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Administrativa uppgifter 
Vbm dnr  292/11 
LST dnr:  431-2064-2011 
Beställare:  Balticgruppen AB, Umeå 
RAÄ nr   Umeå stad 128:1 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Umeå 
Fastighet  Umeå stad, Kv Heimdal 
Kartblad  20K 7d 
Undersökningstyp Kulturhistorisk utredning 
Undersökningsperiod  febr. - april 2011 
Datering  1600-tal till nutid 

Inledning 
Balticgruppen AB och Umeå kommunföretag förbereder projektet Kulturväv inom kvarteret 
Heimdal och kajplan i Umeå med planerad byggstart i augusti 2011. Kvarteret ligger inom en 
fast fornlämning, Umeå stad 128:1, (fig. 1), vilket inbar att Länsstyrelsen tidigt aviserade att 
arkeologiska undersökningar måste utföras i området innan byggstart av projekt Kulturväv.  
 
Med anledning av detta fick Västerbottens museum i uppdrag att ta fram historisk underlags-
material kring bebyggelseutvecklingen i kvarteret. I uppdraget ingick även deltagande vid geo-
tekniska provgropstagningar inom kvarteret. Uppdraget genomfördes under februari – april 
2011.  

Syfte & Metod 
Syftet med den kulturhistoriska utredningen samt den geotekniska/arkeologiska provgropstag-
ningen var i huvudsak att ta fram ett bra underlagsmaterial inför kommande arkeologisk un-
dersökning.  

1. Den kulturhistoriska utredningen syftade till att samla in underlagsmaterial för att kunna 
beskriva bebyggelseutvecklingen m.m. i kvarteret över tid. Frågeställningen för denna in-
samling var - Vilket material behövs, och finns, för att teckna en bild över bebyggelseut-
vecklingen m.m. (ev. andra anläggningar) i kv. Heimdal (tidigare Dufvan)? Följande olika 
typer av material bedömdes som möjliga materialkällor.  

 
• kartor från olika tidperioder 
• bilder/foton från olika tidsperioder 
• teckningar/målningar från olika tidsperioder 
• beskrivningar från olika tidsperioder 
• bygglovshandlingar etc. 
• ev. ritningar 
• ev. litteratur om området 

 

Problem med arkivmaterial 

Stadens arkiv blev uppbrända 1714-21 och 1888. Eventuella handlingar som rör kv. Heimdal 
kan finnas på arkiv utanför Umeå. Ev. behov av tillgång till bättre kopior eller original, samt 
ev. beställningar av detta om original ej finns i Umeå.  
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2. Den geotekniska/arkeologiska provgropstagningen syftade till att fastställa var eventuella 
kulturlager var lokaliserade inom kvarteret och som kom att beröras vid kommande bygg-
företag.  

 

 
Figur 1. Karta över kvarteret Heimdal och RAÄ nr 128:1 

Historisk beskrivning 
Lantmätaren doktor Olof Bureus stakade ut stadens område på det s.k. Sandahemmanet 
(Sanda skattehemman) år 1621 (Steckzén, 1922), vars gårdscentrum sannolikt var beläget i 
trakten av nuvarande östra delarna av Östra Brinkvägen, se karta från 1643 över Ytterhiske 
by, samt karta från 1693, där ett område benämns Sandåkren (Sandåkern), (fig. 2). Staden 
anlades på ett markområde som låg mellan älven, Renmarksbäcken och Långmyran, öster om 
Renmarksbäcken. Den siste hemmansägaren Måns Olofsson lämnade gården vid försäljningen 
av hemmanet och blev sedan borgare och rådman i staden (Steckzén, 1922). 

Stadsplan upprättades av Olof Bureus ca 1621 (saknas). Interimsprivilegier upprättades 1622. 
Om vi antar att byggandet av staden sedan startade 1622-23, så skriver Karin Eriksson i sin 
avhandling att staden kämpade med stora svårigheter den första tiden och på 1630-talet höll 
staden på att övergivas (Eriksson, K. 1975). Med tanke på närheten till stadens (dåvarande och 
nuvarande) centrum kan vi anta en tidig bebyggelse etablerades längs Storgatan och i närheten 
av Rådhuset, men några uppgifter om bebyggelsens utbredning under 1620-1630-talen har vi 
inte funnit. 
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Figur 2. Karta över Umeå med omnejd 1693. Källa Västerbottens museum. 

1643 upprättade lantmätare Erik Widman en karta över Umeå stad (fig. 3). Karin Eriksson 
antar att den visar de ursprungliga förhållandena enligt Bureus (Eriksson, K. 1975). Kartan 
visar stadens område med kvartersindelning, men inga byggnader är utsatta. 1646 fick staden 
definitiva stadsprivilegier av drottning Kristina. Därefter ökade stadens folkmängd, bl.a. tack 
vare skattefrihet, samt utnämningen till residensstad år 1638. Korrektionsplan upprättades 
1648, troligen av Erik Niurenius, som var medhjälpare till Nicodemus Tessin d.ä.  Här syns 
inga tomter eller byggnader.  

