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Sammanfattning 
Eldrun Kulturmiljö AB har genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna 
Sofiehem 2:4 och 2:1 samt Tomtebo 2:1 m.fl. i Umeå kommun, Västerbottens län. 
Uppdragsgivare var Umeå kommun som inlett en strukturstudie i det aktuella området 
och har därför begärt att en arkeologisk utredning genomförs. Utredningen 
genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i Västerbottens län enligt 2 kap. 
Kulturmiljölagen KML, dnr 431-6494-2018 (figur 1). 

Vid den inledande fältinventeringen registrerades fem nyupptäckta lämningar, varav 
två tjärdalar och två härdar från historisk tid (Objekt 2–3/L2019:2051 samt L2019:2054, 
respektive Objekt 5–6/ L2019:2053 samt L2019:2055 ), vilka gavs den antikvariska 
statusen övrig kulturhistorisk lämning. Söder om tre tidigare kända gravanläggningar 
(RAÄ.nr Umeå stad 336:1-3/ L1938:8407, L1938:8585, L1938:7623) påträffades 
ytterligare en möjlig gravanläggning, Objekt 1. Objekt 1 provundersöktes vid 
utredningen steg 2 och bedömdes därefter som en förhistoriska gravanläggning, en s.k. 
stensättning, och registrerades i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister som 
L2019:2049. Alla objekten presenteras på figur 6 och tabell 1. 

I uppdraget ingick också att fältbesikta och antikvariskt bedöma fyra möjliga härdar 
som var registrerade av Skogsstyrelsen sedan tidigare. Av dessa bedömdes en härd vara 
fornlämning, Objekt 4/L2019:2052, och en bedömdes som övrig kulturhistorisk lämning, 
Objekt 7/L2019:2056, den senare ligger strax söder om utbredningsområdet (skog och 
historianr 3002163 resp 3002144), och två avfärdades (3002162 och 3002146).

Två områden bedömdes vara lämpliga boplatsytor där en utredningsgrävning 
genomfördes, vid steg 2. Nio provschakt med grävmaskin upptogs inom Objekt 9, och 
elva schakt inom Objekt 8. Inom Objekt 9 framkom inget av arkeologiskt intresse och 
det avfärdades därför. Inom Objekt 8 konstaterades boplatslämningar i fyra av 
schakten. Delar av objektet har registrerats som förhistorisk boplats, L2019:2050. 

Inledning och bakgrund 
En arkeologisk utredning består av två delar, arkivgenomgång och fältinventering (steg 
1) samt påföljande arkeologiska utredningsgrävningar (steg 2) av de anläggningar och
lägen som kan innehålla lämningar dolda under markytan som påträffats vid
fältinventeringen. Föreliggande rapport redovisar resultatet från båda stegen i
utredningen.

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS har under utredningens gång lagts om 
till Kulturmiljöregistret KMR. Detta innebär att nyregistrerade lämningar kommer att få 
RAÄ-nummer baserade på en rikstäckande löpnummerserie, t.ex. L2018:103. Äldre 
RAÄ-nr baserade på sockenvisa nummerserier, t.ex. Umeå stad 244:1, kommer i 
rapporten att redovisas med tillägg av de nya numren, t.ex. Umeå stad 
244:1/L1938:7871. Inom arbetsområdet finns nämligen båda typerna av nummerserier. 

I rapporten används i första hand objektnumren och för de objekt som registrerats i 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister KMR anges både objektnummer och 
lämningsnummer, t.ex. Objekt 2/L2019:2051. På kartorna anges huvudsakligen 
objektnummer men i tillhörande tabell finns både objektnummer och lämningsnummer 
redovisade. 
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Uppdragets bakgrund 
Umeå kommun har inlett en strukturstudie för det aktuella utbredningsområdet. 
Området är obebyggt men ligger i anslutning till befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen har 
bedömt att en arkeologisk utredning i enlighet med 2 kap. Kulturmiljölagen krävs för 
att avgöra om fornlämningar berörs av vidare exploatering i området. Resultatet 
kommer att utgöra en del av kommunens planeringsunderlag för området (figur 1). 

Figur 1. Översikt med utredningsområdet geografiska placering. 
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Syfte och målsättning 
Syftet med utredningen är att fastställa om fornlämningar berörs av exploateringen, 
samt att så långt som möjligt beskriva och bedöma dessa. Arbetet med den 
arkeologiska utredningen bestod av steg 1 och 2. 

