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Figur 1. Översiktskarta Umeå tätort med berörd fastighet.
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Sammanfattning
Inför det planerade uppförandet av en skola inom fastigheten Stadsliden 6:3, beslutade
Länsstyrelsen i Västerbotten att en förundersökning skulle genomföras. Syftet med
förundersökningen var i första hand att avgränsa fornlämningen Raä Umeå stad 16:4, en
skärvstenshög, som ligger nära platsen för den planerade byggnaden. Skärvstenshögen har
sedan tidigare blivit delundersökt och daterad till ca 1800-400 f. Kr., det vill säga bronsålder.
Med hjälp av grävmaskin torvades markytan av i flera schakt. Schakten grävdes sedan
manuellt på de platser där indikationer i form av avslag, skörbrända stenar eller liknande
framkom.
Fynden som hittades i förundersökningen, bestod av avslag (kvartsit), ett stycke slipad skiffer,
två redskapsämnen av kvartsit och skörbrända stenar. De skörbrända stenarna framkom inom
ca 25 m från Raä Umeå stad 16:4 och övriga fynd inom ca 10 m från fornlämningen.
I samband med förundersökningen mättes även fornlämningarna Raä Umeå stad 16:1-2 och 4
in, med hjälp av totalstation.
Inga ytterligare fornlämningar eller anläggningar framkom under förundersökningen.

Inledning

Med anledning av att Umeå Kommun planerar att bygga en skola inom fastigheten Stadsliden
6:3, har Västerbottens Museum AB genomfört en förundersökning enligt beslut från
Länsstyrelsen i Västerbotten (Lst 431-7601-2012). Uppdragsgivare till förundersökningen är
PEAB Sverige AB.
Inom fastigheten Stadsliden 6:3 finns två gravrösen och två skärvstenshögar, Raä Umeå stad
16:1-4 (se figur 2). Nybygget kommer i första hand att beröra den sydligaste skärvstenshögen,
Raä Umeå stad 16:4, och området direkt söder om denna lämning.

Syfte

Undersökningens syfte var att i första hand fastställa den yttre avgränsningen av
skärvstenstenshögen Raä Umeå stad 16:4 och därmed erhålla ett tillfredsställande underlag för
prövningen av tillstånd till ingrepp i fornlämningarna och för bedömningen av behovet av en
fortsatt särskild undersökning.

Tidigare undersökningar

Fornlämningarna inom fastigheten Stadsliden 6:3 har tidigare varit föremål för arkeologiska
undersökningar. Gravrösena, Raä Umeå stad 16:1-2, blev undersökta och
återställda/rekonstruerade, redan på 1910-talet av Ferdinand Laestadius. Sedan dess har inga
ytterligare ingrepp gjorts i dessa fornlämningar. Det är dock troligt att rösena har ändrat
storlek och utseende genom åren, eftersom denna typ av lämning genom tiderna gärna använts
som stentäkt för hushållsbehov.
Mellan åren 1988 och 1989 genomförde arkeologiska institutionen vid Umeå universitet
seminariegrävningar i skärvstenshögarna Raä Umeå stad 16:3-4 och i området i anslutning till
dessa. Fynd från dessa undersökningar utgjordes bland annat av brända ben, huvudsakligen
från säl men även får/get, och avslag av kvarts, kvartsit och flinta. Dateringar från
skärvstenshögarna visade på bronsålder, ca 1800 – 400 f. Kr.
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År 2003 genomfördes återigen seminariegrävningar i skärvstenshögarna och omgivande ytor i
regi av arkeologiska institutionen vid Umeå universitet. Fynden som framkom vid
undersökningen bestod övervägande av kvartsavslag och flinta, samt brända ben. Man hittade
även ett städ, ett eventuellt hängsmycke, en malsten, ett kvartsämne för redskapstillverkning
och en glättsten.
Den arkeologiska institutionen vid Umeå universitet utförde år 2011 en markkemisk
karteringsövning inom den västra delen av fastigheten Stadsliden 6:3. Resultatet av övningen
visade på förhöjda värden direkt söder om gravrösena, Raä Umeå stad 16:1-2, ca 25 m sydväst
om skärvstenshögen, Raä Umeå stad 16:4, och i östra delen av skogsdungen (se figur 3).

Undersökningsområdet

Undersökningsområdet är inom den västra delen av fastigheten Stadsliden 6:3 i Umeå tätort.
Fastigeten består av en krans av skog som omger asfalterade och gräsbevuxna ytor med ett
antal byggnader som i dagsläget står tomma (se figur 2). I den västra delen av fastigheten är ett
skogsparti, en mindre gräsbevuxen yta och en liten skogsdunge omgiven av asfalt som
tillsammans har utgjort undersökningsområdet. Markytan inom undersökningsområdet består
övervägande av moränmark som sluttar i västlig riktning ner mot angränsande, sandigare
marker. Vegetationen inom undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av skogsmark,
bestående av granskog med inslag av tall och björk. Undersökningsområdet ligger på mellan 35
och 45 meter över havet.

Figur 2. Översikt Stadsliden 6:3.

Metod

Markytan har banats av med hjälp av grävmaskin, sedan har rensning och vidare undersökning
av ytorna genomförts manuellt. Inmätningar har gjorts med hjälp av totalstation och RTKGPS.
På grund av radioskugga i de skogbeväxta partierna av undersökningsområdet blev det
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nödvändigt att använda båda mätinstrumenten. De avbanade ytorna har beskrivits och
fotodokumenterats med digitalkamera.

