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Sammanfattning 
Med anledning av planerad nydragningen av E12 mellan Kulla och Norrfors, utförde 
Västerbottens Museum på uppdrag av Vägverket en arkeologisk utredning, etapp I, i 
oktober 2001. Utredningen bestod i huvudsak av en okulär inventering längs den planerade 
vägkorridoren. Resultatet var att flera områden med gynnsamma terränglägen 
registrerades. Vidare fastslog man att de mest intressanta av dessa områden borde genomgå 
en fördjupad arkeologisk utredning, etapp II (Sundström 2001). Beslut om genomförande 
av utredning etapp II togs av Länsstyrelsen 2002-05-28 (Dnr. 220-14972-2001). 
 
Målsättningen med den aktuella utredningen har varit att undersöka i vilken mån det 
förekommer fornlämningar i det område som berörs av vägens omdragning. Utredningens 
syfte har även varit att ge Länsstyrelsen underlag för kommande prövning av vägprojektets 
tillåtlighet i förhållande till bestämmelserna i KML till skydd för fast fornlämning.  
 
Metoderna som använts är dels en miljöarkeologisk markprospektering där jordprover 
analyserats med hänsyn till fosfatförekomst och magnetisk susceptibilitet. Resultatet av 
prospektering har sedan fungerat som riktlinje för den fortsatta fältundersökningen, vilken 
utförts genom schaktgrävning med maskin i kombination med provgropar grävda med 
spade. Fältundersökningen har också anpassats efter områdets terräng för att på bästa sätt 
spåra förekomsten av forntida aktiviteter.  
 
I samband med den fältprospektering som utfördes av Miljöarkeologiska laboratoriet vid 
Umeå universitet (MAL), registrerades en ny boplats ca 80 meter östsydöst om RAÄ 553. 
Boplatsen kommer att utredas närmare i en kommande förundersökning. Under den 
fortsatta utredningen påträffades lösfynd av ett flertal nätsänken i sandsten/skiffer material 
spridda över området. Dessutom påträffades ett fåtal skörbrända stenar samt en tveksam 
skrapa i fältspatsmaterial. Vidare upptäcktes två “sotrännor”, ca 0,3 m breda, vilkas 
ursprung och datering inte har kunnat fastställas.  
 
Utredningen har förutom den ovan nämnda boplatsen, inte kunnat påvisa några andra 
säkra lämningar efter förhistoriska aktiviteter inom det berörda området. 

 

Utredningsområdet  
Det aktuella utredningsområdet ligger på nivåer mellan 60-80 meter över havet och 
begränsas i öst av Svedjan och Brännland i väst. Utredningsområdet mäter ca två km i sin 
helhet. Området utgörs idag till största delen av äng, åker och betesmark, vilken delvis 
gränsar till skogsmark. I ett fall har utredningen även utförts i skogsmark. Jordmånen i 
området består huvudsakligen av grovmo med inslag av lera, samt sand. Två större bäckar, 
Rupbäcken och Sandbäcken, vilka båda mynnar i Umeälven, rinner genom området. På 
flera ställen har det längs med bäckarna bildats niplandskap och här återfinns idag en 
tämligen kuperad terräng med bäckraviner. Det totala utredningsområdet är indelat i två 
större delområden, Svedjan/Kläppen samt Rupbäcken (fig.1). 
 
Då Vägverket under tiden mellan utredning I och II (oktober 2001-maj 2002) beslutade att 
ändra sträckningen av vägen något, kom några av de ursprungligen avsedda platserna, som 
grundade sig på de bedömningar som gjorts under etapp I, att falla bort. Vidare kom 
undersökningsområdet ytterligare att begränsas främst efter beaktande av den 
fosfatkartering som Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet (MAL) utförde i 
utredningens första skede.  
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Rupbäcken 

Svedjan/Kläppen

Fig. 1. Karta över undersökningsområdena vid Rupbäcken samt vid Svedjan/Kläppen(röd skrafferat). Den planerade 
vägmitten är utmarkerad. 

 
Svedjan/Kläppen 

Området ligger ca 75 meter över havet och är beläget mellan Stenbrottet i öster och Kläppen 
i väster. Terrängen består huvudsakligen av ängs och åkermark vilken är omgiven av skog i 
norr, öst och sydost. Även den angränsande Kläppen i sydväst är skogsbeväxt. Landskapet är 
huvudsakligen flackt, men i den östra delen, på ängen väster om skogsområdet, löper en 
markant svacka i NV-SO riktning. Undersökningen berörde även det i öster angränsande 
skogsområde, beläget öster om Sandbäcken (fig.1). 
 
