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Sammanfattning 
Västerbottens museum har i maj år 2018 genomfört en arkeologisk utredning på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Västerbotten då Umeå kommun har beslutat att upprätta en detaljplan för 
fastigheterna Tomtebo 1:1 och del av 2:1. Utredningsområdet var ca 24 ha stort och 
avgränsades av detaljplanens storlek.  

Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare en fornlämningsliknande bildning, RAÄ Umeå 
stad 335:1, registrerad på Lillberget inom fastigheten Tomtebo 2:1. Vid den aktuella 
utredningen konstaterades lämningen vara en naturlig formation. Vid utredningen påträffades 
en husgrund, som bedömdes som en övrig kulturhistorisk lämning (Obj. 1) samt ett flertal 
sentida härdar.   

Husgrunden kommer att rapporteras in till Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS. 
Västerbottens museum anser att inga fortsatta arkeologiska åtgärder behöver vidtas inom 
utredningsområdet vid en eventuell exploatering.  

Inledning 
Umeå kommun har beslutat att upprätta en detaljplan för fastigheterna Tomtebo 1:1, även 
kallat Tomtebogård, och del av Tomtebo 2:1. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra 
genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för Nydala, genom att inom området skapa 
planmässiga förutsättningar för etablering av bebyggelse, som till stor del utgörs av familjehus 
och stadsradhus. Med anledning av Umeå kommuns planer har Länsstyrelsen beslutat (Lst dnr 
431-1722-2018), med stöd av 2 kap 11 § (1988:950) kulturmiljölagen, att en arkeologisk 
utredning ska genomföras inom de aktuella fastigheterna.

Områdesbeskrivning 
Utredningsområdet låg mellan 30–40 m ö h. och var ca 24 ha stort. Området bestod 
huvudsakligen av skogs- och åkermark (se fig. 1–2). I den västra delen av utredningsområdet 
fanns en myr och området närmast myren var något sankare. Inom utredningsområdets norra 
del låg Tomtebogård, som tidigare utgjordes av en gård med flera byggnader. Husen revs dock 
år 2016 och i gårdstomtens nordvästra del ligger stora dumphögar med rivningsmassor (se fig. 
3 och 4). I utredningsområdets södra del ligger Lillberget, som vid tiden för stenåldern (för ca 
4000 år sedan) utgjorde en ö i havet. På Lillberget låg den fornlämningsliknande bildningen 
RAÄ Umeå stad 335:1 (se fig. 1).  
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Fig. 1. Översikt utredningsområde.                                                                                             © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 
 

 
Fig. 2. Områdesbild. Foto: Ellinor Johansson, Västerbottens museum. 
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Fig. 3. Områdesbild, Tomtebogård. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum. 

 

 
Fig. 4. Områdesbild. Dumphögar med bortschaktat material från rivningen av Tomtebogård. Foto: Ellinor Johansson, 
Västerbottens museum. 
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Kulturhistorisk översikt 
Inför den aktuella utredningen var endast en lämning registrerad inom utredningsområdet 
sedan tidigare, RAÄ Umeå stad 335:1 (fornlämningsliknande bildning). Lämningen ligger på 
Lillberget som för ca 4000 år sedan utgjorde en ö i havet. På historiska kartan från 1783 finns 
Råtallskläppen utritad vid dagens Lillberget, alldeles i närheten av RAÄ Umeå stad 335:1. 
Namnet Råtallskläppen kommer troligen av att det funnits en råtall på platsen, som utgjorde 
ett gränsmärke mot Yttertavle bys ägor. På kartan från år 1783 förekommer ingen bebyggelse 
inom utredningsområdet. Stora delar av utredningsområdet utgörs istället av ett större 
myrmarksområde med intilliggande skogsmark (se fig. 5). 
 

 
Fig. 5. Karta från 1783. Avvittringskarta, Umeå socken Ön 1-9, Lantmäteristyrelsens arkiv. 
 