På en uppmätningskarta av Umeå 1648 visas vilka kvarter som då var bebyggda (fig. 4). 
Kvarteren utmed Storgatan och öster om torget är de mest bebyggda. Kartan visar alltså att 
nuvarande kv. Heimdal var bebyggt år 1648. Den visar också att det fanns sjöbodar utmed 
älven, även nedanför de då bebyggda delarna av kv. Heimdal. En rektifiering av denna karta på 
1959 års ekonomiska karta visar att strandlinjen 1648 gick inom 1959 års och därmed nuva-
rande kvarters södra delar, uppskattningsvis ca 10-20 m. norr om den södra kvartersgränsen, 
se kartor längre fram. 1649 var kyrkan färdigbyggd och då var troligen också residenset 
uppfört (Steckzén, 1922). 
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Figur 3. Lantmätare Erik Widmans karta över Umeå stad 1643. Kv. Heimdal, röd ring. Källa: Västerbottens museum.   

 

 

Figur 4. Karta över Umeå stad 1648.  Kv. Heimdal, röd ring. Källa: Västerbottens museum. 
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Enligt Karin Eriksson är det osäkert hur staden utvecklades under resten av 1600-talet och 
början av 1700-talet. Hon nämner att det var kring rådhuset, kyrkan och länsresidenset som 
den övriga bebyggelsen grupperade sig (Eriksson, K. 1975). Under 1600-talet hade staden två 
centra, ett kommersiellt kring rådhustorget och ett andligt och administrativt centra kring 
kyrkan och residenset. Det saknas bra kartor för perioden. På en karta från 1693 är ett 
”rutnät” utlagt som visar kvartersindelningen (fig. 2) 

Geddas karta från 1692-93 är schematisk och Kruses karta från 1707 har inte återfunnits. En 
teckning av W G Läw antas ge en viss uppfattning över hur bebyggelsen tedde sig i Umeå vid 
1600-talets slut, (fig. 5). Karin Eriksson skriver med hänvisning till denna teckning, att kring 
Rådhustorget fanns från 1600-talet ett kommersiellt centra. Man skulle kunna anta att det då i 
kv. Heimdal bedrevs handel och ev. hantverk. Karin Eriksson hänvisar också till Läws teckning 
för att få en bild över hur 1600-tals bebyggelsen såg ut. Den bestod troligen av envåningshus 
av timmer samt uthus och ekonomibyggnader (Eriksson, K. 1975). Vid stranden fanns sjö-
bodar.  

Åren 1714-21 brändes staden av ryska trupper. När Umeå byggdes upp igen efter 1721 års 
ryska bränder rättade man sig efter den gamla planen från 1600-talet och det är troligt att man 
använde sig av de gamla husgrunderna där så var möjligt (Eriksson, K. 1975:27).  Byggnads-
skicket skiljde sig då inte mycket från det som var före bränderna. Gårdarna i staden skulle 
också inrymma ladugård, stall, bodar, magasin och bagarstuga etc. 

Mattias Hackzells karta från 1745 visar också att man återuppförde staden enligt den gamla 
planen (fig. 6). På kartan finns 108 tomter. Tomterna med nummer 87-89 motsvarar nuvaran-
de Heimdal 1-2. En ny tomtkarta upprättades 1783 av lantmätare L Bergner. Bergners karta 
innehåller också en beskrivning om tomternas format och om tomtinnehavarnas namn och 
yrkestitlar. Bl.a. återfinns här handelsmännen på tomterna vid Storgatan och kring Rådhus-
torget.  

I en stadsbeskrivning från Umeå 1771 står att läsa att byggnaderna till största delen var upp-
förda i en våning (Beskrivning över Umeå stad år 1771, Västerbotten 1956, s.61, samt Steckzén 
1922, s 276 ff.) I Hülphers beskrivning av staden 1797 framkommer liknande uppgifter, men 
där står också att flera byggnader blivit försedda med överrum. Karin Eriksson skriver om 
vindsrum och påbyggda vindsvåningar i städerna i norra Sverige under 1800-talet, s. 29. Hon 
skriver också att tvåvåningsbyggnader var sällsynta i Umeå vid sekelskiftet 1800. Storgatan 
blev stenlagd 1781.  

