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Administrativa Uppgifter 
 
Vbm dnr  292/11 
Lst dnr  431-2449-2011 
Beställare:  Balticgruppen AB, Umeå 
RAÄ nr   Umeå stad 128:1 
Län  Västerbottens län 
Kommun  Umeå 
Fastighet  Umeå stad, Kv Heimdal, tomt 1 
Kartblad  20K 7d 
Undersökningstyp Arkeologisk förundersökning/stadslager 
Undersökningsperiod  27-31 maj 2011 
Undersökt yta 46 m2 

Datering  1600-tal till nutid 
Projektion/koordinatsyst. Sweref 99 20 15 
Foto  Digitalt foto, förvaras på Västerbottens museum 
Fynd  Vbm 32 095: 1-8, förvaras på Västerbottens museum  
 

Sammanfattning 
En arkeologisk förundersökning har genomförts av Västerbottens museum inom den del av 
fornlämningen Umeå stad 128:1 som ligger inom kvarteret Heimdal i centrala Umeå (se figur 
1), på tomten Heimdal 1 i nordvästra delen av kvarteret. Inom fornlämningen kan man 
förvänta sig att finna spår (kulturlager och konstruktioner) från början av 1600-talet, den tid 
då staden Umeå grundades. Inom detta område bör det även finnas ett tydligt lager från 1888-
års stadsbrand. I samband med att en geoteknisk undersökning genomfördes inom tomten 
Heimdal 1, har arkeologer sedan tidigare kunnat konstatera att kulturlager finns på platsen. 
 
Inom de ca 46 m2 som undersöktes inom tomten Heimdal 1, framkom kulturlager och 
kulturlager med inslag av sand, det vill säga omrörda lager, och en liten anläggning av 
natursten. 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 exempelvis klippt spik.  Fynden pekar på en tidsperiod som 
sträcker sig från 1700-talet till början av 1900-talet.  
 
Av de omhändertagna fynden kommer ett mindre urval (se fyndlista i bilaga 1) att förvaras på 
Västerbottens museum, i väntan på fyndfördelning från Riksantikvarieämbetet. Ett jordprov 
hämtades in från kulturlagret i schakt 1 (se figur 3) innehållande kol. Jordprovet har inte 
skickats in för analys, utan finns lagrat för ev. framtida behov.  
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Inledning 
Kvarteret Heimdal i centrala Umeå ligger inom en fast fornlämning, Umeå stad 128:1 (se bilaga 
2). I samband med att Umeå kommun planerar att uppföra ett nytt kulturhus inom kvarteret 
Heimdal, beslutade Länsstyrelsen att en arkeologisk förundersökning bör genomföras på 
området inom tomten Heimdal 1, framför restaurang Eastern Palace, (lst dnr 431-2449-2011). 
Med anledning av detta fick Västerbottens museum i uppdrag att genomföra en 
förundersökning inom det ovan nämnda området. 
 
 

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

 
 

Bakgrund 
1622 fick Umeå provisoriska stadsprivilegier, som sedan blev permanenta år 1646. Innan dess 
hade staden utsetts till residensstad år 1638. Enligt historiska kartor fanns bebyggelse på 
kvarteret Heimdal år 1648, troligen bestående av timrade enplanshus, ekonomibyggnader och 
uthus. Det fanns även sjöbodar inom kvarteret, intill strandlinjen (älvbrinken) som vid denna 
tid uppskattningsvis gick ca 10-20 m inom kvarterets nuvarande sydliga gräns.  
 
Mellan åren 1714-21, under kriget med ryssarna, sattes Umeå upprepade gånger i brand och 
vid återuppbyggningen är det troligt att gamla husgrunder återanvändes där det var möjligt. 
 
I slutet av 1700-talet fanns en hälsobrunn inom kvarteret Heimdal. Den låg i sluttningen mot 
älven, ungefär vid södra väggen på dagens Stora Hotellet. Att dricka brunn fortsatte fram till 
mitten på 1800-talet, men källan försvann i stadsbranden 1888. 
 



