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Sammanfattning
En arkeologisk schaktkontroll har genomförts av Västerbottens museum inom den del av
fornlämningen RAÄ Umeå stad 128:1 som ligger inom kvarteret Heimdal i centrala Umeå. Inom
fornlämningen kan man förvänta sig att finna kulturlager och eventuella konstruktioner från början av
1600-talet då Umeå anlades på sin nuvarande plats, fram till och med 1900-talet. Vid schaktkontrollen
dokumenterades rester av en lagerbyggnad som fyllts igen på 1970-talet, en bit av en
kullerstenskonstruktion och rester av träkonstruktioner.

Inledning
Kvarteret Heimdal i centrala Umeå ligger inom den fasta fornlämningen RAÄ Umeå stad 128:1.
Fornlämningen markerar det område där Umeås stadskärna låg på 1600-talet och där man fortfarande
kan förväntas hitta stadslager från denna tidsperiod.
I samband med att Umeå kommun planerar att uppföra ett nytt kulturhus inom kvarteret Heimdal,
genomfördes en arkeologisk förundersökning i områdets nordvästra del (se karta 2), tomten Heimdal 1
(lst dnr 431-2449-2011). Som del av en muntlig överenskommelse i samband med detta beslut, skulle
även en arkeologisk schaktkontroll genomföras i resten av kvarteret Heimdal, i de områden där det var
mest troligt att det fortfarande kunde finnas rester av konstruktioner och kultur-/stadslager. De
områden som valdes ut var söder om Stora hotellet, mellan hotellet och stenmuren, och området i
anslutning till gamla Sjögatan, som gått rakt genom kvarterets södra del (se karta 5).

Syfte
Syftet med den arkeologiska schaktkontrollen är att upptäcka och dokumentera eventuella
konstruktioner och kultur-/stadslager som kan finnas kvar inom kvarteret Heimdal.

Bakgrund
Enligt bevarade historiska kartor var kvarteret Heimdal bebyggt år 1648 och troligen flera år innan
dess. Byggnaderna bestod troligen av timrade enplanshus, ekonomibyggnader och uthus, men det
fanns även sjöbodar intill den dåtida strandlinjen (älvbrinken) som uppskattningsvis gick ca 10-20 m
inom kvarterets nuvarande sydliga gräns (se karta 4). Placeringen av den gamla strandlinjen är en
uppskattning då de historiska kartorna är handritade och inte fullt skalenliga.
Den äldre bebyggelsen inom kvarteret Heimdal brann upp mellan åren 1714-21, då staden sattes i
brand upprepade gånger under kriget med ryssarna. Vid återuppbyggningen är det troligt att gamla
husgrunder återanvändes där det var möjligt.
Enligt uppgift har det i slutet av 1700-talet funnits en hälsobrunn inom kvarteret Heimdal, i sluttningen
mot älven vid södra väggen på dagens Stora hotellet. Uppgifter finns från 1786 om en kemisk analys
av vattnet i brunnen och dess positiva effekter. Brunnen användes fortfarande i mitten på 1800-talet
och försvann i stadsbranden 1888.
På stadsplanen från 1879 består bebyggelsen närmast älven av boningshus, uthus och magasin. På
denna plan kan man även se Sjögatans dragning genom kvarteret Heimdal (se karta 5).
Centrala Umeå förstördes helt i stadsbranden år 1888 och i samband med detta försvann även många
av de handlingar och det 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 bland annat hamnade den gamla
Thulegatans sträckning inom det nuvarande kvarteret Heimdal.
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Inom kvarteret byggdes under 1890-talet Reiniuska gården med ekonomibyggnader och år 1895
färdigställdes Stora Hotellet. På södra sidan om Stora Hotellet uppfördes även en musikpaviljong år
1896 på hotellets terrass, där det även fanns en trädgård med servering. Granitterrassen uppfördes
samma år som Stora hotellet blev färdigt, 1895, och byggdes ut åt väster år 1903. Musikpaviljongen
flyttades ut på den nya delen av terrassen och här uppfördes även teaterhuset som blev klart 1907 och
sedan brann ned redan 1913. Musikpaviljongen klarade dock branden och stod fortfarande kvar in på
1940-talet (se bild 1-6). År 1965-66 byggdes Strand hotell på ungefär på samma plats som teaterhuset.
Strand hotell revs 2005 och platsen användes efteråt i huvudsak som parkering.
I början av 1890-talet började hamnområdet nedanför terrassen att anläggas, Sjögatan schaktades och
materialet användes till fyllning nedanför terrassen. Packhusets gamla grund sydväst om Stora hotellet
fick stå kvar som grund/utfyllnad till terrassen. Packhusgrunden omvandlades till en lagerlokal som
användes av ”Umeå Spritbolag”, ingångar till lokalen fanns i muren runt hotellets terrass på älvsidan
(se bild 4-5). Lagerlokalen rasade in år 1970 då en bil med lyftkran stod på parkeringen ovanpå
lokalen (före detta terrassen). Lagerlokalen fylldes sedan igen och platsen fortsatte att användas som
parkering.

