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Sammanfattning 
Med anledning av att Umeå kommun ska upprätta en detaljplan för en ny skola i Bullmark, 
inom fastigheten Bullmark 3:12, har Västerbottens museum genomfört en kompletterande 
arkeologisk utredning inom fastigheten. Utredningen syftade huvudsakligen till att fastställa 
huruvida by-/gårdstomten RAÄ Sävar 230:1 sträckte sig in i det detaljplanerade området, samt 
att utreda om det fanns ytterligare okända forn- eller kulturlämningar inom de aktuella 
utredningsområdena.   
 
Totalt togs sex schakt upp (S11-16) och i två av dessa, S11 och S16 framkom fynd och 
anläggningar. I S11 bestod anläggningarna av en sotfärgning (A9) samt en benkoncentration 
(A10). I S16 framkom två stenrader, som troligen utgör spåren efter en husgrund, liksom 
material efter ett eventuellt spismursröse. Stenraderna passade väl överens med platsen för en 
byggnad som syns på Laga skiftes-kartan från år 1879. I samma schakt påträffades även ett 
dräneringsdike och ett dräneringsrör i tegel, som möjligen hör samman med den eventuella 
husgrunden. Vid utredningen påträffades brända och obrända ben, tänder, slaggklumpar, glas, 
porslin, tegel och spik. Fynden, som huvudsakligen framkom i S11 och S16, återdeponerades 
på platsen. 
 
Västerbottens museum anser att fortsatta antikvariska åtgärder bör genomföras i den norra 
delen av utredningsområde 1 samt inom utredningsområde 2, då dessa delar bedöms vara en 
del av by-/gårdstomten RAÄ Sävar 230:1. 
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Inledning 
Umeå kommun har beslutat att upprätta en detaljplan för en ny skola i Bullmark (se fig. 1), 
inom fastigheten Bullmark 3:12, Sävar socken, Västerbottens län. Genom det detaljplanerade 
området sträcker sig by-/gårdstomten RAÄ Sävar 230:1. År 2017 genomförde Västerbottens 
museum en förundersökning av lämningen inom detaljplanens då kända utbredning (Johansson 
2018). Eftersom detaljplaneområdet har förändrats sedan år 2017 har Länsstyrelsen 
Västerbotten beslutat (Dnr 431-1879-2018) att en kompletterande utredning, enligt 2 kap 11 § 
kulturmiljölagen (1988:950), behövde genomföras inför den planerade exploateringen. Den 
kompletterande utredningen utfördes av Västerbottens museum sommaren år 2018.  
 

 
Fig. 1. Bullmark är en mindre tätort som ligger ca 25 km NÖ om Umeå 
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Områdesbeskrivning 
Den totala utredningsytan var ca 2470 kvm stor och låg ca 65–70 m ö h. Utredningsytan var 
uppdelad på två delområden, som låg i den centrala delen av Bullmark, på nordöstra sidan av 
länsväg 650, Flodavägen (se fig. 2).  
 
Utredningsområde 1 
Området utgjordes av igenväxt SV-sluttande åker/betesmark (se fig. 3). Den NÖ-delen av 
utredningsområdet gränsade till tomtmark och området sluttade skarpt åt SV. Den SV-delen av 
området utgjordes av en parkeringsplats med parkeringsskyltar och motorvärmaruttag på 
uppställda bockar. På parkeringsplatsen fanns ett lager med grus efter sandning på vintern. 
Området utgörs av ängsväxter och saknar träd och sly. 
 
Utredningsområde 2 
Området sluttade mot N-NNV och utgjordes av gräsbevuxen tomtmark (se fig. 4). Strax SÖ 
om området fanns boningshus. Utredningsområdet utgjordes av sandig morän med inslag av 
natursten i varierande storlek. Växtligheten inom utredningsområdet bestod av ängsväxter, sju 
mindre tallar samt lövträd i dikeskanten till Flodavägen.  
 