I skogsområdet i öster påträffades sand under torven. I övrigt karaktäriseras jordmånen i 
området av en ljusbrun/röd grovmo med förekommande inslag av grå lera, samt 
ljusbrun/röd sand. I den västligaste delen av området, nordväst om Kläppen, påträffades 
under matjorden en ljusbrun/grå tämligen fin sand som fläckvis är rödbrun i färgen p g a 
skenhälla. I detta område finns även ett genomgående inslag av grusig morän, samt en 
större mängd sten, än i det övriga undersökningsområdet. 

 
Rupbäcken 

Området vid Rupbäcken ligger ca 60 meter över havet. De områden som berörs av 
undersökningen är ängen mellan de två trädbeväxta niperna som bildats vid Rupbäckens 
två grenar, samt äng/åkermarken öster om Rupbäckens östra gren, vilken i sydväst 
angränsar till Degermanskläppen (fig. 1). 
 
Området mellan Rupbäckens två grenar är i väster flackt, men då en bäckravin löper genom 
områdets östra del är terrängen här utpräglat kuperad. Jordmånen består huvudsakligen av 
en ljusbrun/röd grovmo med inslag av en ljusgrå lera.  
 
I området öster om Rupbäcken löper en markant västnordvästlig sluttning ca 15 meter mot 
den angränsande skogsdungen. I sluttningen påträffades en blåaktig lera under matjorden, 
i övrigt karaktäriseras jordmånen i området av en växlande ljusgrå/rödbrun grovmo med 
tämligen riktligt inslag av lera. 
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Fig. 2. Området mellan Rupbäckens två grenar. Översiktsbild mot VSV. 

 

Tidigare kända lämningar i och omkring undersökningsområdet 
I det aktuella undersökningsområdet och dess omgivning är ett flertal boplatser samt 
lösfynd från förhistorisk tid kända. Flertalet av dessa är daterade till neolitisk tid.  
 
Den första inventeringen i området ägde rum i mitten på 1970-talet av amatörarkeologen 
Gunnar Wahlberg. Flera förhistoriska boplatser kom att registreras vid denna inventering, 
däribland RAÄ 126 belägen i området vid Kläppen. Boplatsen delundersöktes 1978 av 
Umeå universitet varvid slagen och bearbetad kvarts, kvartsit och skiffer, skärvsten samt 
brända ben, påträffades. Riksantikvarieämbetet genomförde några år senare en 
fornminnesinventering i området, men inga nya lokaler registrerades. På senare tid har ett 
antal lämningar efter boplatser och lösfynd påträffats. Strax söder om utredningsområdet 
vid Sandbäcken, påträffades vid en besiktning år 2000 två nya boplatser samt fynd av ett 
nätsänke, ett ämne till en spets i brecciekvarts, avslag av kvarts samt brända ben (Vbm 
281/02). 
 
År 1980 hittades strax norr om Degermanskläppen, en halv skafthålsyxa i basalt (RAÄ 
279b). En slipad tväryxa av svart skiffer påträffades på mitten av 1960-talet sydväst om 
Kläppen (RAÄ 82/Vbm 8275). Några hundra meter söderut från denna fyndplats 
påträffades under 1940-talet en skafthålsyxa av fredgårdstyp (RAÄ 235). Fredgårdsyxan 
hittades i en trossbotten i en numera riven byggnad. Den ursprungliga fyndplatsen är dock 
okänd. 
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Fig. 3. Området öster om Rupbäcken. Översiktsbild mot NV. 

 
Inom sträckan av den vägkorridor som direkt berörs i samband med utredningen finns två 
kända boplatser RAÄ 279a och RAÄ 553. En skärvstensförekomst RAÄ 277 (tidigare RAÄ 
126:1) finns registrerad precis i anslutning till den berörda vägkorridoren. Ett område där 
miljöarkeologiska indikationer talar för att det kan finnas en boplats återfinns även strax 
utanför det aktuella undersökningsområdet.  

 

Utredningen 

Vetenskaplig inriktning 

Den vetenskapliga inriktningen för utredningen har varit att försöka komplettera och 
förstärka den kulturhistoriska bilden i området. Tidigare registrerade fornlämningar samt 
lösfynd i området tyder på att det förekommit förhistoriska aktiviteter i området.  Det är i 
detta sammanhang också intressant att studera nivåkurvorna och terrängen i området. 
Under framförallt yngre stenålder bör delar av undersökningsområdet ha utgjort mycket 
goda boplatslägen vid den havsvik som under denna period gick in väster om 
Brännlandsberget. (Heinerud 2002). Detta illustreras nedan på två kartor över området, 
vilka visar 60 respektive 70 metersnivån, vilket i tid motsvarar ca 3 100 resp. 3 700 f Kr 
(tidig-mellan neolitikum).  
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Fig. 4. Umeåälvens utlopp vid 60 meter över nuvarande nivå.  Ur blå kartan, skala 1:100 000 