Man började måla rödfärg på timmerhusen i Umeå omkring 1780. Det är okänt när man bör-
jade med brädfodring av husen i Umeå. Brandförsäkringsbreven från 1828 visar att det då var 
ett 40-tal av de då brandförsäkrade husen i Umeå som var brädfodrade. De flesta var försedda 
med panel av den enklaste sorten med rödfärgade ohyvlade bräder. 
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Figur 5. Teckning över Umeå stad av W G Läw 1695. Källa: Västerbottens museum 

 

 

Figur 6. Karta över Umeå stad 1745.  Kv. Heimdal, röd ring. Källa: Västerbottens museum. 
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Det kan ev. ha funnits en hälsobrunn i kvarteret Heimdal. Enligt Blomqvist (se litteraturlistan) 
låg den vid gamla Sjögatan i backen mot älven, motsvarande söderväggen på nuvarande Stora 
hotellet. Uppgiften baseras på en artikel i Västerbottens-Kuriren 1977 av f.d. överläkaren 
Brynolf Fromm. Var överläkaren Fromm har fått uppgiften ifrån har dock inte gått att spåra. 
1786 gjorde provinsialläkare Daniel Naezén en ingående kemisk analys av vattenprov från 
källan. Collegium medicum (ung. dåtidens Socialstyrelsen) gillade och tryckte Naezéns utlåtan-
de. Brunnshus uppfördes och brunnsdrickning började och fortsatte in på mitten av 1800-talet. 
Källan försvann med stadsbranden 1888. I Bergs artikel nämns att det fanns en träbyggnad 
över källan omkring år 1817, samt att det omkring 1857 fanns ett badhus inrättat nära intill 
(Berg, C-H. 2004). Emellertid behövs mer efterforskningar för att finna den exakta platsen där 
hälsobrunnen låg. Ev. skulle efterforskningar kring badhuset från omkring 1857 kunna ge 
någon vägledning kring lokaliseringen.  

Skeppsvarv fanns i Umeå från början 1700-talet och ev. skulle det ha kunnat finnas något varv 
vid älven i centrala Umeå under 1700-talets andra halva, se Hülphers, s. 24. Pga. brandsäker-
hetsskäl flyttades varven från stadssidan till Tegssidan 1792-97. En ny tomtnumrering genom-
fördes för hela staden 1842 och den gällde till 1889. En karta över gamla och nya tomter upp-
rättades 1845 av avvittringslantmätare A G Degerman. Tomterna på kartan med nummer 16-
18 motsvarar nuvarande Heimdal 1-2.  Degermans karta har en förteckning över tomterna och 
tomtägare. Även här är områdena kring Rådhustorget och längs Storgatans västra del handels-
männens domäner. 

1827 kom stadens första byggnadsordning. Här nämns t.ex. att bostadshusen inte fick ha mer 
än två våningar och att uthusen fick ha en våning. Pga. av branden 1888 saknas mycket mate-
rial och handlingar kring bebyggelsen före 1888. På Västerbottens museum finns dock en sam-
ling med handlingar för byggnader uppförda före branden. Det är dessa handlingar som Karin 
Eriksson har använt i sin avhandling. Angående kv. Heimdal så finns ritningar av två uthus på 
tomterna 16-17 från 1880 och 1885 bevarade, Det finns panoramafotografier över Umeå från 
ca 1880, som visar hur bebyggelsen längs norra älvstranden såg ut då. Fotografierna är tagna 
från Tegssidan (fig. 7).  

 

 

Figur 7. Foton från ca 1880 över Umeå. Kv. Heimdal ligger inom grön ram. Källa: Västerbottens museum. 
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                            Figur 8. Karta över Umeå stads sjögata 1839. Källa: Stadsarkivet, Umeå, K/2290. 

Karin Eriksson skriver i sin avhandling att ”för alla mer betydande gårdar nytecknades därför 
brandförsäkring i det nybildade Städernas allmänna brandstodsbolag, vilket i Umeå gällde 39 
fastigheter, de flesta belägna vid Storgatan” (Städernas allmänna brandstodsbolag 1928). 
Brandstodsbolagets handlingar förvaras i Stockholms stadsarkiv. Karin Eriksson skriver att en 
undersökning av bebyggelsen via brandförsäkringshandlingarna är mycket tidskrävande 
(Eriksson, K. 1975). 

”Sjöbodtomtsområdet” mellan Sjögatan och älven hade egen tomtindelning. En karta över sjö-
bodtomtområdet upprättades 1839 av lantmätare J. G. Håkansson. Då uppgick antalet sjöbod-
tomter till ca 130 st. Sjöbodar och magasin var placerade i två täta rader utmed Sjögatan, resp. 
vid strandlinjen. Stadens gränder genomkorsade också sjöbodtomtsområdet och slutade vid 
vattnet. Kartan från 1839 av Håkansson visar att det fanns sjöbodar, bl.a. nedanför tomterna 
87-89, (fig. 8). Vid älvstranden fanns länge olikformade sjöbryggor. Omkring 1864 anlades en 
kaj av trä (Steckzén, 1922). 

Det var en livlig byggnadsverksamhet i Umeå på 1850-talet, skrev Johan Anders Linder i sin 
dagbok. Linder verkade också som byggmästare och arkitekt. En annan arkitekt som anlitades 
vid den tiden var kommissionslantmätare Anders Reinhold Hörnell, enligt Karin Eriksson. Vi 
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antar att vid denna tid börjar 1720-tals bebyggelsen att ersättas, men sannolikt var det även 
många 1720-tals hus som förstördes vid branden 1888. 

