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Sammanfattning
Västerbottens museum har på uppdrag av Statens fasighetsverk utfört en arkeologisk
schaktkontroll inom RAÄ 128:1 (stadslager) (se fig. 1). I samband med
schaktkontrollen hittades ett flertal anläggningar såsom en källare, två
tegelkoncentrationer, ett hus (ev. ett kök), en kullerstenspackning, ett
dräneringsdike, två möjliga rester efter en grusgång, en grop och en trolig vedbod.
Det framkom även en hel del fynd till exempel glas, smält glas, tunnband, porslin,
tegel med mera.

Bakgrund
Med anledning av att Statens fastighetsverk utförde ledningsgrävningar vid
länsresidenset, beslutade Länsstyrelsen (431-7109-2011) att en arkeologisk
schaktövervakning skulle ske i samband med grävarbetena. Anledningen till beslutet
var att grävningarna skulle äga rum inom fornlämningsområde RAÄ Umeå stad
128:1 (Stadslager) (se fig. 1). De arkeologiska schaktkontrollerna ägde rum i
intervaller mellan 2011-11-01 – 2011-12-07. Efter samråd med Länsstyrelsen
bedömdes att enbart vissa ytor krävde en antikvarisk kontroll. NCC kontaktade
därför museets arkeologer om det framkom lämningar och föremål som kunde vara
av intresse även på de ytor som inte krävde antikvarisk kontroll. Samarbetet
fungerade mycket bra och personalen på NCC var väldigt intresserade av de
arkeologiska lämningarna och fynden som gjordes och de hjälpte även till med att
samla lösfynd, liksom att rensa fram en trappa och ett dike.

Syfte/mål
Syftet med schaktövervakningen var att kartlägga och dokumentera lämningar och
fynd inom fornlämningsområdet RAÄ Umeå stad 128:1 i samband med
ledningsgrävningarna.

Områdesbeskrivning
Länsresidenstomten begränsas av Storgatan i norr, Residensgatan i öster, Östra
strandgatan i söder och Döbelns park i väster (området som idag utgörs av Döbelns
park ingick tidigare i residenstomten) (se fig. 2). Länsresidenset ligger i ett område
som består av älvsedimentsavlagringar där marken utgörs av grovsilt och finare
sand. Eftersom länsresidenstomten ingår i fornlämningsområde RAÄ Umeå stad
128:1 fanns möjlighet att finna spåren efter kulturlager och konstruktioner från
stadens grundande på 1600-talet och fram till 1700-talet då ryssarna brände staden.
Det fanns även förväntningar om att finna spåren efter 1888-års stadsbrand i
området.

Tidigare utredningar
Det har inte förekommit några arkeologiska utredningar vid Länsresidenset tidigare,
men inom fornlämningsområdet RAÄ Umeå stad 128:1 har ett antal arkeologiska
utredningar ägt rum genom åren. 1989 utförde Västerbottens museum en
arkeologisk förundersökning i form av en schaktkontroll inom kvarteret Ran 1a och
1b. Hela schaktområdet bestod av fyllnadsmassor, med enstaka inslag av
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kolansamlingar, tegel och porslinsskrot. På 2,5 meters djup påträffades rester av en
grund, som bestod av enstaka grundstenar. Några äldre markytor framkom dock
inte inom området (Flodström 1989).

Fig. 1. Karta över Umeå där det röda området markerar RAÄ 128:1.

År 1991 genomförde Västerbottens museum en arkeologisk förundersökning inom
kvarteret Brage nr 4. Området bestod av schaktmassor. Endast ett schakt som gick
ner mot Västra Strandgatan innehöll ett rikare material bestående av keramik,
porslin, glas, järn och kritpipor. Materialet härrör tidvis från tiden före
stadsbranden. Marken var omrörd och inga fasta konstruktioner kunde iakttas
(Flodström 1991).
År 2006 genomfördes en arkeologisk schaktkontroll vid Umeå stadskyrka (RAÄ
Umeå stad 356:1), vilken ingår i fornlämningsområde RAÄ Umeå stad 128:1. Vid
schaktkontrollen framkom ben, ballastflinta, rester av tegel och kakel,
keramikskärvor och ca 7 större stenar som möjligen kommer från stenfot eller mur.
Det framkom även ben i området, men dessa återfördes till schakten där de hittades
(Smeds 2006).
År 2011 genomfördes en arkeologisk förundersökning av tomten Heimdal 1. Inom
de ca 46 m2 som undersöktes framkom kulturlager, kulturlager med inslag av sand
(omrörda lager) och en liten anläggning av natursten.
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Fig. 2. Länsresidenset ligger i den östra delen av RAÄ 128:1. Döbelns park ingick tidigare i residenstomten men
utgör nu dess västra gräns.