 
Metod 

Fältrekognosceringen inleddes med en miljöarkeologisk markprospektering längs den 
berörda vägkorridoren Brännland – Svedjan. Analysresultatet från prospekteringen visade 
på sju intressanta objekt (områden) med höga fosfatvärden, se bilaga, MALs rapport. I de 
delområden som sedan bedömdes vara mest intressanta upptogs schakt med grävmaskin 
samt i vissa fall provgropar med spade. Vid schaktningen grävdes matjorden bort och ett 
urval av jorden provsållades. På varje delområde grävdes några djupare gropar i ett par av 
schakten, dels för att kontrollera eventuell förändring av jordmånen, samt spåra eventuella 
överlagringar. Nedan följer en utförligare beskrivning över undersökning av de olika 
delområdena.  

 
Svedjan/Kläppen 

I skogsområdet öster om Svedjan, norr om Brännlandsberget, handgrävdes 19 provgropar 
inom ett 25 meters avstånd från vägmitt. Provgroparna togs på en avsats ovanför en 
sluttning, och är belägna ca 80 meter över havet. Se situationsplan bilaga 1. Området 
motsvarar MALs objekt 7. 
 
Inom den östra och mellersta delen av området, vilken omfattar ca 50 x 250 meter, grävdes 
13 ca 0.8 m breda schakt med grävmaskin. Några av schakten kom under undersökningens 
gång att breddades till större ytor i syfte att bedöma möjliga anläggningar. I den västra 
delen av området som ligger nordväst om Kläppen grävdes fyra ytor med grävmaskin (se 
situationsplan över Svedjan/Kläppen området, bilaga 2). Detta område motsvarar MALs 
objekt 4. 
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Fig. 5. Umeåälvens utlopp vid 70 meter över nuvarande nivå.  Ur blå kartan, skala 1:100 000 

 
Rupbäcken 

I den västra delen av Rubäckenområdet grävdes på en ca 65 x 30 meter stor yta, sex ca 0.8 
meter breda schakt med grävmaskin (se situationsplan över Rubäcken området, bilaga 3). 
Ett fåtal provgropar handgrävdes också på platån i områdets östra del. Då dessa inte gav 
något resultat, undersöktes denna yta inte närmare. Provgroparna är ej utmärkta på 
planritningen.   
 
I området öster om Rupbäcken grävdes sju ca 0.8 meter breda schakt med grävmaskin, på 
ett ca 40 x 95 meter stort område (se situationsplan över östra Rubäcken området, bilaga 4).  
Östra Rupbäcksområdet motsvarar nordvästra delen av MALs objekt 1. 

 

Resultat 
Under MAL:s prospektering i fält registrerades en ny boplats ca 80 meter östsydost om 
RAÄ 553. Boplatsen ligger på 75 meter över havet och är lokaliserad i en svag sydöstslutting. 
Marken består i dag av åkermark och jordmånen karaktäriseras av moig sandmark. 
Boplatsen omfattar ett ca 50 x 30 meter stort område. Vid besiktningen i plöjd åker 
påträffades här enstaka skärvstenar, avslag av kvarts och grönsten samt en kärna av kvartsit. 
Boplatsen kommer att bli föremål för fortsatt utredning i samband med en kommande 
förundersökningen. Det är inte uteslutet att boplatsen har ett samband med RAÄ 553, detta 
får dock utredas närmare under förundersökningen. I övrigt visade analysresultatet från 
markprospekteringen på sju intressanta objekt med höga fosfathalter. Det fullständiga 
resultatet av markprospekteringen finns sammanställt i Rapport nr. 2002-011, (se bilaga 5).  
 
Under den fortsatta arkeologiska utredningen påträffades enstaka samt spridda förekomster 
av sänkstenar, i sandstens/skiffer material. Av dessa hittades sex inom Svedjan/ 
Kläppenområdet och en öster om Rupbäcken. Inom Svedjan/Kläppenområdet påträffades 
även en tveksam skrapa i fältspatsmaterial, samt någon enstaka eldpåverkad sten. Inom 
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samma område undersöktes även två ca 0.3 m breda ”sotrännor”, vilka löpte i SSO- NNV. 
Rännornas ursprung och datering har inte kunnat fastställas. En möjlig tolkning är att de är 
dikesrester efter uppbrunna vattenledningar av trä! Vid markarbeten längre norrut och på 
andra sidan järnvägen har man funnit rester efter ihåliga trästockar som enligt uppgift ska 
ha fungerat som vattenledningar (muntl. Anders Huggert).  
 