1864 års stadsplan innehöll en utvidgning av planområdet samt förslag till reglering av den 
gamla staden. Här kan man se förslag på ändringar i kvarterslägena, vilket också påverkade 
kv. Heimdal med en förskjutning av kvarteret söderut och västerut, se karta i pärmen. Där 
fanns även förslag på reglering av sjöbodtomterna. Planen blev dock i praktiken ogenomförbar 
i den centrala staden. Senare skulle dock detta komma att ske. 
 
1879 kom en ny stadsplan, nu med alla byggnader utsatta (fig. 9). Den skeva gatubilden från 
1600-talet levde ännu kvar. Boningshus var placerade mot Storgatan och uthusen i södra delar-
na av gårdarna som hade innergårdar. Sjöbodtomterna var ännu inte reglerade. Under 1870- 
och 1880-talen ersattes många byggnader eller byggdes om, enligt Karin Eriksson.  Under 
1880-talet verkade Nordqvist och Sandgren som arkitekter. Handelsmannen Carl Johan 
Andersson, ägaren av tomten 17, beställde ett nytt hus av Johan Nordqvist, rimligen någon 
gång under åren 1880-86.  
 

 

Figur 9. Utsnitt från stadsplan över Umeå stad 1879. Källa: Stadsarkivet, Umeå, K/13. 
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Förslag till platser inom kv. Heimdal där det kan finnas spår av 
äldre bebyggelse 

1888 års brand ödelade hela den centrala staden. 1889 upprättades en ny stadsplan. Under 
1889-90 upprättade Huldt en karta över nya och gamla tomter. Nu kom de tidigare planerna 
på en förskjutning av tomterna att regleras. I kvarteret Heimdal försköts kvarteret både väster-
ut och söderut. Detta möjliggjorde en breddning av Storgatan och innebär att ev. spår av äldre 
husgrunder kan finnas under trottoaren längs Storgatan. Förskjutningen innebär också att 
Thulegatans gamla sträckning hamnar inom det nuvarande kvarteret.  

Ev. spår av äldre bebyggelse längs den tidigare Thulegatans sträckning skulle därmed kunna 
finnas på infarten och innergården till nuvarande Heimdal 1. Ev. spår av 1600-tals bebyggelse 
skulle kunna finnas på ovan beskrivna platser samt under Storgatans trottoar, samt på inner-
gården till Stora hotellet på Heimdal 4 och på norra delen av terrassen. På södra delen av 
Heimdal 4 (gamla Heimdal 3 och 4) har sedan 1890-talet relativt omfattade grävningar och 
schaktningar gjorts för bl.a. källarlokaler, terrasser, parkeringsplatser och byggandet av Strand 
hotell. Här kan det bli svårt att finna spår av äldre bebyggelse.  Nedre delen av f.d. Heimdal 4 
kan ändå vara intressant för att finna spår av bryggor, kajer, sjöbodar, föremål etc (fig. 5-8). 

Norra delen av terrassen nedanför Stora hotellet kan ev. bara ha utsatts för schaktningar för 
terrasseringen och ev. matjordspåfyllningar för trädgårdsanläggningen. På dessa båda tomter 
(gamla Heimdal 3 och 4) fanns det sjöbodar fram till branden 1888, samt norra delen av 
stadens packhus. I den sydligaste delen av kvarteret har bryggor, kaj- och hamnanläggningar 
funnits. Ev. spår av strandskoningar, kajer, pålar, etc. skulle kunna finnas där och kanske 
främst nedanför stenmuren. 1600-talets strandlinje gick alltså ungefär mitt på terrassen på 
gamla Heimdal 3 och 4. 1888 års strandlinje gick söder om nuvarande kvartersgräns. Alla 
obebyggda ytor inom Heimdal 1 och 4 bör i princip vara intressanta att studera. 

Vid rektifiering av äldre och yngre kartmaterial går det att lokalisera ytor och områden inom 
kvarteret Heimdal som varit bebyggda resp. obebyggda.  

Figur 10 där kartan från 1648 har placerats ovanpå den moderna ekonomiska kartan från 
1950-talet visar dels på ett hus vid Thulegatan där den södra delen av huset idag är obebyggt. 
Även andra ytor, öster om byggnaden, är obebyggda då som idag. 

Figur 11 där kartan från 1648 har placerats ovanpå stadsplanen från 1879 förtydligar bilden 
av den förra rektifierade kartan. 

Figur 12 visar på tomtindelningen förändring och förskjutning efter stadsbranden 1888. 

Figur 13 visar skillnaden mellan dagens bebyggelse och bebyggelsen före 1888 inom kvarteret. 
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Figur 10. Rektifierad karta över Umeå stad och Kv. Heimdal. Ekonomiska kartan (1950-tal) och 1648 års karta. 