I kulturlagren fanns kritpipsfragment, obrända ben, kakel-, porslins- och
rödgodsfragment. I de omrörda lagren framkom kritpipsfragment, butelj- och
fönsterglas, kakel- och porslinsfragment, rödgods, obrända ben, bitar av tegel och
diverse byggnadsrelaterade metallföremål såsom klippt spik. Fynden pekar på en
tidsperiod som sträcker sig från 1700-talet till början av 1900-talet (Granholm
2011). I samband med en schaktkontroll inom kvarteret Heimdal 2011-2012
dokumenterades resterna av en lagerbyggnad, en bit av en kullerstenskonstruktion
och rester av träkonstruktioner (Granholm 2012).

Länsresidenstomten
Efter ett misslyckat försök att anlägga Umeå stad 1588, gjordes ett nytt försök 1622.
Den nya staden anlades på Sandahemmanets mark i Ytterhiske by, ca 5 km
nedströms Backens kyrkplats (där den tidigare stadsbildningen hade ägt rum).
Staden stakades ut enligt en rutnätsplan med längsgående långgator och vinkelrätt
gående gränder som löpte ända ned till vattnet (Västerbotten museum 1997).
År 1646 blev Umeå residensstad i Västerbottens län. Enligt den muntliga traditionen
skänktes ett område utanför stadens staket till landshövding Graan. Tomten fick
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snart namnet Residenstomten eller Herrtomten (Steckzén 1981). Ett residenshus
uppfördes som troligtvis bestod av ett våningsplan, med omgivande envåningslängor
(se fig. 3). Omkring år 1718 ersattes det gamla residenset av en påkostad nybyggnad.
Denna byggnad blev dock inte långvarig. Precis som många andra kuststäder blev
Umeå hårt ansatt under det stora nordiska kriget. Mellan åren 1714-1721
plundrades och brändes staden ett flertal gånger av de ryska trupperna (Eriksson
1975). Vid det ryska anfallet 1720 brändes residenset och tillhörande byggnader ner
(Steckzén 1981), vilket ledde till att residenset flyttades utanför stadsgränsen till
lagmansresidenset på Grubbe. 1777 flyttades landshövdingeresidenset tillbaka till
Umeå stad (Västerbottens museum 1997). Residenset flyttades dock inte tillbaka till
sin ursprungliga plats utan förlades till tomt 91, som låg sydost om rådhustorget.
Här inrättades landshövdingebostad, kansli och landskontor (Eriksson 1975,
Steckzén 1981).

Fig. 3. Teckning över Umeå stad av W G Läw 1695. Länsresidenset ligger till höger om kyrkan. Vbm J 23