Andra händelser i kvarteret
Schaktningar och terrasseringar har gjorts i kvarteret för att få en jämn och plan nivå i samband med
uppförandet av olika byggnader genom tiderna, eftersom terrängen sluttar ned mot älven. Efter
branden schaktades det avbrända materialet bort och har troligtvis använts som fyllnadsmaterial vid
anläggningen av kajen i början av 1890-talet.
Ett flertal av byggnaderna som uppfördes inom kvarteret har eller har haft källargrunder och djupt
liggande grundstenar. Grävningar i samband med anläggningen av dessa har påverkat eventuella
konstruktioner och kulturlager som kvarstått på dessa platser sedan 1600-talets början och framåt.
I slutet av april 2011 genomfördes en geoteknisk provtagning i kvarterets nordvästra del och i det
uppgrävda materialet framkom kulturlager med bitar av porslin, glas och kritpipor. I slutet av maj
samma år genomfördes en arkeologisk förundersökning i samma område där liknande material och en
bit av en kullerstensläggning framkom. Kulturlagren var dock omrörda och det beslutades att en
slutundersökning på området inte skulle utföras. Efter förundersökningen revs flera byggnader och
källargrunder inom kvarteret.
Utanför kvarterets gräns, i samband med grävningar på kajområdet i december 2011, framkom en
träkonstruktion på ca 2-3 m djup sett från nuvarande markyta (se karta 2). Konstruktionen bestod av
upprättstående bräder upp till 30 cm breda och ca 3-4 cm tjocka och var inte tjärade. Brädorna stod tätt
samman och ca 40 cm av träkonstruktionens övre del stack upp ur blåaktig lera. Det är okänt hur långt
ned i marken konstruktionen fortsatte. Träkonstruktionen var lika lång som det öppnade schaktets
bredd (ca 5 m) och fortsatte in under kanterna.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är i kvarteret Heimdal i centrala Umeå, inom fornlämningen RAÄ Umeå stad
128:1. Alla byggnader och källargrunder inom området förutom Stora hotellet och Reiniuska huset har
i dagsläget rivits eller flyttats. Inför schaktövervakningen gjordes bedömningen att tidigare aktiviteter
inom området framförallt vid uppförandet av byggnader med källargrunder, innebär att de områden i
kvarteret där det eventuellt kan finnas något bevarat vad det gäller konstruktioner och kulturlager,
borde finnas söder om Stora hotellet (terrassen) och möjligen i anslutning till Sjögatan. I övrigt är
marken i området mycket sandig med enstaka inslag av natursten och under sanden är gråblåaktig lera.
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Metod
Eftersom det endast var vissa ytor (schakt 1 och yta 1-2, se karta 2) inom kvarteret Heimdal som
behövde antikvarisk kontroll under grävarbetet, behövde en arkeolog inte närvara hela tiden under
arbetets gång. Vid kontroll banades ytorna av med grävmaskin etappvis, förutom på de ställen där
marken utgjorts av fyllnadsmaterial (yta 2), då grävarbetet kunde fortskrida snabbare och utan
arkeologisk kontroll. Ytorna grävdes också så att de olika materialen (sten/betong, sand och lera)
kunde separeras (se karta 2-3).
Inmätningar har gjorts med GPS, med en felmarginal på +/- 5 meter. Ytterligare inmätningar av
framför allt pålarna har tillhandahållits av Skanskas mättekniker.

