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Omslagsbild: Del av undersökningsområdet. Område N om Spinnvägen och V om Rödbergsvägen. Foto från Ö.
Foto: Susanne Sundström. IMG 1117.
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Sammanfattning
En arkeologisk utredning har utförts inom fastigheten Grubbe 9:21 m fl, Umeå kommun, på
uppdrag av Umeå kommun.. Vid utredningen påträffades plankrester nedgrävda i silten, under
matjorden. Fyndet framkom i ett av sökschakten som grävdes med grävmaskin. Vid
handgrävning av en yta framkom även tre kolfläckar, 0,6 m, 0,8 m respektive 0, 6 m i diam.
En av kolfläckarna framkom 0,1 m ner under markytan.

Inledning
Med anledning av en planerad industrietablering inom fastigheten Grubbe 9:21 m fl, Umeå
kommun, Västerbottens län, har Västerbottens museum utfört en särskild arkeologisk
utredning av området på uppdrag av Umeå kommun. Inga forn- eller kulturlämningar var
kända inom området och en utredning ansågs nödvändig.

Syfte
Syftet med den särskilda arkeologiska utredningen var att erhålla en fullgod arkeologisk
kunskap om det område som berörs av den planerade exploateringen inför Länsstyrelsens
vidare handläggning av ärendet.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget i Umeås västra del, strax V om Rödberget. Det ligger i en
svag nordsluttning mellan ca 23 m ö h och ca 11 m ö h (fig. 1 och 2).

Fig. 1. Undersökningsområdet är beläget i Umeå, Västerbottens län, inom den rödmarkerade rutan.
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Fig. 2. Undersökningsområdet rödmarkerat. Efter plankarta, Umeå kommun (Bilaga 1).

Undersökningsområdets sydvästra del, direkt norr om Spinnvägen och direkt väster om
Rödbergsvägen, utgörs av en större yta, ca 500 m lång, i igenväxt åkermark. Marken närmast
Rödbergsvägen är bevuxen med högt gräs, buskar och träd. Ställvis är marken där tätbevuxen.
Västerut dominerar gräsvegetationen. Inom området finns flera dumphögar från byggnationer i
närheten. Matjordslagret varierar i tjocklek mellan 0,1 m - 0,4 m. Under matjordslagret finns
silt (fig. 3, 4, 5 och 6 ).

Fig. 3. Undersökningsområdet, med gatunamn och planerade byggnader och vägdragningar. Efter
planillustration, Umeå kommun (bilaga 1).
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Fig. 4. Området N om Spinnvägen och V om Rödbergsvägen. Foto taget från Rödbergsvägen
mot V, med Spinnvägen synlig till vänster i bild. IMG 1117.

Fig. 5. Området V om Rödbergsvägen. Foto taget från Rödbergsvägen mot N. IMG 1118.
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Fig. 6. Området V om Rödbergsvägen. Till höger i bilden syns ett tätbevuxet område.
Foto taget från Rödbergsvägen mot S. IMG 1121.

Undersökningsområdets nordvästra del består av åkermark (fig. 7). Vid undersökningstillfället
var åkern harvad längst i väster.

Fig. 7. Undersökningsområdets nordvästra del. Området stäcker sig längs vägen och
åkern, ungefär fram till ladan. Foto från Ö. IMG 1122.
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Undersökningsområdet fortsätter sedan i en ca 30 m bred korridor över åkern mot NÖ (under
högspänningsledningar) och in mot ett ställvis sankt skogsparti NV och N om Rödberget. I
åkern fanns här ett parti med sandig mark under matjorden (fig. 8, 9 och 10).

Fig. 8. Undersökningsområdets fortsättning i en korridor mot NÖ vidare mot ett ställvis
sankt skogsparti NV om Rödberget. Foto från SV. IMG 1123.

Fig. 9. Undersökningsområdets fortsättning in i skogspartiet NV om Rödberget. Foto
från SV. IMG 1125.
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Fig. 10. Sankt parti av undersökningsområdet i skogen N om Rödberget. Foto från S.
IMG 1135.

Undersökningsområdets NÖ del utgörs av en yta i skogsmark N om Rödberget.
Den är ställvis sank och bevuxen med högt gräs, sly och mindre träd (fig. 11).

Fig. 11. Från undersökningsområdets nordöstra del. Foto från S. IMG 1128.
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Fornlämningsbild
Inga fornlämningar fanns innan utredningen registrerade inom det för exploatering berörda
området. I närheten finns emellertid fornlämningar från yngre stenålder och framåt. Ca 200 m
Ö om undersökningsområdet, på Rödberget, finns två stensättningar (möjliga gravar) (RAÄ
Umeå stad 290:1 och RAÄ Umeå stad 291:1). Ca 300 m V om undersökningsområdet och
direkt norr om E12, finns en fångstgrop (RAÄ Umeå socken 591). Dessutom finns två
kokgropar registrerade ca 700 respektive 1,3 km V om undersökningsområdet (RAÄ Umeå
socken 586 och RAÄ Umeå socken 590). Många fornlämningar, bl a boplatser, är dessutom
kända i områden nära undersökningsområdet; vid bl a Umedalen, Backen, Brännland och
Kåddis.