 
Fig. 2. Översikt över utredningsområde 1 och 2. Fornlämningen RAÄ 230:1 sträcker sig in i utredningsområde 2 
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Fig. 3. Utredningsområde 1 utgjordes av åker/betesmark. Foto: Nina Grandholm, Västerbottens museum 

 

 
Fig. 4. Utredningsområde 2 bestod av igenvuxen tomtmark. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 
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Kulturhistorisk översikt 
Bullmark är en medeltida by, som ligger i Sävaråns dalgång. Ortnamnet betyder troligen Bulles 
mark. I Gustav Vasas jordebok från år 1543 framgår det att det fanns sex bönder i Bullmark 
vid denna tid, men enligt en karta från år 1694 hade antalet minskat till tre gårdar. En av dessa 
gårdar låg inom det aktuella detaljplaneområdet. På en karta från år 1791 framgår det att 
antalet gårdar i Bullmark återigen var sex stycken. Två av dessa gårdar låg inom det aktuella 
detaljplaneområdet och ägdes enligt kartbeskrivningarna av bröderna Daniel och Israel 
Jacobsson (Lantmäteristyrelsens arkiv, Västerbottens museum 1997).  
 
Enligt prästen Pehr Stenbergs beskrivning av Bullmark så bestod byn av två delar, där gårdarna 
i den nordvästra delen låg på den platta åkern, medan gårdarna i den östra delen låg på en 
rund, kullig stenbacke (den östra bydelen ligger inom detaljplanerat område). Mellan 
bebyggelsen låg odlingsmarken som sträckte sig ned mot Sävarån. I samband med storskiftet år 
1874 flyttades mer än häften av gårdarna ut från sina ursprungliga platser (Västerbottens 
museum 1997).  

Syfte och målsättning 
Den arkeologiska utredningen syftade till att genom sökschakt fastställa om den planerade 
exploateringen berörde okända forn- och/eller kulturlämningar, samt i förekommande fall 
beskriva och bedöma dessa. Syftet med utredningen var även att fastställa om by-/gårdstomten 
RAÄ Sävar 230:1 fortsatte in i de aktuella utredningsområdena. Ambitionsnivån för 
utredningen var hög för att kunna ge tillförlitliga uppgifter om lämningsförekomster inom 
exploateringsområdet. Resultatet från den arkeologiska utredningen ämnade ligga till grund för 
Länsstyrelsens fortsatta prövning av ärendet, liksom för kommunens fortsatta detaljplanering. 

Metod och genomförande 
Vid utredningen upptogs ca 220 kvm yta, fördelat på sex sökschakt, med hjälp av grävmaskin. 
Detta för att kunna fastställa eventuell kulturpåverkan i form av anläggningar, fynd, 
kulturlager m.m. inom de aktuella utredningsområdena. Den framschaktade ytan grovrensades 
med fyllhammare/skyffel. Anläggningar som påträffades vid schaktningen rensades fram med 
skärslev. Fynd som framkom återdeponerades på platsen. Efter avslutat fältarbete täcktes 
benkoncentrationen A10 över och därefter lades samtliga schakt igen med grävmaskin.   
 
Sökschakt, anläggningar och fynd som påträffades vid utredningen dokumenterades och mättes 
in med RTK-GPS (i projektion SWEREF 99 TM). Fotodokumentation skedde med hjälp av 
digitalkamera.  
 
Det digitala och analoga dokumentationsmaterialet förvaras vid Västerbottens museum i 
offentliga arkiv som allmänna handlingar. 
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Resultat  
Totalt grävdes sex schakt (S11-16) inom de båda utredningsområdena (se fig. 5 och bilaga 2). 
Fem schakt togs upp i utredningsområde 1 (S11-15) och ett hästskoformat schakt grävdes i 
utredningsområde 2 (S16). Endast i schakt 11 och schakt 16 fanns strukturer och fynd, 
resterande schakt var tomma. 
 
I schakt 11 (utredningsområde 1) påträffades två anläggningar, en sotfärgning (A9) och en 
benkoncentration (A10) (se fig. 5 och bilaga 1). A9 syntes som en oval sotfärgning där 
kanterna utgjordes av en kolkrans. I färgningen framkom fynd i form av brända ben, kolbitar 
och tegel (se fig. 6 och bilaga 1). Benkoncentrationen (A10) bestod av en gråbrun färgning med 
inslag av brända lerklumpar, murket trä, tegel, en spik, samt brända och obrända ben (se fig. 7 
och bilaga 1). Samtliga fynd som framkom i anläggningar och schakt återdeponerades på sina 
respektive fyndplatser. 
 