Fältarbete
Mellan den 8 december 2011 och 10 januari 2012 närvarade en arkeolog tidvis vid grävarbeten med
grävmaskin i utredningsområdet inom fornlämningen RAÄ Umeå stad 128:1. De planerade
grävarbetet berörde inte alltid det utpekade utredningsområdet och därför genomfördes den
arkeologiska schaktkontrollen i intervaller.
Den 8/12 2011 grävdes det första schaktet som berörde ett område där Sjögatan har gått igenom
kvarteret Heimdal (se karta 2, schakt 1). Marken var mycket sandig och inga orörda kulturlager eller
konstruktioner framkom (se bild 7). Inte heller framkom något som kunde tolkas som en väg eller
gammal vägbeläggning. Ett beslut fattades att en arkeologisk kontroll i fortsättningen bara skulle
behövas i området mellan muren och Stora hotellet.
Mellan 13-16/12 2011 påbörjades grävarbetet mellan Stora hotellet och muren. Ytan närmast muren
(yta 2) bestod av fyllnadsmaterial från 1970-talet då före detta lagerlokalen fylldes igen och materialet
grävdes snabbt bort utan antikvarisk kontroll. När fyllnadsmaterialet hade avlägsnats framkom rester
av en vägg ca 15 m lång och upp till 1,5 m hög bestående av både betong och murad sten (större
stenblock liknande de i muren) och en bit av ett betonggolv ungefär 10 m lång och ca 6 m bred (se
karta 3). Väggen och golvet togs bort innan grävarbetet fortsatte (se bild 8-10).
Ytan närmast hotellet (yta 1) banades av i nivåer och etappvis. På ca 0,6 m djup nära muren mot
Västra Rådhusgatan framkom en liten bit oregelbunden och ca 1-1,5 m stor del av en
kullerstensbeläggning. Denna typ av kullerstensbeläggning har hittats intill andra byggnader inom
Umeå stad 128:1, exempelvis stadskyrkan och länsresidenset. I anslutning till kullerstenen framkom
skärvor av modernt glas med en del smält glas liknande det material som framkommit vid tidigare
utgrävningar/schaktkontroller inom Umeå stad 128:1 och som förknippas med stadsbranden (se bild
15-16). Inom yta 1 framkom även på ca 0,5 m djup, brädor, ca 10 cm breda, som lagts ut i en rak linje
(20-25 m lång) löst på marken utan att på något sätt ha fogats samman (se karta 3, bild 13-14).
På ca 1,2-1,5 m djup framkom pålar, ca 0,5 m långa och 10-15 cm i diameter, som var nedstuckna i
marken (leran) i grupperingar om ca 10-20 stycken. Pålarna var spetsade nedtill och rakt avsågade
upptill. I den första grupperingen av pålar, närmast muren vid Västra Rådhusgatan (pålar 1 karta 3, se
bild 20), satt pålarna tätt intill varandra i en rad, ca 2 m lång. I den andra grupperingen (pålar 2) fanns
det två rader ca 0,7 m långa och med ett mellanrum på ca 20-30 cm. I tredje grupperingen (pålar 3)
fanns det tre rader ca 0,7 m långa med ett mellanrum på ca 20-30 cm. I den fjärde grupperingen fanns
tre rader ca 1,5 m långa med ett mellanrum på ca 20-30 cm. I femte grupperingen fanns två rader ca
0,7 m långa med ett mellanrum på ca 20-30 cm. I den sjätte grupperingen fanns tre rader ca 1 m långa
med ett mellanrum på ca 20-30 cm. ”Raderna” i grupperingarna var inte alltid tydliga, det är svårt att
säga om detta beror på yttre påverkan, sentida förändringar eller om det är den ursprungliga
utformningen (se bild 17-20).
I anslutning till pålarna fanns plankor ca 15-20 cm tjocka, ca 20 cm breda och ca 4-8 m långa, ställvis
var spår av tjära på plankorna och några hade rester av bark på kanterna. Plankorna framkom inom en
yta på ca 25-30 x 6-8 m (se karta 3, plankor yta). Inom den östra delen var plankorna i en nivå ovanför
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pålarna (ca 20 cm sand/jord mellan pålar och plankor) och var ställvis utspridda, med undantag av fyra
plankor av varierande längd (max 6 m) som låg glest intill varandra (se karta 3, plankor 1). Inom den
västra delen av ytan fanns en ca 15 m lång och 6 plankor bred spång-liknande konstruktion där
plankorna låg mycket tätt intill varandra utan att vara sammanfogade på något sätt (se karta 3, plankor
2). Dessa plankor låg även rakt ovanpå pålarna (ingen nivåskillnad som i östra delen av ytan) utan att
vara sammanfogade med dessa och de sista metrarna av ”spången” (mot väst) sluttade svagt nedåt.
Ingen av plankorna inom ytan visade några spår av att ha spikats, narats eller knuttimrats. Inom ytan,
men inte i anslutning till pålarna, framkom även en stock med spår av knuttimring (se bild 29) men det
är tveksamt om den hört till samma konstruktion som plankorna. Plankorna som framkom i anslutning
till pålarna låg alla i öst-västlig riktning, men på mitten av ytan på den nordliga sidan om pålarna
framkom kortare plankor (ca 4-5 m) som låg i riktning mot pålarna (nordost-sydväst) men utspridda
och inte i någon tydlig konstruktion (se bild 21-28).
Den 10/1 2012 gjordes ett sista antikvariskt besök i fält då ”spången” togs bort, för att se ifall några
ytterligare konstruktioner skulle komma fram i leran/den sterila markytan. Ytterligare en gruppering
av pålar framkom rakt under ”spången”, men i övrigt ingenting nytt (se bild 30-32).