År 1776 uppfördes ett kronobränneri på residenstomten (tomten fick snart namnet
Bränneritomten). Bränneriet bestod av en mindre träbyggnad i två våningar med
omkringliggande bodar och uthus. Den 11 maj 1779 brann bränneriet ner. Året
därpå byggdes ett nytt kronobränneri i gråsten och tegel, men även detta bränneri
förstördes i en eldsvåda 1788. Eftersom husbehovsbränningen blivit fri 1787 fanns
det inget behov av ett nytt kronobränneri. Istället byggdes år 1791 ett kronomagasin
på den nedbrända tomtens östligaste del (se fig. 4). Kronomagasinet bestod av sten
med en kalkbestruken och vitlimmad fasad (Steckzén 1981). I samband med branden
1888 skadades kronomagasinet och därefter revs byggnaden (Eriksson 1975).
Vid 1800-talets början hade residenstomten övergått i privat ägo. Omkring 1812
bosatte sig landssekreteraren på tomten och huvudbyggnaden på hans gård var en
stor timmerbyggnad i två våningar, som ska ha flyttats dit från Piteå. 1820 köptes
tomten tillbaka av kronan och i huvudbyggnaden inrättades bostad för
landshövdingen men även landskontoret och landskansliet förlades dit (se fig. 5).
Året därpå byggdes det till ett arkivrum i tegel vid den östra gaveln. Till residenset
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hörde två flygelbyggnader som vette mot Storgatan, vilken löpte norr om tomten (se
fig. 6) (Eriksson 1975). I den västra flygelbyggnaden fanns det bryggstuga, väv- och
drängkammare, visthus, samt vedbod och i den östra flygelbyggnaden fanns det stall,
fähus och dass. Mot Magasingränd (nuvarande Residensgatan) låg ett vagnslider, en
vedbod samt en foderlada. Efter några årtionden blev landstaten alltför trångbodd i
residensbyggnaden och därför uppfördes Landstatshuset nordväst om residenset.
Efter ett riksdagsbeslut 1865 överläts den västra delen av residenstomten (där
Landstatshuset var förlagt) till Umeå stad som park- och promenadplats. Parken fick
senare namnet Döbelns park (Glassel 2010).
Vid stadsbranden 1888 brann både landshövdingebostaden och landstatshuset ner
till grunden. Ett provisoriskt residens och landstatshus inhyrdes på en gård i den
västra stadsdelen (kv Ask nr 1). I september 1888 presenterades två förslag som
skulle lösa byggnadsfrågan för både residenset och landstatshuset. Det ena förslaget
innebar att de båda skulle förläggas till var sitt hus (på samma sätt som det varit
innan branden) medan det andra förslaget gick ut på att landshövdingebostaden och
landstatshuset skulle inrymmas i samma byggnad. Det senare förslaget vann och en
gemensam byggnad uppfördes mellan åren 1891-1894 (Eriksson 1975). Den nya
byggnaden förlades dock närmare Storgatan. I residensparken byggdes dessutom ett
uthus med bland annat mangelrum, verkstad, stall för tre hästar, selkammare och
stall för tre kor (Glassel 2010).

Fig. 4. Före 1888 års brand. Kronboden, länsresidenset och fängelset. Vbm BE 18800000 27

Förberedelsearbete
Innan fältarbetet utfördes, studerades utredningsområdet samt dess närområde med
hjälp av antikvariskt arkivmaterial, såsom äldre kartmaterial, rapporter och
litteratur. Syftet med analyserna var att få en inblick i områdets kulturhistoriska
resursutnyttjande, spåra eventuella förändringar i landskapet över tid, samt ge ett
bra underlag inför fältarbetet. Förarbetet omfattade även genomgång av tidigare
registrerade kulturlämningar, kulturmiljöer samt fynd (FMIS, Kringla, mm).
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Fig. 5. Länsresidensets entrésida mot Storgatan i norr. Bildnummer Vbm C 229

Fältarbete
Västerbottens museum har utfört en arkeologisk schaktkontroll i samband med
ledningsgrävningar vid länsresidenset. Till en början togs gropar upp med
grävmaskin i hörnet på östra och västra flygeln (se fig. 7), samt i hörnet på den
västra sidan av utbyggnaden på residensets baksida. Gräset togs tidigt bort på
baksidan av residenset, där schaktet sedan skulle förläggas. Innan själva grävarbetet
påbörjades, avsöktes de frilagda partierna med metalldetektor i ett flertal omgångar.
Därefter togs schaktet upp med grävmaskin. Schaktet förlängdes sedan längs den
västra och östra flygeln. På de ställen där det framkom intressanta lager, lämningar
och fynd, rensades dessa fram för hand. Schaktet dokumenterades kontinuerligt i
form av beskrivning och fotografering.
Ett flertal GPS punkter togs i samband med den arkeologiska schaktkontrollen och
dessa mättes in i RT90 2,5 GON V. Inmätningar gjorda med GPS har en
felmarginal på +/- 5 meter. Ytterligare inmätningar har gjorts av NCC i
SWEREF99 20 15 med en GNSS. Punkterna konverterades sedan till RT90 2,5
GON V för att stämma överens med kartmaterial samt de punkter som togs med
GPS. Som kartunderlag vid rektifieringen av punkterna användes en
inventeringsplan från 1998 (ur Glassel, Löfgren Uppsäll och Moen 2002) där
byggnader som finns eller har funnits i länsresidensparken är utmarkerade (se fig.
8).
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Fig. 6. Ritning över länsresidenset 1834. Uppmätningsritning av Er Ruth. Riksarkivet

