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Arkeologisk utredning, Sörmjöle 47:1,
Umeå kommun, Västerbottens län,
med anledning av planerad täktverksamhet.

Inledning
Med anledning av planerad täktverksamhet på fastigheten har Trafikkonsult AB
av Västerbottens museum AB beställt en arkeologisk utredning av området.
Utrednngen utfördes under juni 2005.
Utredningsområdet
Utredningsområdet, som är ca 9 ha stort, är beläget ca 2,5 km från Sörmjöle.
Området utgörs av en relativt flack till svagt sluttande terräng nära Åhedenån.
Före utredningen fanns inga kända forn- eller kulturlämningar kända inom
området. Belägenheten, mellan 20-25 m ö.h., gör dock att här kunde förväntas
lämningar från äldst bronsålderns slutskede, ca 700 – 500 f.Kr. och framåt i
tiden.
Fornlämningsbild
I undersökningsområdet finns inga tidigare registrerade fornlämningar. I närområdet har dock tidigare lokaliserats fornlämningar som gravar, kokgropar och
boplatser, och senare tiders kulturlämningar som tjärdalar, kolbottnar och
gränsrösen.
Syfte
Syftet med utredningen var att undersöka om det förekommer några forn- och
kulturlämningar som kommer att beröras av täktverksamheten.
Metod
Som förberedelse inför fältarbetet genomgicks fornlämningsregistret, olika arkiv och kartor. Själva utredningen bestod i terrängrekogonoscering genom okulär besiktning, provstick med jordsond och användande av pik. Där så krävdes
grävdes erfoderliga provgropar.
Resultat av utredningen
Vid utredningen framkom två kulturhistoriska lämningar inom området, båda i
strandhaket ned mot Åhedenån. Dessa var dels en tjärdal och dels en kolbotten
(se karta).
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Ekonomisk karta
22K 4b Sörmjöle
Skala 1:12500

Tjärdal
Belägen på en utskjutande udde mot ån (1708944/7073079), i södra kanten av
ett mindre hygge, finns en tjärdal.
Tjärdal, 7 m i diameter, med en oval grop i mitten, som avslutas i en ränna.
Gropen är 3 m lång (Ö-V) och upp till 2 m bred, med öppning mot NÖ. Vallen är
upp till 2,5 m bred och 0,6 m hög. Bevuxen med ca 8 granar och några mindre
alar.
Kolbotten
I norra kanten (1708943/7073020) av ett annat mindre hygge fanns en kolbotten.
Kolbotten, 3 m i diameter och intill 0,3 m djup. Omgiven av en vall (utom i Ö
ned mot Åhedån) upp till 2 m bred och 0,4 m hög. Bevuxen med två mindre
granar.
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