5 
 

Centrala Umeå förstördes helt i stadsbranden år 1888 och i samband med detta försvann även 
mycket av de handlingar och material som beskriver Umeå före tiden för branden. Vid 
återuppbyggandet av staden passade man på att ändra gatubilden, från de tidigare smala och 
skeva 1600-tals gatorna till bredare och rakare gator med björkalléer. Detta innebar att 
gränserna för kvarteren försköts och kvarteret Heimdal förflyttades en aning, både söder- och 
västerut och därmed hamnade den gamla Thulegatans sträckning inom det nuvarande kvarteret 
Heimdal. 
 
Under 1890-talet uppfördes Reiniuska gården och Stora Hotellet inom kvarteret Heimdal. Intill 
Stora Hotellet uppfördes även en musikpaviljong och en terrass. På tomten Heimdal 1, där det 
Reiniuska huset står kvar med en tillbyggnad från 1956, uppfördes 1923 ett boningshus med 
två våningar vid Thulegatan och 1956 ett gårdshus med en bilverkstad, alla dessa byggnader 
har källare. Efter 1956 har en del förändringar skett på tomten, men inga nya byggnader har 
tillförts (Sondell E. & Heinerud J. 2011). 

Tidigare utredningar 
Sedan tidigare har få arkeologiska undersökningar genomförts inom centrala Umeå. I samband 
med en förundersökning inom kvarteret Ran år 1989 och en schaktövervakning inom kvarteret 
Brage år 1991, framkom ett fåtal fynd exempelvis enstaka grundstenar, fragment av kritpipor 
och porslin mm (Flodström, L. 1989, Rathje, L. 1991). 
 
Ett liknande fyndmaterial och kulturlager framkom i samband med att geotekniska provgropar 
grävdes inom tomten Heimdal 1, i närvaro av arkeologer från Västerbottens museum. 

Utredningsområdet 
Utredningsområdet är i centrala Umeå inom tomten Heimdal 1 i nordvästra delen av kvarteret 
Heimdal, det vill säga på innergården bakom Reiniuska huset på Storgatan och ett 
bostadshus/kontor vid Thulegatan och framför restaurang Eastern Palace (se figur 2). Ytan 
närmast Eastern Palace utgörs av en parkering/källargrund, som sträcker sig ca 5 m ut från 
restaurangens huvudbyggnad och har således inte berörts av förundersökningen. I provytorna 
från den tidigare geotekniska undersökningen, framkom indikationer på att det mesta av 
kulturlagren fanns närmast bostadshuset/kontorsbyggnaden vid Thulegatan och marken i 
övrigt inom området, var mycket sandig med inslag av natursten. 
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                                       Figur 2. Utredningsområdet, översiktskarta 

 
 
 

Syfte 
Syftet med den arkeologiska förundersökningen är att fastställa och beskriva fornlämningens 
sammansättning, karaktär och yttre begränsning och därigenom få ett underlag inför ingrepp i 
fornlämningen, samt att bedöma behovet av en fortsatt särskild undersökning. 

Metod 
Inför schaktdragningen i undersökningsområdet mättes området in med hjälp av totalstation 
och de fixpunkter (se bilaga 1) som Lantmäteriet satt ut inför undersökningen. Projektionen för 
fixpunkterna och inmätningarna på området är Sweref 99 20 15. Med hjälp av asfaltsskärare 
och grävmaskin öppnades fem schakt, totalt ca 46 m2. Grävmaskinen tog i första hand bort 
fyllnadsmassorna under asfalten och grävde sedan ytterligare på djupet på ställen där varken 
kulturlager eller konstruktioner framkom. I övrigt grävdes de öppnade ytorna för hand med 
hjälp av skärslev och spade. 
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Resultat  
 
Schakt 1 
Det första schaktet, ca 10,5 m långt och ca 1 m brett, togs upp mellan en av de geotekniska 
provytorna och kanten till den källare som sträcker sig ca 5 m ut från restaurang Eastern 
Palace. I provytan hade ett kulturlager och spår av fast konstruktion framkommit och i schakt 
1 fanns ytterligare rester av fast konstruktion (murbruk) och en fortsättning på kulturlagret (se 
figur 3). Kulturlagret, som kom fram direkt under fyllnadsmassorna, visade sig vara ca 0,1 m 
tjockt och under detta fortsatte ett omrört lager (kulturlager blandat med sand), ca 0,2 m 
tjockt, innan sandig mark med inslag av natursten framkom. Fynden i kulturlagret bestod av 
kritpipsfragment, obrända ben, kakel-, porslins- och rödgodsfragment. I det omrörda lagret 
som fanns under kulturlagret framkom obrända ben, kakel- och porslinsfragment, 
kritpipsfragment, glas och diverse metallföremål som härrör från byggandet av intilliggande 
källare.  
 
