokgrop (fig. 2, A5).
Vid förundersökningen påträffades också två anläggningar med slagg
(fig. 2, A2 och A8). De bestod av rödbrända ytor med sintrad lera, en
staka skärvsten och små slaggbitar. En boplatsyta påträffades, inom ca 40
x 30 m i områdets sydöstra del. Här var fosfatvärdena också förhöjda.
Det fanns en rödbrunfärgning med brända ben och avslag samt en ned
grävning med kol och rödbränd sand, en stensamling samt enstaka
skärvstenar (fig. 2 A7 och A9). Man påträffade också en sentida härd
som undersöktes till hälften samt en nedgrävning. I områdets sydvästra
del fanns rödbrända fält samt ett par skärvstenar. Här fanns även en kon
centration av skärvsten.
Graven dateras till 1590 f Kr., den avlånga kokgropen till 700 e. Kr.
och den runda gropen till
800 f. Kr. Graven och den avlånga kok
gropen slutundersöktes men resten av undersökningen avblåstes med
anledning av att vägplanerna gick i stöpet.
Ungefär 1 200 m söder om utredningsområdet har delar av en boplats
frän bronsålder undersökts. Här har ursprungligen en rik boplats legat
med, för dessa trakter, osedvanligt tjocka kulturlager. Fynden berättar att
man förmodligen odlade och hade husdjur här redan under denna tid.
Då låg platsen på samma ö som dagens utredningsomräde. Ytterligare
70 m ät sydväst är också en boplats känd.
Det bör också nämnas att utredningsområdet ligger inom det område
som benämns Prästheden, och skall under historisk tid ha använts som
uppehållsplats av samer som besökte kyrkan.
SYFTE

Syftet med utredningen har varit att undersöka om tidigare oregistrerade
fornlämningar kommer att beröras inom de aktuella utredningsomräd
ena samt att ge länsstyrelsen underlag för kommande prövning av
arbetsföretagets tillåtlighet i förhållande till bestämmelserna i
Kulturminneslagen. Utredningen skall även ligga till grund för eventu
ella fortsatta arkeologiska undersökningar i området.
METOD

Fältrekognoceringen bestod av en inledande okulär besiktning samt
provstick med jordsond. Provgropar togs där indikationer på anlägg
ningar fanns. Därefter har delar av områdena avbanats med maskin.
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I delområde A drogs nästan enbart skopbreda schakt dvs. 1,3 - 1,5 m
breda med undantag av det sydöstligaste hörnet där större ytor togs upp.
Den största var 65 m2 • I den nordöstra delen av område A var tallskogen
dock för tät för att det skulle vara möjligt att köra med maskin. I område
B togs fler större schakt upp. Det största var 63 m2 stort. Även här drogs
ett flertal skopbreda schakt. Det grävdes även ett djupare schakt för att få
en uppfattning om markens beskaffenhet på djupet.
Stora delar av området har också gåtts över med pikförsedda stavar för
att lokalisera stenar i den sandiga marken. Två av de registrerade anlägg
ningarna påträffades på detta sätt. De påträffade anläggningarna har be
skrivits, fotograferats och koordinatsats med gps.
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Vbm dnr: 471/99
Lst dnr: 220-65ro-2002
Ekonomisk karta: 20K 7c
Fastighet: Grubbe 9:21
Fältarbetet utfördes: under vecka 42 och 43, år 2002
samt vecka 20-22,år 2003
Dagsverken planering: fyra
Dagsverken fältrekognosering:13
Dagsverken rapport: sju
Personal: Jans Heinerud, Susanne Sundström,
Åsa Lundberg, Anders Huggert samt Dan Kresa
Maskintimmar: 22
Utredningsområdets sammanlagda storlek: 82500 m2
ANLÄGGNINGAR
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!

Totalt framkom 14 möjliga anläggningar/spår efter förhistorisk aktivitet i
de bägge delområdena Fyra av anläggningarna kan klassificeras som här
dar men är alla av olika karaktär. En består endast av en rödbränd fläck
med några fragment av brända ben (nr n). En består av skörbrända ste
nar, kol och brända ben (nr 8). En annan utgörs av en ring av kuller
stenar (nr 4). Den mycket lik den härd som grävdes till hälften vid för
undersökningen 1998. Den fjärde består av ett 20 tal stenar, varav de
flesta är skörbrända.
Den vanligaste "anläggningstypen" är rödbrända fläckar. Sju röd
brända fläckar har registrerats samt ett 4 x 5 m stort område med flera
rödbrända fläckar. Fläckarna var o,25x 0,20 - 1,3 x 0,80 m stora ock sak
nar ytterligare spår efter vad som har orsakat dem.
En plats har registrerats med 2 "tveksamma" skörbrända stenar samt en
fyndplats för en järnkniv.

