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Omslagsbild: Träd i norra delen av utredningsområdet.
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Sammanfattning
Med anledning av planerad omdragning av väg 632 (Sockenvägen), har Västerbottens museum utfört
en arkeologisk utredning inom fastigheterna Baggböle 9:1 m. fl. Umeå sn och kommun. Inom
utredningsområdet påträffades två anläggningar, en eventuell härdbotten och ett kulturlager. Bägge
klassificerades som fornlämningar och har efter avslutat fältarbete fått benämningarna Raä Umeå sn
877 samt Raä Umeå sn 876. Sammanlagt tillvaratogs 25 fynd. Fynden utgjordes av brända och
obrända ben, fragment av glas, metall och keramik, en bit slagg, ett fragment av kritpipa och en
skärvsten. Flertalet av de daterbara fynden dateras till 1700- och 1800-tal och påträffades relativt
spridda över utredningsområdet.
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Arkeologisk utredning
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Fig. 1 Utredningsområdet

Inledning
Trafikverket planerar att flytta väg 632 längs en ca 500 m lång sträcka precis söder om bebyggelsen i
Baggböle by. Syftet är att säkra vägens funktion och förhindra att den faller ut i slänten väster om
vägen. På grund av de lämningar som påträffats och undersökts i samband med förarbetena inför
byggandet av västra länken, vilka är belägna nära anslutning till det aktuella utredningsområdet och
som har likartat läge som detta (Granholm, in print) bedömdes det som troligt att likartade lämningar
skulle finnas inom planområdet. Efter beslut om särskild arkeologisk utredning av Länsstyrelsen (Lst
431-6929-2017) fick Västerbottens museum i uppdrag av Trafikverket att utföra den här redovisade
utredningen. Det arkeologiska fältarbetet utfördes under vecka 42, 2017.
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Bild 1. Undersökningsområdet före schaktning, från SSÖ.

Områdesbeskrivning
Utredningsområdet var ca 14019 kvm stort och låg 35 till 40 m. ö. h. Det bestod till stor del av
åkermark och var beläget på ett strandhak vid Umeälven. Utredningsområdets nordvästligaste och
sydvästligaste del var beväxt med sly och skog. Där åkermarken i norr tog slut, passerade
utredningsområdet en kort sträcka över öppen tomtmark. Utredningsområdets nordvästliga del var
högst belägen. I samband med utredningen kunde konstateras att den nedre, södra delen av
området var tämligen sank.
För ca 3000 år sedan, vid mitten av bronsåldern var platsen belägen i nära anslutning till Umeälvens
mynning i havet. Ett väldigt attraktivt boplatsläge.

Fig. 2. Havsnivån för 3000 år sedan.
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Fornlämningsbild
Inom det aktuella utredningsområdet fanns inga tidigare kända fornlämningar.
Ca 135 m SV om utredningsområdet är Raä Umeå stad 479:1 belägen. Det är en undersökt och
borttagen boplats med ett stort antal anläggningar som framför allt daterats till bronsålder men även
järnålder och medeltid (Granholm, in print).
Baggböle är en medeltida by. Vid mitten av 1500-talet fanns sex jordägare i Baggböle. På den
geometriska kartan från 1693 finns fyra gårdar. En av dessa hemman D, bör motsvara dagens
fastighet Baggböle 1:9 (Löfgren, 1984). På laga skifteskarta över Baggböle by från 1876 finns en lada
på den ungefärliga platsen för det påträffade kulturlagret A2 (Laga skifte 1876).

Syfte och målsättning
Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det fanns tidigare okända
fornlämningar i det berörda området. De eventuella fornlämningarna skulle i möjligaste mån
beskrivas och bedömas i samband med utredningen. Resultatet från den arkeologiska utredningen är
avsett att ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta prövning av ärendet.

Metod och genomförande
Den arkeologiska utredningen bestod i att tio matjordsdjupa sökschakt togs upp med grävmaskin (se
fig. 3). Mindre ytor grävdes djupare för att kontrollera marken djupledes (se fig. 4 och 5).
Schaktningen övervakades och de upptagna ytorna rensades därefter med fyllhammare och/eller
spade. När anläggningar eller fynd påträffades under avbaningen fortsatte rensningen av dessa ytor
för hand. Vid behov rensades fyndförande områden med skärslev. Anl. 1 profilgrävdes
De upptagna schakten beskrevs, fotograferades, samt mättes in och koordinatsattes med RTK-GPS
(i projektion SWEREF 99 TM).
I den nordvästligaste och sydöstligaste delen av utredningsområdet utfördes utredningen med hjälp
av provgropar och provstick med jordsond. Efter utfört fältarbete lades schakten igen.
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Fig. 3. Schaktplan med fynd och anläggningar.
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Fig. 4. Schakt 4 med A1.