I början av 1800-talet lät landshövdingen Pehr Adam Stromberg anlägga ett nybygge vid norra 
sidan av Tavlesjön (dagens Nydalasjön). Nybygget kallade Stromberg för Nydala efter sina 
anfäders gods i Småland. Stromberg hade även planer på att anlägga ett andra nybygge sydost 
om Nydalasjön och påbörjade arbetet med att dika ut Stora Tavlesjömyran (utgörs idag av 
Torvströmmyran) för att kunna nyttja intilliggande mark till odling. Stromberg hann dock 
aldrig avsluta utdikningsarbetet, eftersom han avled år 1838 (Västerbottens museum 2009).  
 
I samband med laga skiftet år 1857, delades Strombergs ägor upp i fem nya hemman. Fastighet 
Nydala 1 inköptes år 1871 av Axel Fredrik Oscar Cederberg, officier inom Kungliga Väg- och 
Vattenbyggnadsverket och sedermera riksdagsman och landshövding i Västerbotten. Cederberg 
fullföljde Strombergs arbete med att dika ut Stora Tavlesjömyren för att kunna anlägga 
odlingsmark. I anslutning till nyodlingen byggde Cederberg upp den gård som gav området sitt 
namn, Tomtebo (Västerbottens museum 2009, Cederberg 1953).  
 

 



5 
 

Cederberg lät uppföra boningshus, ladugård, stall mm i samband med fastighetsköpet. År 1875 
hägnades gården in, en trädgård anlades och åkrarna utvidgades genom nyodling (Cederberg 
1953). På en karta från hemmansklyvningen år 1878 syns placeringen för boningshus, 
ekonomibyggnader, odlingslotter och vägar inom Tomtebogård (se fig. 6). Öster om gården 
ligger de tillhörande åkertegarna, som var ett resultat av Strombergs och Cederbergs 
utdikningsarbete. De NÖ delarna av utredningsområdet utgörs än idag av åkermark.  
 
År 1891 köptes gården av L. Kjellen, agronom och föreståndare för Yttertavle lantbruksskola. 
Gården kom senare att fungera som inackorderingshem för kvinnliga studerande vid 
lantbruksskolan. Vid en kulturhistorisk inventering genomförd av Västerbottens museum år 
2006, noterades att fastigheten Tomtebo 1:1 (Tomtebogård) var starkt igenvuxen, men att 
gården bestod av ett boningshus från år 1871, samt uthus, ladugård och bagarstuga från 1920-
talet (Västerbottens museum 2009). Byggnaderna på Tomtebogård revs 2016. 
 

 
Fig. 6. Karta från 1878, Hemmansklyvning. Lantmäterimyndighetens arkiv. 

Syfte och målsättning 
Den arkeologiska utredningen syftade till att utreda om det förekom oregistrerade forn- och 
kulturlämningar inom det aktuella exploateringsområdet, samt att så långt som möjligt 
beskriva och bedöma dessa. Ambitionsnivån för den aktuella utredningen var hög. Syftet med 
den höga ambitionsnivån var att presentera ett fullgott underlag inför den fortsatta prövningen, 
med tillförlitliga uppgifter om forn- och kulturlämningsförekomster inom utredningsområdet. 
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Metod och genomförande 
Inför fältarbetet genomfördes studier av äldre kartmaterial, arkivmaterial, FMIS och 
terrängmodeller (terrängskuggning) baserade på LIDAR-data. 
 
Fältinsatsen genomfördes främst som en okulär inventering av området. Utredningen 
anpassades efter områdets topografi, markslag samt forn- och kulturlämningspotential. 
Jordsond användes för att bedöma jordlager och om sten i/under markytan kunde utgöra forn- 
eller kulturlämningar. Påträffade lämningar inom utredningsområdet fotades, beskrevs och 
koordinatsattes med hjälp av handdatorer (SWEREF 99 TM och med noggrannhet +-7 m).  
Vid utredningen besiktigades även den fornlämningsliknande bildningen RAÄ Umeå stad 
335:1, i syfte att bedöma lämningens status.  