!
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I delområde A ligger två av de registrerade anläggningarna i slänten sö
der om höjdryggen, dels en härd dels en rödbränd fläck. Resterande an
läggningar/spår ligger relativt spritt på den nedre, plana ytan.
I delområde B går det att urskilja ett särskilt intressant område kring
strandvallen i områdets södra och sydvästra del. Här finns fyndplatsen
för en järnkniv, några skörbrända stenar, en härd i form av en stenring,
den största rödbrända fläcken samt en härd av skörbrända stenar. Precis
öster om detta område påträffades en koncentration av skörbrända ste
nar vid förundersökningen r998 (fig. 2). Alla anläggningar i område B
ligger på den plana nedre delen av området, inget påträffades uppe på
höjdryggen eller i slänten.

Anläggningsbeskrivningar

r2 Rödbränd fläck,
oval, 0,25 x 0,20 m (NÖ-SV),
avgränsas mot norr av schaktkanten
koordinater: 7089587/r7r3727
r3 Rödbränd fläck,
oregelbunden, o,6 x 0,5 m (NNV-SSÖ)
med fyra eventuella skörbrända stenar.
koordinater: 7089546/r713738
14 Rödbränd fläck,
0,50 x 0,30 m (Ö-V),
avgränsas mot nordväst av schaktkanten
koordinater: 708954r/1713736
r5 Härd,
oval, 0,90 x 0,75 m (N-S),
nio st synliga kantstenar, 0,06-0,13 m stora
koordinater: 70894 72/1713703
16 Fyndplats för järnkniv
och två skörbrända stenar,
koordinater: 7089475/17r3700
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17 Rödbränd fläck,
oregelbunden, r,30 x 0,80 m (Ö-V),
skärs i öster av äldre täktgrop.
koordinater: 7089483/r713696
18 Område med skörbrända stenar (härd),
1 x 0,55 m (NÖ-SV),
av ett 20 tal, 0,03-0,10 m stora stenar,
9

varav flertalet är skörbrända.
koordinater: 7089493/r7r3694
32 Härd med skörbränd sten,
kol och brända ben.
koordinater: 7089492/1714001
33 Rödbränd fläck,
oregelbunden 0,70 x 0,40 m (NNV-SSÖ),
och ca 0,03 m tj,
avgränsas inordväst av schaktkant.
koordinater: 7089473/1713945
34 Skörbrända stenar?
1 x 0,5 m (ÖNÖ-VSV) stort område
med åtta stenar, 0,04-0, 14 m stora,
varav tre kan vara skörbrända
koordinater: 7089414/1714004
35 Rödbränd fläck,
oregelbunden, 0,90 x 0,40 m (ÖNÖ-VSV),
svagt rödfärgad med fragment av brända ben.
koordinater: 7089408/1714097
36 Rödbränd fläck,
oregelbunden, 0,30 x 0,20 m (Ö-V),
avgränsas mot norr av schaktkanten.
koordinater: 7089391/1713988
37 Rödbränd fläck,
oregelbunden, 0,80 x 0,45 m (NÖ-SV)
av gränsas i söder av schaktkanten.
5 m ÖNÖ om nr 37 finns en skörbränd sten.
koordinater: 7089366/1713984
38 Rödbrända fläckar samt mindre grop med kol
Innom ett 4 x 5 m stort område
syns flera rödbrända fläckar
samt en mindre grop med kol, oval,
0,60 x 0,50 m (NV-SÖ) och 0,08 m dj.
Gropen snittades vid utredningen
Och visade sig vara 0,12 m dj under torven
En eventuell rot.
koordinater: 7089380/1713947
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FYND
Det enda föremålsfyndet av intresse var en tångekniv av järn som påträf
fades ett tiotal meter söder om anläggning nr 4. Den låg direkt under tor
ven, på bleken Kniven är av en typ som är känd sedan järnålder men är
svår att typologiskt datera eftersom typen har använts under mycket lång
tid och därmed även skulle kunna vara från historisk tid. Det senare talar
för den tyngd, vilken tyder på att järnhalten fortfarande är hög och att
den därmed inte legat i jorden och rostat hur länge som helst. Kniven är
14,5 cm lång, varav tången är 6,2 cm. Bladet är som bredast (2 cm) mot
tången. Det är 0,7 cm br över ryggen vilket ger det en triangulär genom
skärning. Tången har rektangulär genomskärning. Kniven väger 44 g
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Den strandvall i delområde 8 som markerar 35 m nivån, från sydöst.

Södra delen av delområde B från sydväst.
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Mittersta delen av delområde A, från sydöst.

Kniven som påträffades på lämning nr 16. Den är 14,5 cm lång.

14

Delområde B, lämning nr 18, från sydväst.

Delområde A, lämning nr 35, från sydväst.
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Graven som påträffades vid 1998 års förundersökning, från öster.

I förgrunden graven och bakom den sänkan som planar ut mot nordöst, från söder.

16

Den södra, plana delen av delområde A, från östsydöst.

Arbetsbild, schaktning i delområde B.
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VÄSTERBOTTENS
MUSEUM
Box 6083, 906 03 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmuseum.se
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