Steg 1 omfattade arkiv- och kartstudier samt fältinventering för att 

klargöra om det i området finns synliga fornlämningar som inte är kända

identifiera områden där det kan finnas fornlämningar som inte är synliga i markytan
Steg 2 omfattade utredningsgrävning för att 

klargöra om det finns fornlämningar som inte är synliga i markytan inom de objekt som
pekats ut i steg 1

provundersöka osäkra lämningar eller lämningar med oklar antikvarisk status.

Landskapet 
Utredningsområdet är ca 82 ha stort och omfattar ett större skogsmarksområde mellan 
bostadsområdena Ålidhem och Carlshem i väst och Tomtebo i öst, genomkorsad av 
flera mindre vägar. Vid områdets sydvästra kant och norr om Carlshöjdskolan är en 
öppen anlagd plan för friluftsaktiviteter.  

Vid titt på terrängskuggningskarta över området framträdde smala höga åsryggar 
genom hela området i närmast nord-sydlig riktning. De såg redan i kartan onaturliga ut 
vilket också kunde konstaterades vid fältbesök, även om höjderna nu är rikt 
skogsbeväxta med ganska tät undervegetation. Det framkom senare att dessa höjder 
tillskapats av påförda jordmassor i samband med tidigare exploateringar kring Ålidhem 
och Carlshem.  

Området karaktäriseras i övrigt terrängmässigt av låglänt utdikade myrstråk med 
mellanliggande höjdryggar som under historisk tid varit utmarker tillhörande Ön och 
tegbyarna. På tillgängliga kartor från 1700- och 1800-talet finns inga aktiviteter 
noterade.  

I utredningsområdets sydöstra del är en höjdsträckning med ställvisa hällmarker mellan 
ett par av myrstråken. I norra delen av den höjdryggen är sandiga avsatser och 
strandvallar som följer 35-meterskurvan över dagens havsnivå. Höjdsträckningen 
utgjorde under bronsåldern, för omkring 3500 år sedan, en del av en större landtunga 
som sträcker sig upp mot Berghem och Mariehem. På denna är flera 
fornlämningsmiljöer från tiden kända.  

Närområdets forn- och kulturhistoriska lämningar 
I utbredningsområdets sydöstra del är en höjdsträckning med ställvisa hällmarker på 
vilken tre förhistoriska gravar, s.k. stensättningar, är kända sedan tidigare (RAÄ.nr 
Umeå stad 336:1-3/ L1938:8407, L1938:8585, L1938:7623). Höjdsträckningen, som 
ligger strax över 35 meter över nuvarande havsnivå, utgjorde under bronsåldern en del 
av en större landtunga som sträcker sig upp mot Berghem och Mariehem. På denna är 
flera fornlämningsmiljöer från tiden kända (figur 2). 
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Figur 2. Strandlinjen för 3500 år sedan ovan och 3000 år sedan nedan. De röda prickarna är 
fornlämningslokaler med 2–4 stensättningar eller rösen samt två gravfält med rösen och stensättningar 
längsmed samma höjdsträckning och från samma tid. 

Genomförande och dokumentation 
Arbetet inleddes med en kart- och arkivstudie som omfattade en genomgång av 
Fornminnes-registret (FMIS), historiskt kartmaterial vid Lantmäteriet (LM) och en 
genomgång av ortnamnsarkivet (Sofi). Även en sökning i Statens historiska museums 
digitala samlingar (SHM), Västerbottens museums digitala information samt i SAMLA, 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) digitala rapportarkiv genomfördes. Jordartskartor, 
lidardata och strandlinjekartor har kontrollerats genom det digitala kartfönstret vid 
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Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och FMIS publika sökapplikation Fornsok 
(senare Fornreg, se under rubriken Inledning och bakgrund). 

Den inledande fältinventeringen, steg 1, bestod av en okulär besiktning av området 
som vid behov kompletterades med provstick med jordsond. Påträffade lämningar och 
områden av arkeologiskt intresse inför steg 2 noterades. Den efterföljande 
utredningsgrävningen, steg 2, utfördes med hjälp av en mindre bandgående 
grävmaskin som lätt kunde ta sig fram mellan träden (figur 3). Sju schakt upptogs i 
anslutning till Objekt 9 och elva schakt inom Objekt 8. Schakten grävdes skiktvis ner till 
orörd marknivå. Där anläggningar och fynd framkom inom Objekt 8 rensades schakten 
med handverktyg. Inga anläggningar eller fynd tillvaratogs. 

Den möjliga graven, Objekt 1 avtorvades för hand och finrensades, varefter den 
sydöstra kvadranten rensades ner ytterligare 2-3 cm. Syftet var att fastställa om 
anläggningens status var fornlämning.  