 

 
                                     Figur 3. Plankarta över schakt 1 
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Schakt 2 

I det andra schaktet, ca 4,5 m l och ca 1 m brett, hittades endast enstaka metallföremål som 
kan kopplas ihop med intilliggande källare. I övrigt bestod markytan under fyllnadsmassorna 
av sand med inslag av naturstenar. 
 
Schakt 3 
Det tredje schaktet, ca 9 m långt och ca 1 m brett, togs upp mellan två av de geotekniska 
provytorna. Schaktet grävdes ca 1,5 m in på en av provytorna för att få en genomskärning på 
kulturlagret som hittades där. Kulturlagret visade sig vara 0,1-0,15 m tjockt ovanpå sandig och 
orörd markyta. Ett 0,1-0,2 m tjockt omrört lager fortsatte ut från schaktets sydvästra kortsida 
och ca 2 m ut i schaktet omgivet av sandig mark. I det omrörda lagret framkom en delvis 
bränd bräda av modernare snitt. I schakt 3 var det sparsamt med fynd: en bit rödgods, 
fönsterglas och bitar av kakel och tegel. 
 
 

 
                                     Figur 4. Plankarta över schakt 2 och 3. 
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Schakt 4 
Det fjärde schaktet, ca 5 m långt och 1 m brett, grävdes ca 1 m in på en provyta. Från 
schaktets sydvästra kortsida och ca 3 m ut i schaktet, framkom omrörda lager med inslag av 
naturstenar och enstaka tegelbitar. Det omrörda lagret var ca 0,1 m tjockt, ovanpå sandig 
orörd mark. Fynden i schaktet bestod av bitar av buteljglas och fönsterglas, porslins- och 
kakelfragment, diverse metallföremål exempelvis klippt spik och en eldpåverkad bit koppar.  
 
 

 
                                    Figur 5. Plankarta över schakt 4. 
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Schakt 5 
Det femte och sista schaktet, ca 7 m långt och 1 m brett, öppnades vid ingången till 
innergården från Thulegatan. Ca 0,7 m från schaktets sydvästra kortända under ett ca 0,1 m 
tjockt lager med fyllnadsmassa, framkom en liten anläggning av naturstenar (se bild 3 i 
bildbilagan) som kan ha varit en del av en stenlagd innergård. Anläggningen var omgiven av 
kulturlager blandat med fyllnadsmassa och under stenarna framkom bitar av tegel och sand. I 
övrigt var markytan under fyllnadsmassan sandig med inslag av enstaka naturstenar. Fynden i 
schakt 5 bestod av fragment av glas, kakel och porslin och enstaka metallföremål bland annat 
klippt spik. Dessa fynd framkom främst i anslutning till anläggningen. 
 
 

 
                                     Figur 6. Plankarta över schakt 5. 
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Utvärdering 
Inför förundersökningen var förhoppningen att hitta kulturlager och eventuella konstruktioner 
av Umeå stads bebyggelse kring tiden för stadens grundande i början av 1600-talet. Exempelvis 
vid infarten till innergården i Heimdal 1, kunde det enligt studier av äldre kartmaterial, finnas 
lämningar efter de hus som stått vid gamla Thulegatan. De kulturlager som hittades i 
undersökningen var mycket omrörda och fanns direkt under fyllnadsmassorna under asfalten, 
vilket tyder på att de störts av senare tids aktiviteter och att de troligen inte är så gamla som 
1600-tal.  
 
Det var också förväntat att hitta ett tydligt lager från stadsbranden år 1888, men ett sådant 
kulturlager saknades. Troligen har området schaktats ut efter stadsbranden och 
schaktmassorna har hamnat i Umeälven och eventuella kulturlager från 1600-talet försvann i 
samband med dessa. 
 