 

 

Figur 11. Rektifierad karta över Umeå stad och Kv. Heimdal. Stadsplan1879 och 1648 års karta. 
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Figur 12. Rektifierad karta över Umeå stad och Kv. Heimdal. Kommissionslantmätare Huldts karta från 188-90 över gamla  
och nya tomter på brandområdet. Ur K. Eriksson 1975. 

 

 

Figur 13. Rektifierad karta över Umeå stad och Kv. Heimdal. Stadsplan1879 och Ekonomiska kartan (1950-tal). 
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Byggnader uppförda efter 1888 
På kv. Heimdal uppfördes under 1890-talet två byggnader, med ekonomibyggnader. Det ena 
var den s.k. Reiniuska gården och den andra den av Sjömanshuset uppförda Stora Hotellet 
1895. På 1899 års kartor är dessa byggnader inritade, tillsammans med den år 1896 uppförda 
paviljongen på Stora hotellets terrass, se foto nedan.  

 

 

Figur 14. Stora Hotellet med terass och musikpaviljong, samt till vänster Umeås teater. Källa: 
http://www.hantverksforeningen.se/150/bilder/stora_hotellet.jpg. 

I Kulturhistorisk beskrivning av bebyggelsen i Umeås centrala del, 1974, framgår följande 
uppgifter kring byggnaderna på kvarteret Heimdal.  

Heimdal 1. Korsningen Storgatan 44/Thulegatan 4. Byggnad nr 1 vid Storgatan, bostadshus 
med butiker. Byggnadslov 1892 för handlanden J.A. Reinius. Ritning gjord av C.Fr. Sandgren. 
Huset har 2 våningar, bred frontespis med prydnadsgavlar mot gatan, snickeriveranda mot 
gården. Det är stensockel och timmerstomme. Huset har en rikt utformad panel med pilastrar 
och listverk. Väggfält klädda med ljust grålila stående och liggande fasspontbrädor. Kraftiga 
konsolburna fönsterkornischer. Inklädd takfot med konsoler. Valmat tak med svart plåt. 
Tillbyggnad mot öster vid Storgatan 1956 i 4 våningar. Det är ett stenhus med brun putsfasad. 

Byggnad 2 vid Thulegatan. Bostadshus i 2 våningar med byggnadslov 1923 för Oscar Hellberg. 
Ritning gjord av Lundquist & Laurell arkitektkontor. Placerad med bred gavel med veranda 
och balkonger mot älven i söder. Cementsockel , trästomme, ljusgrå locklistpanel med vita 
snickeridetaljer, hörnpilastrar och fönstergavlar. Brutet tak med rött tegel, övre takfallet 
valmat, det nedre med utsvängd takfot. Gårdsbyggnad med bilverkstad då 1973. Denna 
gårdsbyggnad uppfördes 1956 i samband med tillbyggnaden av byggnad 1, se ovan, och då 
revs sannolikt den tidigare gårdsbyggnaden som var uppförd 1892. På flygfoto från 1941 syns 
den äldre gårdsbyggnaden (eg. kommentar) (Fig. 15). 
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 Figur 15. Flygfoto Umeå 1941 

På tomten Heimdal 1 byggdes också ett gårdshus 1892. Detta stod antagligen med långsidan 
mot Thulegatan och med ena gaveln ned mot Teaterbyggnaden, se kartor 1899. Troligen var 
det ungefär motsvarande Sjögatans bredd som skiljde de båda byggnaderna åt. Huset brann 
upp 1913, se nedan (eg. kommentar). 

Heimdal 4, tidigare Heimdal 2 (1973 benämndes den Heimdal 5, norra resp. södra delen, eg. 
kommentar).  Norra delen, Korsningen Storgatan 46/Västra rådhusgatan 3. Stora hotellet. 
Byggnadslov 1894 för Umeå sjömanshus. Ritning gjord av Viktor Åström. Det blev stadens 
största hotell efter branden. Den stora festsalen blev stadens lokal för officiella högtidligheter 
och större privata fester. Den användes också för teaterföreställningar innan det nya teater-
huset invigdes 1907 och efter det att brunnit ner 1913.  

Det är en trelängad byggnad med 3-4 våningar. Utbyggnad 1899 längs Storgatan. Utbyggnad 
1955 för köksdel mot innergården. Alla fasaderna artikuleras av risaliter krönta av spetsiga 
gavlar. Huvudingången först på ostfasaden, sedan mot norr. I källarvåningen i södra delen av 
huset låg Umeå spritbolags lokaler. Hög sockelvåning klädd med rött fasadtegel, stomme av 
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tegel. Fasaden i övrigt i gulbrun spritputs med listverk, pilastrar och fönsteromfattningar i rött 
tegel med inslag av andra färger. Delvis ändrade fönster. Sadeltak täckt med grön plåt. Stall- 
och senare garagebyggnad på gaveln till den södra längan mot älven uppfört samtidigt med 
huvudbyggnaden 1895. Tillbyggnad senare med en mindre förrådsbyggnad, ev. använd som 
iskällare. Denna byggnad revs 1964, troligen för att bereda plats för parkeringar. Omändring 
av garagebyggnaden gjordes 1928. 