De lämningar och lägen som berörde utredningen tilldelades ett objektnummer samt 
dokumenterades med foto och beskrivning och mättes in med GPS. Inmätningen 
skedde med handhållen GPS under fältinventeringen och vid utredningsgrävningen 
mättes schakt och anläggningar in med RTK-GPS.  

Vid den antikvariska bedömningen av objekten har följande begrepp använts: 

Fornlämning. En fornlämning som är skyddad enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988: 950).

Övrig kulturhistorisk lämning. Lämning med kulturhistoriskt värde som inte skyddas av
Kulturmiljölagen då den inte uppfyller kriterierna för fornlämning. Hänsyn ska dock
visas vid exploatering.

Möjlig fornlämning. Användes vid steg 1. Möjliga fornlämningar är enskilda
objekt eller ytor som utifrån topografi och omkringliggande fornlämningsmiljö
bedöms kunna innehålla dold fornlämning och som därför bör utredas vidare.
Huvudsakligen utgör dessa ytor boplatslägen där bosättning från olika
förhistoriska epoker är möjliga. Dessa senare prövades och bekräftades eller
avfärdades vid steg 2, utredningsgrävningen.

Figur 3. Fredrik Pada gräver S15 inom Objekt 8. 
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Utredningens resultat 
Historiska kartstudier och arkiv 
De historiska kartarkiven visar att området på 1700-talet var Öns och tegbyarnas 
samfällda utmarkskogar, vid laga skiftet 1876 tillhörigt Västerteg. Ingen verksamhet finns 
angivet inom utredningsområdet enligt dessa kartor (LMS akt nr Z31-159:13 och akt nr 
Z31-171:2. 

Fältinventeringen 
Vid fältinventeringen registrerades sex lämningar. Två tjärdalar samt två härdar från 
historisk tid (Objekt 2-3, 5-6). Av de fyra möjliga härdarna som tidigare registrerats hos 
Skogsstyrelsen bedömdes en som fornlämning (Objekt 4) och en från historisk tid som 
övrig kulturhistorisk lämning (Objekt 7). De andra två avfärdades som lämningar (tabell 1)

Ytterligare en möjlig grav noterades, Objekt 1 (figur 9), som ligger i tämligen nära 
anslutning till de tidigare kända gravarna, L1938:7623, L1938:8407, L1938:8585 
(tidigare benämnda RAÄ-nr Umeå stad 336:1-3). En av de senare, L2938:7623 (figur 11), 
var sen tidigare bedömd som osäker gravanläggning. Vid utredningen ändrades 
bedömningen till förhistorisk grav med den antikvariska statusen fornlämning. 

Två områden bedömdes utgöra lämpliga boplatsytor, Objekt 8-9. Dessa prövades 
tillsammans med den möjliga gravanläggning, Objekt 1 vid utredningsgrävningen, steg 2.
Alla objekten presenteras på figur 6 och Tabell 1 respektive Tabell 3.

Utredningsområdet har under historisk tid utgjort ett utmarksområde där t.ex. 
tjärbränning och annan skoglig verksamhet förekommit. Idag är området rikligt 
utnyttjat för fritidsaktiviteter och skolverksamhet. Många av härdarna i området är 
därför kopplade till dessa verksamheter (figur 5). En av härdarna har dock en 
ålderdomlig karaktär, Objekt 4/L2019:2052 (figur 4). Den är rektangulär, 1,1x0,9 meter 
och 0,05-0,15 meter hög och har en övermossad stenfyllning. I kanten är sju delvis 
synliga stenar, 0,1-0,4 meter stora, varav den största delvis övermossad i ett av hörnen. 
Härden har bedömts som fornlämning.  

Figur 5. Objekt 6/ L2019:2055, en härd som bedömts som 
övrig kulturhistorisk lämning. 

Figur 4. Objekt 4/L2019:2049, en stenfylld härd som 
bedömts som fornlämning. 



