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Inledning
Med anledning av planerat industriområde vid Grisbackaänget genomförde Västerbottens museum en frivillig arkeologisk utredning under våren 2008. Den nu föreliggande utredningen är en ytmässig komplettering av den tidigare utredningen.
Utredningen genomfördes 20080820.

Sammanfattning
En arkeologisk utredning genomfördes av Västerbottens museum under våren
2008. Denna utredning är en ytmässig komplettering av den tidigare genomförda utredningen. Utredningsområdet ligger mellan väg 363 och den nya godsbangården. Norr och öster om utredningsområdet ﬁnns tidigare registrerade fornlämningar, framförallt gravar i form av stensättningar samt ett röse. Vid utredningstillfället påträffades endast en husgrund från senare tid.

Syfte
Syftet med utredningen var att utreda om eventuella forn- och kulturlämningar
skulle berörs av det planerade industriområdet.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget mellan väg 363 och den nya godsbangården, på 15 25 meter över dagens havsnivå. Norr och öster om utredningsområdet ﬁnns tidigare
registrerade fornlämningar, framförallt gravar från järnåldern i form av stensättningar. De tidigare registrerade stensättningarna ligger mellan 25 - 35 m över dagens havsnivå. När de anlades låg gravarna troligen på uddar vid det dåtida havet.
Utredningsområdets västra del var sedan tidigare påverkat av både fyllnadsarbeten,
avbaningar och ett vägbygge i sådan utsträckning att det inte gick att se några spår
av forn- eller kulturlämningar. Öster om detta var marken närmast väg 363 antingen
nuvarande tomtmark eller gammal åkermark. Närmast bangården var ett högre
område med kvarvarande skog av varierande fuktighetsgrad.

Metod
Äldre kartor över området som gamla ekonomiska kartan studerades med avseende
på äldre utnyttjande av området. Ekonomiska kartan från 1959 visade att det legat
ﬂera gårdar vid väg 363 och att området som ej kunde utredas på grund av avbaning
och igenfyllning i huvudsak låg på gammal åkermark.
Efter kartstudier genomomfördes fältrekognosering inom området. Utredningen
genomfördes genom okulär besiktning samt provstick med jordsond.
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Resultat
I området registrerades en husgrund av natursten med cementklädd insida av en
källargrop. Cementen antyder att det inte är frågan om en riktigt gammal husgrund. I området kring husgrunden fanns ﬂera tomma oljefat och mycket annat
skrot. Marken i omgivningen såg också ut att vara omgrävd. På den gamla ekonomiska kartan från 1959 ser man att det legat en gård på platsen och grunden troligen härrör från ladugården.
Inga övriga lämningar registrerades.

Administrativa uppgifter.
Beställare
Kartblad
Fastighet
Vbm dnr
Dagsverken planering
Dagverken fält
Dagsverken rapport

Umeå kommun, Stadsledningskontoret, 901 84 Umeå
20K 7d, 20K 8d
Grisbacka 4:16, 6:11, 6:12, 6:15, 6:16, 6:17, 6:22, 6:23,
6:26, 17:11, Umeå 4:3 , Umeå kommun och socken
692/07
0,5
1
0,5
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Kartbilaga

Karta över utredningsområdet.

Ekonomiska kartan från 1959 med den sydvästra delen av utredningsområdet och den registrerade husgrunden
markerad.
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