Fig. 5. Schakt 7.
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Resultat
Totalt togs 545 kvm upp med grävmaskin. I Två av de 10 schakt som togs upp påträffades
anläggningar. Dels i schakt 4, A1, en eventuell härdbotten och dels i schakt 7, A2, ett kulturlager. I
resterande åtta schakt påträffades inget av antikvariskt intresse.
27 fynd tillvaratogs, dock utan större betydelse (se fyndlista sid.11). Nämnas kan en sänkesten i
anslutning till A1, en del av en kritpipa från 1700-talet i schakt 4, en skärvsten i schakt 1 och en
kakelugnsbit i schakt 7.
Flertalet av de daterbara fynden dateras till 1700- och 1800-tal.
A1 utgörs av vad som tolkades som en härdbotten. Den påträffades under matjorden och syntes som
en oval, 0,7 x0,6 m (ÖNÖ – VNV) och intill 0,1 m dj kollins. I samband med att anläggningen
profilgrävdes påträffades ett bränt ben som förkommit. Det material som grävdes bort i samband
med profilgrävningen togs in till museet som ett jordprov. I anslutning till anläggningen påträffades
en sänkesten. Ca 8 m NV om A1 påträffades ett ca 2 m br område med kolfläckar under matjorden.
A2 består av ett ca 0,1 m tj kulturlager inom ett område som är max 36x24 m (NNV – SSÖ) stort.
Lagret sträckte sig över hela den upptagna ytan som utgjordes av schakt 7. För att avgränsa
utsträckningen på lagret togs schakt 8 och 9 upp (se fig. 3), i vilka kulturlagret saknades. Dessa två
schakt samt vägen i väster och vattenledningen i söder avgränsar därmed A2. Kulturlagret låg under
ett 0,05 – 0,25 m tj sandlager som i sin tur låg under matjorden. Kulturlagret tillhör förmodligen en
äldre gårdsstruktur och är beläget ungefär på den plats där en lada är utritad på Laga skiftes karta
från 1876. Kulturlagret var brunsvart och hade inslag av kolfläckar, tegel, metallfragment, keramik,
brända och obrända ben mm. Under kulturlagret fanns ett intill 0,1 m tj, omrört lager med inslag av
kol och bleke.
Både A1 och A2 har klassificerats som fornlämningar och har efter slutfört fältarbete fått
beteckningarna Raä Umeå sn 877 (A1) samt Raä Umeå sn 876 (A2), vilket innebär att syftet med
utredningen har uppfyllts.
Provgroparna och provsticken med jordsond gav inget resultat förutom att marken i den
sydöstligaste delen någon gång har varit uppodlad. I den nordvästligaste delen av
undersökningsområdet bestod, åtminstone delvis, av påförda massor.
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B ild 2. A 1 e fter p ro filg rä vnin g , fr ån N V .

Slutsats av fältarbetet
Västerbottens museum finner det relevant att det inför de planerade vägarbetena utförs en
förundersökning av de påträffade anläggningarna och deras närmsta omgivning för att klargöra
karaktären på och omfattningen av anläggningarna och deras sammanhang.

Bild 3. Lagerföljden i schakt 7 med matjord, sandlager, kulturlager och omrört lager.
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Bild 4. Trärester i sandlager ovanför kulturlagret

Referenser
Löfgren, Maria. m. fl. 1984. Baggböle, Kåddis, Brännland, Klabböle. Inventering och bevarandeförslag
1984. Kulturhistoriska undersökningar, Västerbottens museum.
Laga skifte. 1876. Baggböle. Umeå. Västerbotten. Akt: 24-UMJ-1097. Lantmäterimyndigheternas
arkiv. Hämtad från:
https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/show.html?showmap=true&archive=REG&n
bOfImages=170&sd_base=lm24&sd_ktun=0002yo35&mdat=20170112023646689529
Granholm, Nina et al. Rapport över arkeologisk för- och slutundersökning samt besiktning år 2013–
2014, av delområdena Klockarbäcken, Sockenvägen, Klabbölevägen, Röbäcksliden Norra, och
Röbäcksliden Södra inför den planerade vägdragningen av Västra Länken, Umeå socken och
kommun, Västerbottens län (In print).

9

10

11

12

Box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-16 39 00. Telefax 090-77 90 00.
info@vbm.se
www.vasterbottensmusem.se