Heimdal 4 sydöstra delen, f.d. Heimdal 3 (1973 benämndes den Heimdal 5 södra delen, eg. 
kommentar). Västra strandgatan 11 b. Terrass på hög mur av grovhuggen granit uppförd 1895 
(Thelaus, 1998) efter byggnadslov 1894 för Umeå sjömanshus som ägde tomten. På terrassen 
anlades i anslutning till stadskällaren en trädgård och trädgårdsservering  med utsikt över Råd-
husparken och älven.  Här byggdes också en musikpaviljong 1896, ritad av Viktor Åström. 
Terrassen byggdes ut på ett likartat sätt åt väster längs hela kvartersgränsen 1903. Den flyt-
tades senare ett 10-tal meter västerut i samband med teaterbygget 1907 (Thelaus, 1998). 
Paviljongens centrum var en oktogonal, krönt av en kupol och runt denna grupperades ser-
veringsrum i väster, musikestrad i öster och öppna verandor mot hotellet oh älven. Den reno-
verades och byggdes om senare (Grahn, 1999).  

På ett flygfoto 1941 och ett förslag till tomtindelning 1943 återfinns den belägen på Heimdal 4, 
nedanför gårdsbyggnaden till på Heimdal 1. Den torde därför ha flyttats ytterligare en gång. 
Källarvalven under terrassen användes av Umeå Spritbolag (eg. kommentar). Källarvalven 
under terrassen raserade genom en olyckshändelse 1970. Det var en lyftkransbil som gick 
igenom valven (eg. kommentar). Nybyggnad planerades på tomten på 1970-talet, men det blev 
ej genomfört. Muren nedanför terrassen byggdes av stenhuggare Karl Hansson från Ålid-
backen. Stenen togs från Öberget (eg. kommentar). Muren restaurerades under 1990-talet (eg. 
kommentar). Muren syns på figur 14 ovan. 

Heimdal 4 sydvästra delen, f.d. Heimdal 4, Västra strandgatan 11 a, Strand hotell. Byggnads-
lov 1965. Ritning av Helmer Syk, Lycksele, 3 våningar (4 våningar på bilden på s. 2:38). 
Cementsockel, rött fasadtegel med inslag av grå puts. Platt tak. I motsats till övriga byggnader i 
älvsfasaden var denna placerad med gavlar mot älven. Hotellet revs ca 2005. På denna tomt låg 
tidigare Umeå teaterhus, ritad av Ragnar Östberg 1906, invigt 1907 och nedbrunnen 1913. 
Branden startade i handlaren Vikströms gårdshus norr om teatern. Vi har ej funnit några rit-
ningar på detta gårdshus, men det bör ha varit samtida med den Reiniuska gården som var 
uppförd 1892 och således beläget på nuv. Heimdal 1, ungefär på den plats där byggnad 2 från 
1923 står idag. 

Efter 1973 har inga nya byggnader tillkommit. Terrassen nedanför Stora hotellet har blivit par-
kering och källarvalven har fyllts igen. Strand hotell har rivits. Där är nu parkering. Stenmuren 
mot Strandgatan har restaurerats.  

De byggnader som i april 2011, finns i kvarteret är fem stycken byggnader uppförda under 
olika tidsperioder. Den största byggnaden är Stora Hotellet uppfört 1895. Vidare finns den s.k 
Reiniuska gården med tillbyggnaden från 1956 längs Storgatan, huset vid Thulegatan samt 
gårdsbyggnaden, f.d. Ringcentralen på innergården också det från 1956, där det idag är restau-
rang. Tidigare fanns också Strand hotell på Heimdal 4, numera rivet. Anläggningar som finns 
kvar är stenmuren i söder med portar, parkeringsplats på f.d. Heimdal 3 samt parkeringsplats 
och parkeringsdäcket till f.d. Strand hotell. 



18 
 

Andra anläggningar 
1876 upprättades en dräneringsplan för Umeå som verkställdes av löjtnant A F O Cederberg. 
Genom täckdikning i gatornas mitt och genom avschaktning av Storgatan lyckades man för-
bättra avrinningen. Under 1880-talet anlades vid Storgatan i centrum trottoarer med stensatta 
kanter och rännstenar. De gator som inte var stensatta täcktes med makadam. 1889 upprättade 
ingenjörsfirman Bennet & Co, Stockholm, ett förslag till dräneringsplan för staden. Karta över 
avloppsledning 1888, se fig. 16. De följande åren ordnades avledning av ytvatten och nedgräv-
ning av kloakledning (Olofsson, 1972).  