Utvärdering
Efter stadsbranden 1888 byggdes en lagerlokal på grunden av ett packhus under terrassen vid Stora
hotellet. I samband med grävarbetet i december 2011 framkom på samma plats rester av lagerlokalen, i
form av en bit av en vägg och en bit av ett betonggolv. Platsen för resterna från lagerlokalen
överensstämmer också med platsen för packhuset som finns på den rektifierade kartan från 1879 (se
karta 3).
Det är möjligt att den bevarade kullerstensbeläggningen har varit en del av en gång på hotellets terrass
eller att det varit en bit av en trottoar. På bilder från tidigt 1900-tal är det grusgångar på terrassen (se
bild 3), men det är möjligt att de stenlagts vid senare tillfälle. Det smälta glaset som framkom ovanpå
konstruktionen kan vara en indikation på att kullerstenen funnits på plats före branden 1888, men det
är möjligt att materialet har hamnat där senare när konstruktionen schaktades över. Brädorna som lagts
ut i en linje en bit bort från kullerstensbeläggningen, har troligen använts som ett riktmärke eventuellt i
samband med anläggandet av en byggnad, väg eller liknande.
Det är svårt att avgöra om pålarna och plankorna är samtida eller inte. Placeringen av pålarna stämmer
bra överens med sjöbodarna på den rektifierade kartan från 1648 (se karta 4), men man bör komma
ihåg att kartan är handritad och rektifieringen har därför blivit ungefärlig. Pålarna har blivit avsågade i
ca 0,5 m långa bitar och snittytan är väldig rak vilket kan betyda att de inte sågats av på plats. Om så
är fallet är det mindre troligt att de har med någon äldre sjöbodskonstruktion eller gamla strandlinjen
att göra, då det är svårt att se vilken funktion så korta pålar kan ha i det läget. En annan möjlighet är att
pålarna har fungerat som stabilisering under plankorna som i sin tur kan ha lagts ut som en ramp eller
spång rakt på det leriga underlaget, men det verkar mindre troligt. Det finns inga indikationer på att
plankorna på något sätt har varit sammanfogade i varandra eller i pålarna. Användningsområdet för en
spång som ligger rakt på ett mjukt markunderlag kan vara i samband med byggarbeten och det är
möjligt att konstruktionen använts i samband med anläggandet av lagerlokalen under terrassen efter
stadsbranden hellre än packhuset som stod på ungefär samma plats före branden. Troligen har senare
tids aktiviteter i området gjort att plankorna i framför allt den östra delen av ytan (plankor yta, se karta
2-3), har flyttats ur sitt ursprungliga läge.
Varken plankorna eller pålarna ger ett modernt intryck och kan vara både från tiden efter såväl som
före stadsbranden med tanke på bevaringsförhållandena i den fuktiga leran/sanden. I fall
konstruktionen är från tiden före 1888 har den schaktats över innan branden, eftersom ingen av
plankorna eller pålarna var eldpåverkade.
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Kartbilaga