Trots de enstaka lösfynd som påträffades vid utredningen, har förutom den ovan nämnda 
boplatsen inga andra lämningar efter förhistoriska aktiviteter säkert kunnats fastställas 
inom det aktuella undersökningsområdet.  

 

 
Fig. 6. ”Sotränna” i Svedjanområdet. Foto mot SSO. 
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Fig. 7. ”Sotränna” i Svedjan/Kläppen området. Foto mot VSV. 

 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsens beslut: 220-14972-2001 
Vbm dnr 410/01 
Ekonomisk karta: 20K 8b och 20K 8c 
Dagsverken: planering och excerpering: 5, fältrekognoscering: 65 (VBM och MAL), 
rapportarbete:10.  
Fältarbetet utfördes under tiden: 020603-020628 av: Kristina Ericson, Susanne Sundberg och 
Anna Robertsson.  
Projektansvarig: Jans Heinerud, Västerbottens Museum. 
Den miljöarkeologiska prospekteringen utfördes i maj - juni 2002 av Malin Pantzare och Sara 
Norberg. Rapport av Johan Olofsson. 
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3. Situationsplan över arkeologisk utredning i området mellan Rupbäckens två bäckgrenar, 
Brännland 24:1, Umeå kn.   

4. Situationsplan över arkeologisk utredning i området omedelbart öster om Rupbäcken, Brännland 
24:1, Umeå kn. 

5. Markprospektering i samband med utredning av väg E12, Umeå sin, Västerbotten. 
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Fotolista, arkeologisk utredning, etapp II, E12 Svedjan-Brännland 
 

Svedjan/Kläppen 
 

1. Översiktsbild över UO mot N 
2. ””Sotränna”” mot SSO 
3. Närbild av ”sotränna” mot SSO 
4. Närbild av röd/rostfärgning mot V 
5. Översiktsbild över UO mot SO 
6. Foto över plogfåra och möjlig skärvsten, mot V 
7. Närbild på profil av sot (ränna) efter nedgrävning vid schaktkant, mot S 
8. Översiktsbild över två (?) ”sotrännor”, efter utökad schaktning, mot N  
9. Profil på ”plogfåror” mot Ö 
10. Översiktsbild över område med kolfläckar, mot V 
11. Översiktsbild över område med kolfläckar, mot VNV 
12. Översiktsbild med profil på ””sotränna””, mot V 
13. Närbild av profil på ände av ””sotränna””, mot V 
14. Översiktsbild av”sotränna” mot NNV 
15. Översiktsbild av”sotränna” mot SSO 
16. Översiktsbild av ”sotränna”, mot VSV 
17. Närbild på ände av ”sotränna” med ej nedgrävd profil, mot NNV 
18. ”Sotränna”, nedgrävd profil, mot NNO 
19. Närbild på profil av nedgrävd ”sotränna”, mot NNO 
20. Närbild på profil av ”sotränna” mot SSV 
21. Översiktsbild över UO mot NNV 
22. Närbild av sotfläck. 

 
Rupbäcken Östra 

 
23. Översiktsbild, mot NV 
24. Översiktsbild, mot ONO (slänt) 
25. Översiktsbild, mot S 
26. Översiktsbild, mot V 
27. Översiktsbild, mot SV 
28. Översiktsbild, mot V 

 
Rupbäcken Västra (området mellan Rupbäckens två grenar) 

 
29. Översiktsbild, mot VSV 
30. Översiktsbild, mot NO (område där provgropar togs) 
31. Översiktsbild, mot NV (schakt) 
32. Översiktsbild, mot N 
33. Översiktsbild, mot NV (schakt) 
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Situationsplan över arkeologisk utredning i skogen öster om Svedjan, Bränn 1, Umeå kn. Skala 1:1000.  
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Bil. 2 
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Situationsplan över arkeologisk utredning i Svedjan/Kläppenområdet, Brännland 24:1, Umeå kn. Skala 1:1000.  



 

N Rupbäcken, väst Bil. 3 
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Situationsplan över arkeologisk utredning i området mellan Rupbäckens två bäckgrenar, Brännland 24:1, Umeå kn.  Skala 1: 500. 



Rupbäcken öst 
 Bil. 4 
 

N

BH 150 
 

 Schakt 
  Vägmitt 
   

5/800 

10 m 0

 

Situationsplan över arkeologisk utredning i området omedelbart öster om Rupbäcken, Brännland 24:1, Umeå kn. Skala 1:800.
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