Fältarbete

Arbetet i fält har genomförts av arkeologer från Västerbottens museum (Nina Granholm,
Ellinor Johansson och Ronny Smeds), två praktikanter från Umeå universitet (Veronika
Karlsson och Kenneth Nilsson) och en arbetspraktikant (Jimmy Thorsell). Under tre dagar
deltog även två praktikanter från högstadiet i undersökningsarbetet.
Den huvudsakliga uppgiften i förundersökningen var att avgränsa skärvstenshögen längst i
söder, Raä Umeå stad 16:4, och de flesta schakten öppnades upp i området i anslutning till
denna lämning (se figur 3). Enligt uppgift ska den nya byggnaden uppföras söder om
lämningen och därför har övervägande delen av flätarbetet lagts på detta område.

Figur 3. Utredningsområdet med Raä Umeå stad 16:1-2 och4, schakt och markkemisk provtagning från 2011.

Det översta lagret av markytan bestod övervägande av natursten (morän) vilket gjorde att
avtorvning och rensning av schakten gick långsammare än förväntat. Vid avtorvning och
rensning framkom enstaka skörbrända stenar inom ca 25 m från skärvstenshögen och fynd av
skiffer och av kvartsit framkom inom ca 10 m från skärvstenshögen (se figur 5). I anslutning
till förekomsterna av skörbränd sten och kvartsit grävdes ytorna ned ytterligare 5-15 cm. Även
enstaka ytor i flackare och relativt stenfria partier grävdes ned ca 5-10 cm (se figur 4).
Två djupschakt, ca 0,5-0,6 m djupa, togs upp (se figur 4) och dessa visade på en naturlig
lagerföljd och att marken under det översta stenlagret bestod av sand med ett mindre inslag av
stora naturstenar.
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Tre schakt, ca 0,3 m djupa, öppnades upp med hjälp av grävskopa på den öppna gräsytan
sydväst om skärvstenhögen nära gaveln på en av byggnaderna inom fastigheten (se figur 3-4). I
schakten framkom under ett tunt matjordslager ett lager med fyllnadsmassor ovanpå steril
mark. Det är troligt att marken planats ut och fyllnadsmassor tillförts vid uppförandet av
byggnaderna på 1960-talets mitt.
Ett schakt öppnades i skogsdungen på parkeringen/den asfalterade ytan mellan byggnaderna i
västra delen av fastigheten (se figur 3). Vid avtorvningen begränsades framkomligheten i
schaktet av stora naturstenar och i övrigt framkom inga skörbrända stenar eller andra
boplatsindikationer.
Under förundersökningen mättes skärvstenshögen Raä Umeå stad 16:4 och gravrösena Raä
Umeå stad 16:1-2, in med hjälp av totalstation, men inte Raä Umeå stad 16:3 (se figur 7).

Figur 4. Översikt av schakten och manuellt nedgrävda ytor.

Resultat

Inom undersökningsområdet hittades sparsamt med skörbrända stenar och fynd i form av två
redskapsämnen av kvartsit, ett ämne av skiffer och 11 avslag av kvartsit. Fynden (se fyndtabell
sid 9) framkom inom en begränsad yta (se figur 6) inom fornlämningsområdet till Raä Umeå
stad 16:4. Fornlämningen behåller därför sin ursprungliga form och behöver inte utökas. I
övrigt framkom inga ytterligare fynd eller anläggningar inom undersökningsområdet.
Att undersökningen kunde avslutas inom tidsramen beror till stor del på att inga nya
anläggningar framkom och att ordinarie personal hade stor hjälp av praktikanter vid det
manuella grävarbetet.
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Figur 5. Spridning av skörbrända stenar och fynd kring Raä Umeå stad 16:4.

Figur 6. Fynd nära Raä Umeå stad 16:4.
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Figur 7. Raä Umeå stad 16:1-2 och 3 efter inmätning med referenspunkter.
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Kvartsit
Skiffer

Kvartsit

Kvartsit

Avslag
Slipat ämne

Avslag

Avslag

F1
F2
F3

F4
F5

E

Z

1,6

42,4

22,3
77,6

59,8
78,6
3

3 Schakt 5, nivå 10-15 cm

5 Schakt 5, nivå 5-10 cm

2 Schakt 5, nivå 0-5 cm
1 Schakt 5, nivå 0-5 cm

1 Schakt 5, nivå 0-5 cm
1 Schakt 5, nivå 0-5 cm
1 Schakt 5, nivå 0-5 cm

mått (l x br x tj mm) vikt (g) antal Kontext

7088437,42 761784,44 42,05 79,72 x 39,03 x 23,43
7088936,76 761784,26 42,06 68,70 x 44,89 x 27,18
7088936,79 761784,43 42,07 34,32 x 14,43 x 8,14
38,27-38,96 x 24,79-33,61
7088936,62 761784,63 42,10 x 9,85-11,78
7088939,15 761785,24 42,14 83,37 x 40,08 x 15,11
18,88-43,34 x 16,87-35,39
x 4,41-16,14
10,26-26,51 x 3,68-4,33 x
2,85-4,38

Material N

Bearbetat
redskapsämne Kvartsit
Ämne
Kvartsit
Avslag
Kvartsit

Fnr Typ

2012-10-19

2012-10-19

2012-10-18
2012-10-19

2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18

Datum

Fyndtabell
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Bildbilaga

Bild 1. Översikt av området

Bild 2. Rensning av schakt

Bild 3. Schakt

Bild 4. Nedgrävning

Bild 5. Djupschakt

Bild 6. Översikt rensat schakt

Bild 7. Översikt området

Bild 8. Översikt schakt
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Bild 9. Översikt skogsdunge

Bild 10. Fynd, redskapsämne (F1 i fyndtabellen)

Bild 11. Översikt Raä Umeå stad 16:1-2
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