Fig. 7. Till en början togs gropar upp med grävmaskin i hörnet på östra och västra flygeln. Vbm_DB_285_011
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Resultat
Länsresidenset sydsida
Bakom länsresidenset togs det upp ett schakt i NV-SÖ riktning, som var mellan 6065 m långt och ca 4-5 m brett (se fig. 9). I schaktet hittades ett flertal lämningar och
fynd (se bilaga 1).
Vid hörnet på Länsresidensets västra flygel hittades syllstenar på ca 30 cm djup och
här började det även dyka upp större mängder glas, smält glas, krukskärvor och ett
mindre antal tunnband (se fig. 10). Det framkom även krusskärvor där vissa hade
stämpeln Emser Kessel Wasser (se fig. 11). Skärvorna utgör resterna efter
vattenkrus från mineralkällorna i Ems i Tyskland, vilka började tillverkas efter
1866.

Fig. 8. Byggnader som finns eller har funnits på länsresidenstomten. Ur Vårdprogram för parken vid
länsresidenset i Umeå.

Jordmaterialet bestod mest av lös sand (möjligen omrörd), med enstaka
koncentrationer av kol och brända brädbitar. Syllstenarna ökade i storlek ju djupare
ner de låg. Syllstenarna låg blandade med tegel och lite rester av murbruk. Stenar
och tegel fortsatte även att komma vid 2 m djup.
Vid fortsatt rensning framkom rester av källarväggar samt en trappa (fyra trappsteg)
som ledde ned i källaren (se fig. 12). Källarhålet har troligtvis grävts igen i samband
med en nybyggnation. Nedersta trappstenen var ca 1,4 m bred och bestod av en hel
sten, medan de övriga trappstegen var halverade, möjligen har de blivit avgrävda vid
tidigare schaktgrävningar. De halverade trappstenarna var uppbyggda av flera lite
större stenar, vilka understöddes av mindre stenar. En cirka 1 m stor sten utgjorde
en kvarvarande del av källarväggen intill trappan. Nedanför stenen låg en 0,5 m lång
rest av en tegelvägg. Denna låg rakt ut från stenväggen och i tegelväggen fanns en
avsats med en trolig bit av en förkolnad tröskel/bräda (se fig. 14). Teglet verkar ha
tillkommit vid ett senare tillfälle och restes troligen för att en dörr skulle tillföras
källaren. Vid tröskeln fanns även resterna av förkolnade och ihopvikta säckar (se fig.
15). Vissa av källarväggens stenar hade rasat in och troligtvis skedde detta i
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samband med att källaren fylldes igen. Vissa av stenarna kan även utgöra
grundstenar från någon byggnad.

Fig. 9. På länsresidensets sydsida togs ett längre schakt upp i samband med ledningsgrävningarna. Fotot taget
från SV. Vbm_DB_285_001

Fig. 10. I samband med undersökningen av källaren framkom det stora mängder av glas och smält glas. Fotot är
taget från NV. VBM_PE_20111121_180
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Fig. 11. Krusskärva med stämpeln Emser Kessel Wasser. VBM_PE_20111121_365

SV om källaren framkom ett dräneringsdike som var 3,5 m långt (se fig. 16).
Dräneringsdiket hade grävts av mot residenset men fortsatte ut genom schaktkanten
och S ut mot älven. Diket var kullerstenslagt med ca 5-20 cm stora och runda
naturstenar som var väl förankrade i marken. Mot residenset var stenläggningen yformad och svängde av mot Ö (se fig. 17). Diket var ca 25-35 cm djupt och verkade
luta bort från älven och mot huset. Liknande kullerstenslagda diken fanns enligt
uppgift vid kyrkan, dessa var dock grundare än det som hittades vid residenset.