Resultat  
Vid den arkeologiska utredningen påträffades en oregistrerad husgrund (Obj. 1) inom 
Tomtebogård (se fig. 7 samt bilaga 1). Husgrunden bestod av en kallmurad stenmur, ca 9 x 4 
m stor (Ö-V) med stenar intill 0,4 m stora. Mitt på södra långsidan fanns en ca 1 m stor 
öppning. Lämningen var beväxt med två mindre lövträd, lövsly och markvegetation. Den 
registrerade husgrunden stämde väl överens med det utritade boningshuset på 1870-tals kartan 
samt på den ekonomiska kartan från år 1959 (se fig. 6 och 8). Gårdsstrukturen förändrades 
något genom åren och på Eniros karttjänst syns bonings- och ekonomibyggnaderna innan de 
revs (se fig. 9). Den registrerade husgrunden bedömdes som en övrig kulturhistorisk lämning. 
 
I närheten av husgrunden fanns ett litet upplag av virke, som troligen kom från huset. Inom 
Tomtebogård ska det enligt historiska kartan från år 1878 finnas ytterligare hus, men 
grunderna efter dessa gick inte att klart konstatera i samband med den arkeologiska 
utredningen. I gårdstomtens västra del fanns en vägkrök (se fig. 10), men denna syntes inte 
ansluta till någon befintlig väg. I skogsområdet söder om gårdstomten fanns en tydlig skogsväg 
och enligt 1878 års karta har vägkröken en gång varit en del av denna skogsväg (se fig. 6). I 
ytterkanten av gårdstomtens västra del fanns flera större dumphögar med rivningsmaterial. 
Öster om gården fanns även en lada med plåttak (se fig. 9 och 11). 
 
I samband med utredningen besöktes RAÄ Umeå stad 335:1, som bestod av en 
fornlämningsliknande bildning. Vid besöket bedömdes lämningen vara en del av ett naturligt 
stråk av klappersten (se fig. 12–13). Förutom lämningen RAÄ Umeå stad 335:1 noterades även 
tre sentida härdar på Lillberget (se fig. 14–16).  

Antikvarisk bedömning 
Vid den arkeologiska utredningen påträffades ett nytt objekt i form av en husgrund (obj. 1). Då 
huset uppfördes efter år 1850 bedömdes det som en övrig kulturhistorisk lämning enligt 
rekommendationerna i Riksantikvarieämbetes lämningstypslista år 2014. Den sedan tidigare 
registrerade lämningen RAÄ Umeå stad 335:1 besöktes och bedömdes vara en naturlig 
bildning. Den nyregistrerade husgrunden kommer att rapporteras in till Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister FMIS. 
 
Västerbottens museum anser att inga fortsatta arkeologiska åtgärder behöver vidtas inom 
utredningsområdet vid en eventuell exploatering.  
 
  



7 
 

 
Fig. 7. Objekt 1, husgrund. Foto: Ellinor Johansson, Västerbottens museum.  
 

 
Fig. 8. Platsen för den nyregistrerade husgrunden, stämmer väl överens med boningshuset på Tomtebogård. Ekonomiska 
kartan, Rikets allmänna kartverks arkiv.  
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Fig. 9. Områdesbild över Tomtebogård innan byggnaderna revs år 2016. Källa: www.eniro.se 

 

  
Fig. 10. Vägkrök inom Tomtebogård. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum. 
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Fig. 11. Lada Ö om Tomtebogård. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum. 
 

 
Fig. 12. RAÄ Umeå stad 335:1, Fornlämningsliknande bildning. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum. 
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Fig. 3. RAÄ Umeå stad 335:1, Fornlämningsliknande bildning. Foto: Nina Granholm, Västerbottens museum. 

Utvärdering 
Den arkeologiska utredningen genomfördes i huvudsak enligt upprättad undersökningsplan, 
inga större avvikelser förekom. 
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Fig. 14–16. Sentida härdar på 
Lillberget. Foto: Ellinor 
Johansson och Nina Granholm, 
Västerbottens museum. 
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