Arkeologisk utredning
vid fastighet Stadsliden 6:6, Umeå socken och
kommun, Västerbottens län.

Västerbottens museum AB/Uppdragsverksamheten
Jans Heinerud 2005

Innehåll
Inledning
Sammanfattning
Utredningsområdet
Syfte
Fornlämningsbild
Metod och genomförande
Resultat
Administrativa uppgifter
Referenser
Bilagor

Omslag. Stentäkten. Foto mot N.

Inledning
Akademiska Hus i Norr AB planerar för en utbyggnad av sportanläggningen IKSU,
nybyggnad av ett hotell samt ny en vägdragning på fastigheten Stadsliden 6:6, Umeå
kommun.
Med anledning av planområdets närhet till förhistoriska gravar samt de ur
bosättningssynpunkt bitvis gynnsamma terränglägena genomförde Västerbottens
museum, på beställning av Akademiska Hus i Norr AB, en arkeologisk utredning av
området.
Ansvarig för utredningsuppdraget var 1:e antikvarie Jans Heinerud, Västerbottens
museum AB.

Utredningsområdet
Utredningsområdet utgörs av ett småkuperat skogsområde, beläget 35-40 m ö h. Ca
500 m nordöst om området finns registrerade gravar från bronsålder.

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att inventera området och undersöka om
oregistrerade forn- och kulturlämningar kom att beröras av den planerade
exploateringsverksamheten i området.

Fig. 1. Stentäkten. Foto mot V.
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Fig..2. Stentäkten, koncentration av bearbetade stenar. Foto mot V.

Fornlämningsbild
Innan utredningen fanns inga forn- eller övriga kulturhistoriska lämningar registrerade
inom området. De närmaste fornlämningarna finns ca 500 NV om området och består
av gravar från bronsålder.

Metod och genomförande
Utredningen utfördes genom terrängrekognosceringen samt provstick med jordsond
på vissa erforderliga platser.

Resultat
Vid utredningen registrerades en stentäkt inom området. Möjligtvis är stentäkten
lämningar efter stenbrytning i samband med återuppbyggnaden av Umeå stad efter
branden 1888. Stentäkten dokumenterades med beskrivning och fotografier.
Lämningen är inte att betrakta som fast fornlämning, utan en övrig kulturhistorisk
lämning.

Administrativa uppgifter
Län, Kommun, Socken: Västerbotten, Umeå
Ekonomisk karta: 20K 7e
Uppdragsgivare: Akademiska Hus i Norr AB
Uppdragsansvarig: Jans Heinerud, Vbm
Fältarbetspersonal: Jans Heinerud, Anders Huggert.
Rapportansvarig: Jans Heinerud, Vbm
Förberedelsearbete: 0,5 dv
Fältarbete: 1 dv
Rapport: 1 dv
Utredd yta: ca 0,12 km2
Fotografier: Digitala bilder. Förvaras på Västerbottens museum.
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Referenser
-

Fornminnesregistret

Bilagor
-

Karta över utredningsområdet
Katalog
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Stentäkt

Karta över utredningsområdet (blå markerat). Ur fastighetskartan, 20 K 7e, skala 1:10 000.

Katalog
Beskrivning över utredningslokal:
Lokal 1
Koordinater/Kartblad
Registrerad
Terräng/m ö h
Beskrivning

Förslag till
bedömning
Kommentar

Förslag på
ytterligare åtgärder

Stentäkt
1722259/7086949/20K 7e
2005
Svagt sluttande blockrik moränmark.
Skogsmark (blandskog)/ 35-40 möh
Stentäkt. Inom ett 10 x 6 meter stort område (N-S) är
lämningar efter ett stenbrott, bestående av
bearbetade jordfasta block samt större till mindre
koncentrationer av stenblock. I S delen av området
är en 3 x 3 meter stor ihopsamlad koncentration av
bearbetade stenar, 0,4-1,4 meter stora.
Övrig kulturhistorisk lämning
Möjligen är stentäkten spår efter stenbrytning i
samband med återuppbyggnaden av Umeå stad
efter branden 1888.
Inga
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Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmusem.se