Metod
Fältarbetet utfördes dels genom en okulär besiktning/inventering av området kompletterat med
provstick med jordsond på platser som bedömdes som intressanta. Dessutom togs sökschakt
med maskin upp på vissa platser inom undersökningsområdet. I ett fall öppnades även en yta
upp för hand. Schakten och ytan mättes in med RTK.

Fältarbete och resultat
Efter en okulär besiktning av området påbörjades schaktning med grävmaskin med en
schaktbredd av 1,6 m. All schaktning kontrollerades av fältpersonal. Vid schaktningen inom
den stora ytan i den ställvis igenvuxna åkermarken togs matjordslagret bort och den
underliggande markytan, silten, frilades. Inom den ytan grävdes sju schakt (1 – 7) (fig. 12).

Fig. 12. De med grävmaskin grävda schakten (1-8) och den handgrävda ytan (YTA 1).
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I schakt 1 (fig. 13) påträffades, i två parallella rader (N – S), plankor i olika grad av
nedbrytning (fig. 14 och fig. 15). En utvidgning av schaktet gjordes mot N i plankornas/
radernas längdriktning (fig. 16). Plankresterna undersöktes. De befanns vara nedgrävda i silten
(fig. 17). I övrigt var schakt 1 fyndtomt.

Fig. 13. Schakt 1. Foto från Ö. IMG 1105.
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Fig. 14. Fynd av rester av plankor i två parallella rader. Foto från S. IMG 1093.

Fig. 15. Del av den bäst bevarade plankan. Foto från ovan. IMG 1099.
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Fig. 16. Plankresterna efter utvidgning av schaktet mot N. Foto från S. IMG 1102.

Fig. 17. Profil genom en av de mer förmultnade plankresterna. Foto från S. IMG 1103.
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Schakt 2, 4, 5, 6 och 7 var samtliga fyndtomma bortsett från enstaka recent material (porslin,
tegel, spik, golfbollar m m) som framkom i matjorden. I närheten av schakt 5’s södra ände
fanns en skylt med texten ”SPINNEL ANNA” (fig. 18).

Fig. 18. Skylt med texten ”SPINNEL ANNA”. IMG 1112.

Schakt 3 drogs som ett djupschakt genom en liten gräsbevuxen kulle mitt i området. Detta med
huvudsyftet att avgöra kullens bildningsprocess. Då recent material framkom i botten i
samband med en gräsbelagd markyta kunde det konstateras att kullen bestod av dumpmassor
från tidigare byggnationer i närheten (fig. 19).
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Fig. 19. Schakt 3 drogs genom en liten gräsbevuxen kulle som visade sig bestå av recenta dumpmassor. Foto från
S. IMG 1108.

Schakt 8 drogs ute på åkern, bl a under högspänningsledningarna (fig. 8 och fig. 12). Inom en
del av schaktet fanns sand under matjorden. Inga fynd eller anläggningar framkom.
Området i den harvade delen av åkern i anslutning till ladan (fig. 7) besiktades okulärt. Inga
fynd påträffades.
Undersökningsområdena i skogspartiet NV och N om Rödberget var ställvis sanka, sluttande
mot N eller bevuxna med sly eller träd. Dessutom medgav de endast ytterst begränsad
framkomlighet för grävmaskinen. Efter en okulär besiktning och provstick med jordsond
kvarstod endast en liten yta i den allra yttersta kanten av Rödbergets N sluttning som ur
kulturhistorisk synpunkt var meningsfull att undersöka närmare. Där framkom kol vid
provstick med jordsonden. En rishög som täckte en del av den ytan var åtkomlig för
grävmaskinen och avlägsnades (fig. 20).
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Fig. 20. En rishög avlägsnades med hjälp av grävmaskin. IMG 1129.

Därefter avtorvades en yta, 3,5 x 2,2 m stor (Ö-V) (fig. 12, YTA 1 och fig. 21). Två kolfläckar
framkom initialt (fig. 22). Den östra var oregelbunden, 0,6 m i diameter (fig. 23). Den västra
var oregelbunden, 0,8 m i diameter (fig. 24). Med ledning av provstick med jordsond grävdes
delar av ytan intill 0,15 m djupt. I den NV delen av ytan påträffades då ytterligare en kolfläck,
0,6 m i diameter, 0,1 m ner. Den bestod av ett 2 cm tjockt kollager ovanpå ett 2 cm tjockt
lager rödbränd sand. I den NÖ delen av ytan framkom två skörbrända stenar.

Fig. 21. Översiktsbild över YTA 1. IMG 1130.
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Fig. 22. Kolfläckar framkom inom YTA 1. IMG 1132.

Fig. 23. Den östra kolfläcken. IMG 1131.
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Fig. 24. Den västra kolfläcken. IMG 1133.
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Bilaga
Bilaga 1.

Bilaga 1. Detaljplan för del av fastigheten Grubbe 9:21 m fl inom Grubbe i Umeå kommun,
Västerbottens län (Umeå Kommun juni 2013).
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