Fig. 12. Källaren som hittades vid hörnet på den västra flygeln. Fotot är taget från SÖ. VBM_PE_20111121_433
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Fig. 13. Personal från NCC hjälpte till att rensa fram källaren. Fotot taget från Ö. Vbm_DB_285_002

Fig. 14. Den förkolnade tröskeln/brädan i tegelväggen. Fotot taget från NÖ. Vbm_DB_285_003
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Fig. 15. Förkolnade rester efter ihopvikta säckar. Vbm_DB_285_004

Fig. 16. Dräneringsdiket som framkom söder om länsresidenset. Fotot är taget från NÖ. VBM_PE_20111121_421
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Fig. 17. Dräneringsdiket var y-format och låg SV om källaren. Fotot är taget från NÖ. VBM_PE_20111121_483

S om utbyggnaden på Länsresidenset hittades kulturlager (troligtvis resterna efter en
byggnad) samt en större sten som stack ut i profilen (se bilaga 1). Det är svårt att
säga vilken funktion den större stenen kan ha haft, men möjligtvis har den utgjort en
grundsten. Ca 1,4 m SÖ om den större stenen fanns ett ca 1,1 m långt avbrott i
profilen. Därefter följde ett tjockt brandlager med bitar av tegel som var ca 3,5 m
långt. På ett ställe framkom även en hög koncentration av porslinsskärvor (se fig.
18). Därpå följde ett 4 m långt lager som var tunnare och hade inslag av tegelbitar
och enstaka mindre stenar. Därefter upphörde fynden helt. Möjligtvis indikerar
fyndfattigdomen att huset tar slut. Det tunnare lagret kan även utgöra resterna efter
att huset rasat ut och därmed är det möjligt att huset tar slut redan vid
porslinskoncentrationen.
På den NV sidan om den större stenen var brandlagret inte lika tydligt. Brandlagret
var mycket tunnare och låg ovanpå ett mörkare brunt kulturlager ca 2-3 dm tjockt.
Kulturlagret var fyndfattigt och innehöll endast enstaka tegelbitar och metallföremål.
N om grundstenen låg en halvmåneformad kullerstenspackning med ca 5-10 cm
stora och runda naturstenar som var löst förankrade i marken (se fig. 19). Den
halvmåneformade kullerstenspackning har troligtvis legat framför det gamla
residenshuset och anläggningen utgör möjligtvis resterna efter en trädgårdsrondell.
På en planbeskrivning över residenstomten och Döbelns park från 1883, finns en
trädgårdrondell med halvmåneformade fält inritade (se fig. 20).
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Fig. 18. I resterna efter huset framkom en hög koncentration av porslinsskärvor. Fotot är taget från NÖ.
VBM_PE_20111121_562

SV om dräneringsdiket fanns ett jämntjockt lager i schaktets botten som bestod av
grålera med lite naturgrus på ytan. Ytan var ca 6 x 3 m och mycket hård. Tvärs över
ytan fanns dubbla parallella, ca 3 cm breda, fördjupningar med ett mellanrum på ca
1,1 m (se fig. 21). Möjligtvis kan detta vara spåren efter en kärra som dragits över
leran i samband med att den var blöt. Gråleran har troligtvis fungerat som underlag
till en grusgång, där gruset lagts ovanpå leran.

Fig. 19. På länsresidensets sydsida hittades en halvmåneformad kullerstenspackning. Fotot taget från N.
Vbm_DB_285_005

14

Fig. 20. Planritning från 1883 över länsresidensets trädgård och Döbelns park. Framför länsresidenset finns en
rondell inritad. Ur Vårdprogram för parken vid länsresidenset i Umeå.

