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Omslagsbild. Område med fossil åkermark, L2019:4853. Foto från nordöst. Bild VBM DB 500_024.  
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Sammanfattning  
Med anledning av detaljplanearbete inför planerad bostadsbebyggelse har Västerbottens 
museum utfört en arkeologisk utredning inom fastighet Innertavle 14:4 i Umeå kommun, 
Västerbottens län. Inom utredningsområdet framkom två områden med fossil åkermark samt 
en färdväg, vilka bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning. Direkt utanför utrednings-
området framkom därtill en husgrund, historisk tid (jordkällare), vilken bedömdes som forn-
lämning.  
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Fig. 1. Översiktskarta. A) Sverige. B) Umeå tätort. C) Utredningsområdet i byn Innertavle. 
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Inledning 
Med anledning av detaljplanearbete inför planerad bostadsbebyggelse har Västerbottens 
museum, på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten, utfört en arkeologisk utredning inom 
fastighet Innertavle 14:4 vid Innertavle by i Umeå kommun. 

Syfte och målgrupper  
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar berörs av det 
planerade arbetsföretaget samt ge preliminära uppgifter om utbredningen av nyupptäckta 
fornlämningar. Resultatet från utredningen skall utgöra ett fullgott underlag för Länsstyrelsen i 
dess fortsatta hantering av ärendet. Resultatet skall även användas som underlag i företagarens 
planering. Utredningens målgrupp är främst Länsstyrelsen och de aktuella företagarna. 

Utredningsområde 
Utredningsområdet (Fig. 1 och 3) är ca 5,3 ha stort och utgörs i sin helhet av morän, dock med 
ett tunt eller osammanhängande lager av lera-silt i områdets SV:a halva. Utredningsområdet är 
beläget 5-11 meter över havet, med högre terräng i centrala samt i norra delen av området, 
medan terrängen därifrån sluttar mot NV, S och NÖ. Vägen mellan Innertavle och Sillvilken, 
som går i riktning NNV-SSÖ, delar utredningsområdet i två delar. Den östra delen utgörs av 
tallskog. Den västra delen utgörs av barrblandskog och blandskog med barr- och lövträd, 
framför allt asp. Undervegetationen består av blåbärsris, örter och ormbunkar. I mitten av 
utredningsområdet är igenväxande mindre äng (Sperens 2018). Skogen var inte avverkad vid 
inventeringstillfället. Direkt väster om utredningsområdet, mot Tavleån, noterades färska spår 
av bäver i form av bäverstigar och åtskilliga fälda träd (Fig. 8).  

Fornlämningsbild 
Inga tidigare kända lämningar fanns registrerade inom utredningsområdet. Inom 1 km avstånd 
från utredningsområdet finns dock fyra tidigare kända lämningar (Fig. 3): ett vägmärke (Umeå 
stad 13:1 / L1938:8518), två kvarnar (Umeå stad 322:1 / L1938:8094) samt två boplatsvallar 
(Umeå stad 495:1 / L1938:8149 samt Umeå stad 496:1 / L1938:8150) (Se 
Riksantikvarieämbetet 2019). 

Innertavle är en medeltida by, som i 1543 års jordabok har nio registrerande hemman. Byns 
struktur vid Laga skifte påminner mycket om dagens utseende. Byn består i huvudsak av två 
delar, på norra respektive södra sidan om gamla kustlandsvägen Direkt söder om den södra 
bydelen är det aktuella utredningsområdet/detaljplaneområdet. Vid besiktning i samband med 
samrådet inför detaljplanen noterades två gropanläggningar, direkt väster om utrednings-
området (Appelstam Häll 2019). En av dessa registrerades som jordkällare i samband med 
utredningen (Tab. 2).  

Tab. 1. Historiska kartor berörande det aktuella utredningsområdet. (Se Fig. 2 och Lantmäteriet 2019).  