 

 

Figur 16. Utsnitt från avloppskarta 1888. Kv. Heimdal, röd rektangulär. Källa: Stadsarkivet, Umeå, 2480K-28/1973. 
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1889 planerades en ny kajbyggnad. Projektet leddes av landshövding Lars Berg i Luleå 
(Olofsson, 1972). En utfyllnad av hamnområdet gjordes i början på 1890-talet och en ca 600 
meter lång stenkaj anlades vid älvsstranden i området söder om kv. Heimdal (Holmqvist, 
1992). Anläggningen blev klar 1892 (Olofsson, 1972). 1894 beslutade Hamndirektionen att 
gamla packhusgrunden inte var lönande att uppta och att den skulle behållas som den var till 
fyllning utanför sjömanshusets terrass. Det beslutades också att man skulle begära hos stads-
ingenjör Stolpe om att få avschakta Sjögatan för användning av jord till fyllning nedanför sjö-
manshusets terrass (Hamndirektionens protokoll 15 oktober 1894). 1898-99 byggdes vatten-
ledningsnät i staden.  

Husgrunder och tidigare markarbeten 
Troligen blir det först med 1890-talets nya bebyggelse som några större djupare grävarbeten 
genomförs. I samband med byggandet av en ny ekonomibyggnad på Heimdal 1 under 1880-
talet gjordes en källare. Stora hotellet har källardel och är uppfört på grundmur av sten. Med 
tanke på att det närmast Storgatan är relativt sandig mark är byggnaden troligen inte uppförd 
på rustbädd, något som den samtida Tullkammaren längre ned och sydväst i backen vilar på. 
1890-talets urgrävningar av grunder gjordes sannolikt med handverktyg. Det är svårt att av-
göra hur mycket bredare än grundens yta som man grävde då. Rimligen bör man ha grävt 
minst 1 meter utanför grunden så att det fanns arbetsutrymme för att bygga grunderna. 

Schaktningar och terrasseringar har gjorts i kvarteret. Med undantag av den under 1880-talet 
uppförda ekonomibyggnaden med källare, torde det ha varit relativt små källarbyggnader, för-
slagsvis matkällare, i kvarteret fram till branden 1888. Sannolikt har schaktningar, grävningar 
och fyllningar utförts i kvarteret under perioden 1622-1888, eftersom terrängen i kvarteret 
sluttar ned mot älven. Det avbrända materialet från branden 1888 togs förstås bort. Det torde 
rimligen ha varit en relativt grund avstädning av marken. Förmodligen tippades det avbrända 
materialet vid älvsstranden och användes som fyllnadsmaterial till kajbygget, se ovan.  

Jordschaktningar av den f.d. Sjögatan, som tidigare skar genom kvarteret, gjordes troligen 
under 1895, se ovan. Grävarbeten gjordes för byggande av terrassen 1895 och 1903. Byggnad 
2 på Heimdal 1 har källare. Huset byggdes 1923. Gårdsbyggnaden och tillbyggnaden på 
samma fastighet har också källardel från 1956. Strand hotell med parkeringsdäck vilade på ett 
omfattande pålningarbete med ca 98 pålar. Hela tomten Heimdal 4 grävdes förmodligen ut för 
att hamna i en jämn och plan nivå. 

Ritningar som visar hur djupa husgrunderna är, för antagande om hur djupt man har grävt, 
finns i Västerbottens museums arkiv. Denna redovisning av ritningsuppgifter görs efter följande 
tomtindelning, se nedan figur 17. På kartorna har ritningarna numrerats 1,2,3,4. 

1 
 
 
 

2 

4 
 
 

3 

Figur 17. Kv. Heimdal, äldre tomtindelning. 
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På Heimdal 1 finns ritningar på några byggnader. Den s.k. Reiniuska gården, uppförd 1892, 
hade källare på den södra delen av huset. Grundstenarna verkar vara på ca 1,7 meters djup 
samt mot Storgatan på 0,8 meters djup. Gårdshuset, uppfört samtidigt och nedbrunnet 1913, 
har vi tyvärr inga uppgifter om. Det stod ungefär på samma plats som där byggnad 2 står idag. 
Fastighetens ekonomibyggnad/uthusbyggnad, troligen också uppförd 1892, hade grundstenar 
på 0,6-1,4 meters djup. De kortare stod på den norra sidan. Byggnaden revs 1956 inför bygget 
av den nya gårdsbyggnaden. 

Byggnad 2, uppfört 1923, med källare i hela huset, hade en grund som var 2,5 meter djup. De 
byggnader som uppfördes på tomten 1956 hade källare i alla byggnader. Garagedelens källare 
låg på större djup. Här har man troligen grävt ned sig upp till ett djup av 3-3,5 meter. Grund-
läggningssättet är utbredda plattor. 