Fig. 21. Hjulspår hittades i gråleran som möjligen utgör resterna efter en grusgång. Fotot taget från SÖ.
Vbm_DB_285_006

Ö om den halvmåneformade anläggningen fanns ytterligare ett jämntjockt lager
grålera med lite naturgrus på ytan. Lagret bestod av en ca 1 m bred remsa och hade
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en jämn och skarp kant. Lagret av grålera kan möjligen utgöra resterna efter en
grusgång, som tagits bort vid tidigare grävarbeten.
I den SV delen av schaktet framkom en tegelkoncentrationen som var ca 3-4 m lång
och som bredast ca 35 cm (se bilaga 1). Kulturlagret syntes ungefär 1 m ut från
schaktkanten. I vardera änden av tegelkoncentrationen framkom naturstenar som
var ca 0,4 m stora. Dessa kan möjligen utgöra hörnstenar/grundstenar. Teglet
slutade tvärt mot SV och det var svårt att avgöra om konstruktionen tog slut eller
om den var avgrävd.

Länsresidensets västra flygel
Vid den västra flygeln togs ett ca 20 m långt schakt upp i NV-SÖ riktning som var
ca 3-4 m brett (se bilaga 1).
I den NV delen framkom ett lager av tegel ca 0,5 m ut från schaktkanten på 0,7-0,8
m djup. Tegellagret var ca 30-45 cm brett och 1,5 m långt, med murade tegelstenar
som avslutades med en ca 0,4 m lång och 0,15 m bred natursten. Tegellagret
fortsatte även i ett tunnare lager, ca 0,15 m brett, som gick ner under naturstenen
och sedan upphörde. Trots att tegellagret tog slut fortsatte ett tunt kulturlager med
inslag av sot och enstaka tegelstenar runt naturstenen och vidare längs schaktkanten
innan det upphörde (se fig. 22).

Fig. 22. Tegelkoncentrationen som hittades i schaktet längs den västra flygeln. Fotot taget från Ö.
Vbm_DB_285_007

SÖ om tegelkoncentrationen vid den västra flygeln och ca 0,9 m ned i marken
framkom flera större naturstenar blandat med tegel, en bränd bräda och troliga
kakelugnsbitar. Materialet var koncentrerat till en ca 4 x 5 m stor yta och ju djupare
ner i marken man kom desto tydligare framträdde kanten av en grop (se fig. 23).
Gropen fortsatte sedan ut genom schaktkanten. Troligtvis har man grävt gropen för
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att kunna schakta dit skräp och schaktmassor. SÖ om gropen och ca 2,5–3 m N om
källarväggen fanns två stenar som var ca 45-55 cm stora och låg efter varandra. I
anslutning till stenarna framkom det ett kulturlager mot NV som möjligtvis hör
samman med gropen.

Länsresidensets östra flygel
Vid den östra flygeln togs ett ca 10-15 m långt schakt upp i NÖ-SV riktning som var
ca 3-4 m brett.
Öster om den nuvarande residensbyggnaden fanns ett ca 30-40 cm tjockt lager, som
var ungefär 5-6 m långt och bestod av mörkbrun sand med en skarp början (se fig.
24). I lagret fanns enstaka bitar av glas och tegel, samt en mindre sten. Ungefär 2 m
från lagrets början kom ett tunt lager med organiskt material av träflisor och spån
som låg sammanpressat i botten (se fig. 25). I lagrets övre kant fanns ett tunt, upp
till 5 cm tjockt, kollager med inslag av orörd ljust rostfärgad sand. En tegel- och
glasbit framkom i anslutning till botten där det fanns flis/spån. Utifrån det material
som hittades på platsen och vid en jämförelse med kartan över byggnaderna i
länsresidensparken, verkar det troligt att lagret utgör resterna efter en vedbod.

Fig. 23. Gropens kant avgränsades tydligt mot den sterila marken. Fotot taget från Ö. Vbm_DB_285_008
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Fig. 24. Början på det mörkare lager som troligtvis utgör resterna efter en vedbod. Fotot taget från NÖ.
Vbm_DB_285_009

Fig. 25. I samband med undersökningen av den eventuella vedboden hittades träflisor och spån.
Vbm_DB_285_010
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Bilaga 2 - Fotolista
ArkivNr

Utred. Omr

Anmärkning

Foto från Fotograf

Vbm_DB_285_001
Vbm_DB_285_002
Vbm_DB_285_003
Vbm_DB_285_004
Vbm_DB_285_005
Vbm_DB_285_006
Vbm_DB_285_007
Vbm_DB_285_008
Vbm_DB_285_009
Vbm_DB_285_010
Vbm_DB_285_011
VBM_PE_20111121_108
VBM_PE_20111121_180
VBM_PE_20111121_365
VBM_PE_20111121_421
VBM_PE_20111121_433
VBM_PE_20111121_483
VBM_PE_20111121_562

Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet vid västra flygeln
Schaktet vid västra flygeln
Schaktet vid den östra flygeln
Schaktet vid den östra flygeln
Västra flygeln
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida
Schaktet på länsresidensets sydsida

Översiktsbild
NCC‐personal hjälper till att rensa fram källaren
Den förkolnade tröskeln/brädan i källaren
Förkolnade rester efter ihopvikta säckar
Den halvmåneformade anläggningen
Hjulspår i gråleran
Tegelkoncentration
Gropen
Det mörkbruna lager som utgör resterna efter den ev. vedboden
Rester efter flis och spån som hittades vid den ev. vedboden
Upptagning av gropar vid västra flygeln
Anna‐Karin Lindqvist gräver fram källaren
Glas och smält glas som framkom vid framrensningen av källaren
Krusskärva med texten Emser Kessel Wasser
Dräneringsdiket
Källaren
Översiktsbild över dräneringsdiket och källaren
Porslinsskärvor framkom i resterna efter huset

Från SV
Från Ö
Från NÖ
Från N
Från SÖ
Från Ö
Från Ö
Från NÖ
Från S
Från SÖ
Från NV
NÖ
SÖ
NÖ
NÖ

Anna‐Karin L.
Nina G.
Anna‐Karin L.
Anna‐Karin L.
Anna‐Karin L.
Nina G.
Ellinor J.
Nina G.
Nina G.
Nina G.
Anna‐Karin L.
Petter. E
Petter. E
Petter. E
Petter. E
Petter. E
Petter. E
Petter. E

Bilaga 3 - Fyndlista
Vbm nr
32123:1
32123:2
32123:3
32123:4
32123:5
32123:6
32123:7
32123:8
32123:9
32123:10
32123:11
32123:12
32123:13
32123:14
32123:15
32123:16
32123:17
32123:18
32123:19
32123:20
32123:21
32123:22
32123:23
32123:24
32123:25
32123:26

Typ
Flaskhalsar i glas
Flaskhalsar, vissa delvis smälta
Flaskbottnar med texten Carlsbad
Flaskglas
Glassmälta
Krusskärvor, vissa med stämpeln Emser Kessel Wasser från Nassau
Flaskbottnar
Flaskbottnar, delvis smälta
Krusmynningar och ett krusöra
Krusbottnar
Krusskärvor
Krusbotten
Porslinsskärvor med gråblå glasyr (botten & kantbitar)
Kakelugnsdekor
Porslinsskärvor med benvit glasyr (kant och bottenbit)
Porslinsskärvor med blågrå glasyr
Genomskinligt glas
Porslinsskärvor, bla. Bottenbitar, öron och dekorerade skärvor
Porslinsskärva med blomdekor
Kakelugnsdekor
Kakelugnsdekor
Flaskbotten
Skaft av kritpipa
Kakelugnsdekor
Flaskmynning med kork
Rödgods med dekor

Antal
3
5
2
8
1
10
3
4
5
4
3
1
12
1
2
11
3
9
1
2
1
1
1
1
1
1

Vikt (gram)
198
336
206
228
908
344
470
366
162
226
160
276
232
166
34
246
140
488
78
328
680
154
>1
28
90
30

Fyndplats
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
Källaren
"Huset", ev kök
"Huset", ev kök
"Huset", ev kök
"Huset", ev kök
"Huset", ev kök
"Huset", ev kök
"Huset", ev kök
Schakt vid Västra flygeln
Schakt vid Västra flygeln
Schakt vid Västra flygeln
Schakt vid Västra flygeln
Schakt vid Västra flygeln
Schakt vid Västra flygeln
Schakt vid Västra flygeln

32123:27 Porslinsskärva, Ostindiska kompaniet (?)
32123:28 Bit av glas, dekor?

1
1

>1 Schakt vid Västra flygeln
16 Schakt vid Västra flygeln

Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmusem.se