År Typ Akt Arkiv 

1685 Geometrisk avmätning Z31-64:1 Lantmäteristyrelsens arkiv 

1710 Geometrisk avmätning Z31-64:2 Lantmäteristyrelsens arkiv 

1758 Delning av inägor Z31-64:3 Lantmäteristyrelsens arkiv 

1783 Avvittring Z31-64:4 Lantmäteristyrelsens arkiv 

1787 Storskifte Z31-64:5 Lantmäteristyrelsens arkiv 

1881 Laga skifte 24-umj-1120 Lantmäterimyndighetens arkiv 
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Ett antal historiska kartor berör det aktuella utredningsområdet, se Tab. 1 och Fig. 2. På karta 
från 1685 (Geometrisk avmätning) finns en gård i området norr om utredningsområdet. På 
karta från 1710 (Geometrisk avmätning) finns två gårdar markerade i anslutning till det 
aktuella utredningsområdet, den södra av dessa har tillkommit. På karta från 1758 (Delning av 
inägor) finns åter endast den norra markerad. I mitten av utredningsområdet finns på denna 
karta ”Lill Gärde” markerat. På karta från 1783 (Avvittring) finns inga gårdar markerade i 
närheten av det aktuella utredningsområdet. På karta från 1787 (Storskifte) finns en gård 
markerad i anslutning till utredningsområdet samt även ”Lill Gärdet” markerat. Ytterligare 
finns på i södra delen av utredningsområdet tre områden markerade vilken i lista benämns 
”Ladu Rödningen”. På karta från 1881 (Laga skifte) finns tidigare nämnda ”Lill-Gärdet” och 
”Ladu Rödningen” upptagna (Jämför Fig. 2-3).  

 

 
Fig. 2. Utklipp ur historiska kartor (Se Tab. 1). A) Karta från 1710. B) Karta från 1758. C) Karta från 1787. D) Karta 
från 1881. Skala och riktning mot norr varierar. Lämning L2019:4853 (”Lill-Gärdet”) markerat med rött, L2019:4852 
(”Ladu Rödningen”) markerat med blått. Jämför med Fig. 3. 

Metod och genomförande 
Före fältarbetet utfördes arkiv- och kartstudier. Fältarbetet vid utredningen utfördes av två 
arkeologer från Västerbottens museum, och utgjordes av terrängrekognosering med jordsond 
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och spade. Ett antal provgropar upptogs i områdets centrala del. En bedömning gjordes att det 
inte var nödvändigt med upptagande av sökschakt med grävmaskin. Inget fyndmaterial till-
varatogs vid utredningen. 

Arkivhandlingar 
Arkivmaterial, såväl analogt (fältanteckningar och rapport) som digitalt (digitalfoton och 
rapport), förvaras vid Västerbottens museum. 

Resultat 
Vid utredningen registrerades fyra lämningar, se Tab. 2 och Fig. 3. Inom utredningsområdet 
påträffades en färdväg samt två områden med fossil åkermark, vilka bedömdes som övrig 
kulturhistorisk lämning. Ytterligare registrerades en husgrund, historisk tid, belägen direkt 
väster om utredningsområdet, vilken Länsstyrelsen har bedömt som fornlämning. För 
lämningsbeskrivningar se Bilaga 3.  

 

 
Fig. 3. Karta över lämningar påträffade vid utredningen, se Tab. 2. 
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Tab. 2. Lista över lämningar påträffade vid utredningen, se Fig. 3. Nyregistrerade lämningar erhåller inte längre 
RAÄ-nr, utan enbart Lämningsnummer (L-nr). 

L-nr Sakord Kommentar Status 

L2019:4852 Område med fossil åkermark -  Övrig kulturhistorisk lämning 

L2019:4853 Område med fossil åkermark -  Övrig kulturhistorisk lämning 

L2019:4854 Färdväg -  Övrig kulturhistorisk lämning 

L2019:4855 Husgrund, historisk tid Direkt utanför/ väster om 
utredningsområdet 

Fornlämning 

Diskussion 
Den påträffade färdvägen, L2019:4854 (Fig. 6), går från jordbruksmarken vid utrednings-
området södra kant, fram till den nuvarande Sillviksvägen. Färdvägen har en fortsättning på 
den östra sidan om Sillviksvägen, men denna del är dock fortfarande i bruk och är markerad 
på gällande kartor.  

Två områden med fossil åkermark påträffades, dessa utgörs av fossil åker med röjningsrösen 
och åkerhak/diken (Fig. 4-5). På kartor från år 1710 (Tab. 1 och Fig. 2) och framåt är dessa 
ytor markerade. Den norra av dessa (L2019:4853) har benämnts som ”Lill-Gärdet”, medan 
den södra (L2019:4852) har benämnts som, ”Ladu Rödning”. Lämningarna bedöms som 
övriga kulturhistoriska lämningar då erforderliga karakteristiska äldre drag saknas (Gren 1997 
s. 96ff, 109ff). Dessa två lämningar är idag i olika stadier av igenväxande. 