En primär datering av fynden i kulturlagren, främst porslin och kritpipefragment, visar att det 
tidsmässigt troligen inte är äldre än 1700-tal, kanske till och med slutet av 1700-talet, och att 
det troligen som helhet mest rör sig om 1800-tal (Dahlbäck Lutteman, H. 1980). Föremål som 
kan härledas till tidigt 1900-tal fanns även i kulturlagren. 

Referenser 

Dahlbäck Lutteman, Helena. 1980. Svenskt porslin – Fajans,  porslin och flintgods 1700-1900. 
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Flodström, Lars. 1989. Rapport över förundersökning i fornlämning 12, Umeå sn vid 
schaktningsarbeten på kvarteret Ran 1a och 1b i Umeå. Lst Dnr 2200-76-89. Umeå 
 
Övriga referenser 

Sondell, Erik & Heinerud, Jans 2011. Kulturhistorisk utredning av kvarteret Heimdal i 
centrala Umeå, Umeå kommun, Västerbottens län. Rapport Västerbottens museum. 
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Bilaga 1 
 
 
Fyndlista, Vbm nr 32 095:1-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fixpunkter, Projektion Sweref 99 20 15 
 

Punkt id X Y Z 
Fix 1 7080368,145 150476,298 8,582 
Fix 2 7080352,262 150492,125 8,839 
Fix 3 7080332,819 150490,280 8,403 

Fix 4 7080343,439 150498,686 8,897 
Fix 5 7080356,169 150501,967 9,008 

 

  

Fynd nr Plats Typ   Antal 
1 Schakt 1/kulturlager Kritpipsfragment 2 
2 Schakt 1/kulturlager Porslinsfragment 2 
3 Schakt 1/kulturlager Rödgods 2 
4 Schakt 1/omrört lager Kritpipsfragment 5 
5 Schakt 3/omrört lager Rödgods 1 
6 Schakt 4/omrört lager Porslin 8 
7 Schakt 5/omrört lager Porslin 1 
8 Schakt 1/kulturlager Jordprov 1 
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Bilaga 2 
 
Umeå stad 128:1, (information från Riksantikvarieämbetets hemsida) 
 
Lämningstyp: Stadslager   
Antikvarisk bedömning: Fast fornlämning  
Län: Västerbotten  
Kommun: Umeå  
Socken: Umeå stad  
Kartblad: 20K7d 
 
Beskrivning: Inom området kan förväntas kulturlager från 1600-1700-tals staden. Umeå fick 
provisoriska stadsprivilegier år 1622, som förnyades 1646. Staden brändes ner till grunden 
1714-1721 av ryssarna.  
 
- - Tillägg: Västerbottens museum utförde en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktningskontroll år 1989, inom kvarteret Ran 1a och 1b. Hela schaktområdet bestod av 
fyllnadsmassor. I fyllnadsmassorna fanns enstaka inslag av kolansamlingar, tegel- och 
porslinsskrot. På 2,5 m dj påträffades rester av en grund, bestående av enstaka grundstenar. 
Inga äldre markytor framkom inom området.  
 
- - Tillägg dnr 5970/91: Västerbottens museum utförde en arkeologisk förundersökning inom 
kvarteret Brage nr 4, år 1991. Hela schaktområdet bestod av fyllnadsmassor. Endast i ett 
schakt 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. 
 
- - Tillägg dnr 3261053-2011: Stadslagrets geografiska utbredning och antikvariska status 
ändrades enligt anmälan från Länsstyrelsen i Västerbotten. Kartunderlaget består av en 
Uppmätningskarta från år 1648 (fig. 1).  
 
Skadestatus: Välbevarad  
Undersökningsstatus: Ej undersökt  
Datering: 1600-tal till nutid  
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Bildbilaga 

 
Bild 1. Schakt 4 mot norr. 
 

 
Bild 2. Profil i schakt 1, kulturlager. 
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Bild 3. Anläggning i schakt 5, foto från syd. 
 

 
Bild 4. Profil i schakt 3, sydvästra kortsidan, kulturlager. 
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