Karta 2. Kvarteret Heimdal med utredningsområden, översikt på ortofoto.

Karta 3. Ytan mellan Stora hotellet och muren, karta från 1879.
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Karta 4. Gamla strandlinjen mellan Stora hotellet och muren, karta från 1648.

Karta 5. Byggnader inom kvarteret Heimdal, karta från 1879.
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Bildbilaga

Bild 1. Hamnen och nybyggen i Umeå år 1893. Elverket (klart 1892) är i mitten av bilden. Foto: Vbm.

Bild 2. Umeå hamn med Stora hotellet och musikpaviljongen i bakgrunden år 1903-1907. Foto: Vbm.
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Bild 3. Musikpaviljongen år 1906. Foto från Thelaus, 1998 (se referenser).

Bild 4. Stora hotellet, musikpaviljongen och teatern år 1912, med en del av hamnen i förgrunden. Foto: Vbm.
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Bild 5. Stora hotellet och musikpaviljongen år 1914 efter teaterbranden. Foto: Vbm.

Bild 6. Flygfoto över Stora hotellet och rådhuset 1941 (beskuren). Lägg märke till musikpaviljongens placering.
Vbm.
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Foto:

Bild 7. Schakt 1.

Bild 8. Vägg och golv.

Bild 9. Vägg och golv rivs.

Bild 10. Vägg och golv rivs.

Bild 11. Yta 2 utan vägg och golv.

Bild 12. Yta 2 utan vägg och golv.

Bild 13. Brädor.

Bild 14. Brädor i linje.
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Bild 15. Kullerstensbeläggning.

Bild 16. Kullerstensbeläggning.

Bild 17. Pålar översikt.

Bild 18. Pålar 4-5.

Bild 19. Pålar 2-4.

Bild 20. Pålar 1.

Bild 21. Plankor 1.

Bild 22. Plankor 1.
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Bild 23. Plankor 2 med pålar 6 i förgrunden.

Bild 24. Plankor 2.

Bild 25. Plankor 2 närbild.

Bild 26. Plankor 2.

Bild 27. Översikt yta 1-2 med plankor.

Bild 28. Översikt yta 1-2 med plankor.
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Bild 29. Knuttimrad stock.

Bild 30. Plankor.

Bild 31. Pålar under plankor.

Bild 32. Pålar under plankor.
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