Direkt väster om utredningsområdet påträffades en husgrund, historisk tid som utgör en 
jordkällare. Lämningen registrerades trots att den låg utanför utredningsområdet, detta då det 
korta avståndet medförde risk att lämningen skulle skadas i samband med kommande 
exploatering. Lämningens ålder är svårbedömd, dock gjorde Länsstyrelsen, utifrån äldre 
kartmaterial, bedömningen att lämningen skall knytas till den äldre bebyggelsen (kronogård 
markerad på karta från 1710, se Tab. 1) och därigenom klassificeras som fornlämning. 
Jordkällare är överlag en arkeologisk outforskad typ av lämning (Se t.ex. Melin, Berglund, & 
Monsen 2010).  

 

 
Fig. 4. Röjningsröse inom område med fossilåkermark, L2019:4852. Foto från norr. Bild VBM DB 500_006.  
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Fig. 5. Röjningsröse vid område med fossil åkermark, L2019:4853. Se även omslagsbilden. Foto från nordväst. Bild 
VBM DB 500_016.  

 

 
Fig. 6. Färdväg L2019:4854. Foto från söder. Bild VBM DB 500_008.  
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Fig. 7. Husgrund, historisk tid (jordkällare) L2019:4855. Foto från sydväst. Bild VBM DB 500_002.  

 

 
Fig. 8. Spår av flitig bäver, mellan utredningsområdet och Tavelån i väster. Bild VBM DB 500_027. 
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Fotolista
VBM DB 500_001-028

Bildnummer Objekt Beskrivning Foto från Datum Fotograf

VBM DB 500_001 L2019:4855 Husgrund, historisk tid, jordkällare. V 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_002 L2019:4855 Husgrund, historisk tid, jordkällare. SV 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_003 L2019:4855 Husgrund, historisk tid, jordkällare. Mikael Armstrand i bild. Ö 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_004 L2019:4855 Husgrund, historisk tid, jordkällare. Ö 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_005 L2019:4855 Husgrund, historisk tid, jordkällare. ÖNÖ 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_006 L2019:4852 Odlingsröse i norra delen av område med fossil åkermark. NV 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_007 L2019:4852 Odlingsröse i sydöstra delen av område med fossil åkermark. Ö 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_008 L2019:4854 Färdväg. SSV 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_009 L2019:4854 Färdväg. S 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_010 L2019:4854 Färdväg. NNÖ 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_011 L2019:4854 Färdväg. Modern väg till vänster i bild. NNÖ 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_012  - Äldre väg (fortfarande i bruk). Mikael Armstrand i bild. S 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_013 L2019:4853 Odlingsröse i östra delen av område med fossil åkermark. V 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_014 L2019:4853 Odlingsröse i södra delen av område med fossil åkermark. Ö 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_015 L2019:4853 Odlingsröse i södra delen av område med fossil åkermark. S 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_016 L2019:4853 Odlingsröse i nordvästra delen av område med fossil åkermark. NV 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_017 L2019:4853 Odlingsröse i nordvästra delen av område med fossil åkermark. SV 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_018 L2019:4853 Odlingsröse i nordvästra delen av område med fossil åkermark. V 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_019 L2019:4853 Odlingsröse i nordöstra delen av område med fossil åkermark. NNV 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_020 L2019:4853 Odlingsröse i nordöstra delen av område med fossil åkermark. SSÖ 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_021 L2019:4853 Odlingsröse i nordöstra delen av område med fossil åkermark. S 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_022 L2019:4853 Odlingsröse i nordöstra delen av område med fossil åkermark. V 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_023 L2019:4853 Odlingsröse i nordöstra delen av område med fossil åkermark. V 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_024 L2019:4853 Gamla åkern inom område med fossil åkermark. NÖ 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_025 L2019:4853 Kant/dike för gamla åkern inom område med fossil åkermark. S 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_026 L2019:4853 Gamla åkern inom område med fossil åkermark. Ö 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_027  - Träd fällda av bäver, mellan utredningsområdet och Tavelån.  - 2019-10-11 Ronny Smeds

VBM DB 500_028  - Stig gjorda av bäver, melan utredningsområdet och Tavelån.  - 2019-10-11 Ronny Smeds
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