Heimdal 2 omfattar Stora hotellets byggnad. Byggnaden vilar på granitstenar ner till ca 2,8 
meters djup som mest. Det är källare i hela byggnaden. Terrassen nedanför hotellet på Heimdal 
3 har grundstenar på 0,9-2.1 meters djup. Man har grävt sig in ca 8,5 meter från Strandgatans 
mur. Den övre delen av Heimdal 3 verkar således inte ha varit utgrävd. Den förlängda terras-
sen på Heimdal 4 hade också grundstenar på ca 1-1,9 meters djup. Här hade man gått in ca 8,5 
meter från Strandgatans mur. Teaterbyggnaden, som hade källare i del av byggnaden, uppfört 
1907, hade grundstenar på upp till 4 meters djup. Strand hotell tomten slutligen, uppfört 1965, 
torde ha haft en relativt omfattande utgrävning, inte minst i den norra delen av tomten för att 
hamna i en jämn och plan nivå. 

För ca 10 år sedan byggdes en sträcka av Storgatan i centrum om. Syftet var väl att göra en 
bättre och säkrare genomfartstrafik på gatan. Bl.a. anlades vägbulor och p-fickor på sträckan 
Rådhuset-Plaza. Samtidigt gjordes också VA-arbeten i gatan. I samband med detta arbete kan 
ev. markarbeten ha gjorts i södra trottoaren på sträckan mellan västra Rådhusgatan och Thule-
gatan.  Förmodligen har också vägarna runt kvarteret lagts om flera gånger över tid och även 
renoveringar av VA-nätet har utförts. Vi har dock inga uppgifter om dessa grävarbeten. 

Geoteknisk/arkeologisk provtagning 
Den geotekniska/arkeologiska provgropstagningen utfördes under några dagar i slutet av april. 
Vid undersökningstillfället upptogs fem provschakt på Heimdal 1 samt tre provschakt på 
Heimdal 2 (fig 18). Kulturlager bestående av porslin, kritpipsfragment, glas, mm från 1700-
1800 –talet påträffades i två av provschakten (fig. 18, röd markering). De övriga schakten 
bestod av recenta fyllnadsmassor med enstaka rester av eldpåverkade träbitar.  
Utredningen gav ett bra kunskapsunderlag inför den kommande förundersökningen i kvarteret. 
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Figur 18 Provschakt. Röda cirklar visar på schakt med kulturlager, gröna bestod av recent fyllnadsmaterial. 

 

 
Figur 19. Lars Backman noterar kulturlager i provschakt B. 
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Slutsatser och resultat 
Målsättningen med den kulturhistoriska utredningen var att ta fram ett underlagsmaterial 
kring den bebyggelsehistoriska utvecklingen inom kvarteret Heimdal, dels inför de kommande 
arkeologiska undersökningarna inom kvarteret, men även för att ta fram mer kunskap kring 
den kulturhistoriska utvecklingen i centrala Umeå.  

Den kulturhistoriska utredningen visar att det har funnits bebyggelse i kvarteret sedan 1600-
talet. Historiskt har bostads- och handelshusen legat mot Storgatan med ekonomibyggnader i 
tomternas södra delar. Det har funnits sjöbodar nedanför Sjögatan och vid älven sedan 1600-
talet. Vid älvstranden har också bryggor och båthus funnits. Det har gjorts grävarbeten för 
husgrunder och markavjämningar i kvarteret över tid. Befintlig bebyggelse och tidigare 
bebyggelse har i många fall uppförts på platser där 1600-tals bebyggelsen stod. Vid 
återuppbyggnaden av staden efter bränderna 1714-21 har byggnader uppförts på gamla 
husgrunder. Utredningen ger förslag på platser som kan vara intressanta att studera, se ovan. 

Hälsobrunn fanns eventuellt i kvarteret ca 1780-1850. Sjögatan gick genom kvarteret fram till 
branden 1888. Det blev en kvartersförskjutning söderut och västerut efter branden. Detta 
innebär att alla byggnader före 1888 har haft sin fasad mot Storgatan ungefär på nuvarande 
trottoar. Under perioden 1622-1888 har främst handelsmän varit verksamma i kvarteret. 

Med tanke på den kommande exploateringen av området vore det också nödvändigt med en 
undersökning av området söder om kvarteret. Här har sedan mitten av 1800-talet skett en 
utbyggnad av kajer och hamn, med sjöbodar och andra byggnader, varför spår av dessa 
anläggningar och de verksamheter som har bedrivits kan finnas i marken. Dessutom torde 
resterna av den nedbrunna staden 1888 ha tippats i området och använts som fyllnadsmaterial 
till utbyggnaden av kajen. Ev. lämningar av båtar och fartyg kan också finnas i detta område. 
 
Den geotekniska/arkeologiska provgropstagningen som utfördes under några dagar i slutet av 
april, gav ett bra kunskapsunderlag inför den kommande förundersökningen i kvarteret. 
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