Objekt/ 
lämningsnr. Lämningstyp Antikvarisk status Åtgärdsförslag 

Objekt 1/ 
L2019:2049 Stensättning Fornlämning Arkeologisk 

förundersökning 

Objekt 2/ 
L2019:2051 Tjärdal Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 

Objekt 3/ 
L2019:2054 Tjärdal Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 

Objekt 4/ 
L2019:2052 
SoH 3002163 

Härd Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Objekt 5/ 
L2019:2053 Härd, historisk Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 

Objekt 6/ 
L2019:2055 Härd, historisk Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 

Objekt 7/ 
L2019:2056 
SoH 3002144 

Härd, historisk Övrig kulturhistorisk lämning Dokumentation 

Objekt 8/ 
L2019:2050 Boplats Fornlämning Arkeologisk 

förundersökning 

Objekt 9 Boplatsläge Avfärdat Ingen åtgärd 

Umeå stad 
336:1/ 
L1038:8407 

Stensättning Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Umeå stad 
336:2/ 
L1938:8585 

Stensättning Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Umeå stad 
336:3/ 
L2938:7623 

Stensättning Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

SoH 3002162 Härd? Avfärdad Ingen åtgärd 

SoH 3002146 Härd? Avfärdad Ingen åtgärd 

Tabell 1. Alla objekt med åtgärdsförslag efter genomförd utredning 

10 
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Figur 6. Översikt över samtliga objekt efter den arkeologiska utredningen. De objekt, eller delar av  
objekt, som erhållit lämningsnummer i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister anges i Tabell 1 och 3. 
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Utredningsgrävningen 
Vid utredningsgrävningen användes en mindre typ av larvgående grävmaskin som lätt 
kunde ta sig fram mellan träden. Nio schakt togs upp inom och i anslutning till Objekt 9 
och grävdes till orörd marknivå. Inget av arkeologiskt intresse framkom varför objektet 
avfärdades (figur 13 och tabell 2) 

Elva schakt upptogs inom Objekt 8 (figur 13 och tabell 2). I fyra påträffades 
anläggningar i form av en härd, en skärvstenskoncentration och två stenrader samt 
spridda enstaka skärvstenar. Den delen av objektet registrerades i 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister som förhistorisk boplats med antikvarisk 
status fornlämning, L2019:2050 (figur 7-8 och 11) 

Den möjliga graven, Objekt 1, ligger direkt på berghällen söder om och längsmed 
samma höjdrygg som övriga kända gravar (stensättningar, Umeå stad 336:1-3/ 
L1038:8407, 8585, 7623). Objekt 1 syntes som en svagt välvd, oregelbunden oval 
övertorvad stenkoncentration (figur 9). Läget på krönet av hällen och närheten till 
andra gravanläggningar föranledde att anläggningen provgrävdes för att kunna 
konstatera eller avfärda fornlämning.  

Det var inte möjligt att ta sig till platsen med grävmaskin varför den torvades av 
förhand (figur 10). Hela anläggningen torvades av och den sydöstra kvadranten 
rensades ner ytterligare några centimeter. Efter provundersökningen konstaterades att 
Objekt 1 är en stensättning, en typ av förhistorisk grav och den registrerades som 
L2019:2049 i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister (KMR).  

Figur 8. Tummstocken på bilden ligger över en tämligen tätt 
packad skärvstenskoncentration inom den del av Objekt 8 
som registratas som förhistorisk boplats, L2019:2050. 

Figur 7. Fredrik Pada arbetar inom Objekt 8. En stenrad kan 
skymta i schaktet. 
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Stensättningen är övertorvad, oregelbunden, närmast oval, 2x1,2 meter (NNÖ-SSV) och 
ca 0,15 meter hög. Vid avtorvningen framkom en tät stenpackning av 0,05-0,2 meter 
stora stenar (vanligen 0,1 meter stora och rundade) i 1-2-skikt med sandig fyllning 
mellan stenarna. I norra änden är en 0,4x0,1-0,3 meter stor och 0,1 meter hög sten. 
Utrasade i östra kanten är större flata 0,3-0,4 meter stora stenar som tolkas som 
kantstenar. Utanför graven är spridda stenar. Inga fynd påträffades men 
stenpackningen och den starkt färgade fyllningen av sand och småsten tolkades som 
påförd och kulturpåverkad (figur 9 och 10). Anläggningen återställdes efter
utredningsgrävningen 2018 

Figur 9. Objekt 1/L2019:2049 innan avtorvning. 

Figur 10. Objekt 1/L2019:2049 efter avtorvning. 
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Just denna typ av stensättningar är inte tidigare registrerade i området men är 
tämligen vanliga i södra delar av Sverige, där typen går under namnet ”misterhultare”, 
”göteborgsäckel” eller det mer neutrala ”grav på häll/hällmark”. Stensättningstypen 
kännetecknas av att stenar fyller upp en skreva eller att det på en mindre yta på hällen 
samlats ihop sand och sten till en flack gravpackning. L2019:2049 hör till den senare 
typen. Den tidigare kända Umeå stad 336:3/ L2938:7623 (figur 11) som vid utredningen 
bedömdes som fornlämning hör den förstnämnda typen.  