 
Fig. 5. Utredningsområde 1 - översikt över schakt och anläggningar 
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Fig. 6 (till vänster). A9, sotfärgning, med latta. Fotat från NNV. Foto: Ellinor Johansson, Västerbottens museum 
Fig. 5. (till höger) A10, benkoncentration, med latta. Fotat från NÖ. Foto: Ellinor Johansson, Västerbottens museum 
 
I schakt 16 framkom två stenrader (stenrad 1 i NNV-SSÖ samt stenrad 2 i NÖ-SV), som 
troligen kan vara lämningar efter en husgrund (fig. 8-10 och bilaga 2). Detta eftersom 
stenraderna såg ut att bilda ett hörn. Strax nordväst om de större stenarna i rad 2 fanns en 
ansamling av mindre naturstenar, tegelbitar och slaggklumpar (se fig. 9-10). Slaggklumparna 
skulle kunna vara en indikation på att materialet utgör spåren efter ett spismursröse.  
 
Sydväst om stenrad 2 syntes spåren efter ett sandfyllt dräneringsdike med ett dräneringsrör i 
tegel (se fig. 11). Då dräneringsröret inte fortsatte in i den motsatta delen av schaktet, så kan 
röret/diket höra samman med den eventuella husgrunden. I övrigt påträffades enstaka bitar av 
glas i samband med schaktning.  
 
Vid en jämförelse med laga skifteskartan från år 1879, syns ett flertal byggnader ligga inom det 
detaljplanerade området (se fig. 12). En av byggnaderna ligger alldeles i närheten av 
anläggningarna i schakt 11 (utredningsområde 1), medan en annan byggnad ligger på ungefär 
den plats där stenraderna påträffades i utredningsområde 2 (se fig. 12). Möjligen kan 
stenraderna vara spåren efter den byggnad som syns på laga skifteskartan. Flertalet av de 
byggnader som finns utmarkerade på laga skifteskartan försvann från platsen innan år 1910 
(Lantmäterimyndighetens arkiv).  
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Fig. 8. Utredningsområde 2 – områdesöversikt över schakt 16 med de två stenraderna 

 

 
Fig. 9. Eventuella rester efter spismursröse och husgrund. Fotat från ÖSÖ. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 
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Fig. 10. Eventuella rester efter spismursröse och husgrund. Fotat från VNV. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 

 

 
Fig. 11. Schakt 16 med dräneringsdike och -rör i förgrunden. Fotat från SSV. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum 
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Fig. 12. Vid en jämförelse med laga skifteskartan från år 1879 (Lantmäterimyndighetens arkiv), syns att schakt 11 och 16 tangerar 
platsen för två olika byggnader.  

Antikvarisk bedömning 
Västerbottens museum anser att fortsatta arkeologiska undersökningar bör genomföras i den 
norra delen av utredningsområde 1 (fram till de nedgrävda ledningarna, se fig. 5), eftersom 
området troligen utgör en del av by-/gårdstomten RAÄ Sävar 230:1. Västerbottens museum 
anser däremot att inga fortsatta antikvariska åtgärder behövs för den södra delen av 
utredningsområde 1, eftersom denna del saknade lämningar och fynd.   

Då det är troligt att stenraderna i utredningsområde 2 utgör en byggnad inom by-/gårdstomten 
RAÄ Sävar 230:1, rekommenderar Västerbottens museum att fortsatta antikvariska åtgärder 
bör vidtas inför den kommande exploateringen. 

Utvärdering  
Den arkeologiska utredningen utfördes i huvudsak enligt upprättad undersökningsplan. 
Förberedelsearbetet tog något längre tid medan fältarbetet avslutades en dag tidigare än 
beräknat. I övrigt förekom inga större avvikelser. 
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Historiska kartor 
De historiska kartor som har studerats har hämtats från Lantmäteriets digitala arkiv, 
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/.  
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