Figur 11. Umeå stad 336:3/L L2938:7623 från norr. 

Paralleller till dessa stensättningar har tidigare framkommit och belagts i 
Skellefteåtrakten och i Hedensbyn i Skellefteå har typen undersökts och daterats 
till vikingatid (1080 BP). 

Figur 12. En av gravarna som undersöktes i Hedensbyn i Skellefteå som liknar L2019:2049. 
Fynden bestod huvudsakligen av brända ben från människa som daterades till vikingatid. 
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Figur 13. Översikt över utredningsschakten samt den registrerade boplatsen Objekt 8/
L2019:2050  Även den nyregistrerade stensättningen Objekt 1/L2019:2049 avtorvades och den 
sydöstra  kvadranten rensades ytterligare ca 3-5 cm.  
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Slutsats och utvärdering
I utredningen framkom ny arkeologisk kunskap främst i form av stensättningar och fossila åkerytor i nära 
anslutning till hällmarker.
Sammantaget ger resultatet en god bild av utredningsområdets karaktär och komplexitet vilket kan ligga 
till grund för handläggning och det fortsatta arkeologiska arbetet. Syfte och målsättning torde därför ha 
uppnåtts.  
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Inmatningsmetod: GPS resp. RTK-GPS 
Rapporten laddas in i RAÄs Forndok. Till rapporten hör shapedataset.  
Foton och arkiv: Originalfoton och övrigt digitalt material förvaras tillsammans  
med ärendet på server hos undersökaren.

mailto:eva.klotz@eldrun.se
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Bilagor 

Tabell 1. Schaktbeskrivning 

Schakt Obj Storlek/djup Fynd/anläggning Beskrivning 

S1 Obj 9 3x1,3 m./ 
0,15-0,2 m 

Stenrammel NNV-SSO. Stenrikt 

S2 6x1,3 m/ 
0,15-0,2 m 

NNV-SSO. Sandigt 

S3 8x1 m/ 
0,15-0,2  m. 

NNV-SSO. Sand 

S4 5x1,5-2/ 
0,15-0,2 m. 

NNV-SSO. Sand, grus 

S5 5x1,3 m/ 
0,15-0,2 m. 

NNV-SSO. Sand. 

S6 3x1,4 m/ 
0,15-0,2 m. 

NV-SO. Grusig 
moränmark 

S7 3x2 m/ 
0,15-0,2 m- 

NV-SO. Grusig 
moränmark 

S8 Obj 8 3x1,5 m/ 
0,15-0,2 m. 

NNO-SSV. Sand 

S9 4x3 m/ 
0,15-0,2 m. 

NNO-SSV. Häll. Grusig, 
stenar. 

S10 1 m diam. Ö-V. Stig. Moränmark. 

S11 2x1 m/ 
0,15-0,2 m 

Skärvsten Ö-V. Sandmark 

S12 8x9x2-2,5 
0,25 m 

Skärvsten 

S13 5x1,4 m/ 
0,15-0,2 m. 

Skärvsten NV-SO. Sandmark. 

S14 8x1,5 m/ 
0,15-0,2 m. 

Spridd skärvsten 
Stenrad 

NO-SV. Sandmark 

S15 5x6x2-4 m/ 
0,15 m 

Härd/ 
skärvstenspackning 
Stenrad 

N-S. Sandmark



S16 7x1,4 m/ 
0,15-0,2 m. 

Skärvsten NO-SV. Sandmark 

S17 7x1,3 m 
0,15-0,2 m. 

Skärvsten NO-SV. Sandmark 

S18 4x1,4 m. Djup 
0,15-0,2 m. 

Grusig moränmark. 

Tabell 3. Lämningsbeskrivningar och åtgärdsförslag 

Objekt/ 
Lämningsnr 

Beskrivning Antikvarisk 
status 

Åtgärdsförslag 

Objekt 1/ 
L2019:2049 

Stensättning, övertorvad, oregelbunden, 
närmast oval, 2x1,2 m (NNÖ-SSV) och intill 
0,15 m h, bestående av 0,05-0,2 m st 
stenar (vanligen 0,1 m st), 1-2-skiktade 
med sandig fyllning emellan. Fyllningen av 
starkt färgad sand och småsten. I N änden 
är en 0,4x0,1-0,3 m st och 0,1 m h sten. I Ö 
kanten är utrasade större kantstenar, 0,3-
0,4 m st och 0,1 m h. Utanför graven är 
sprdda stenar. 
Den SÖ kvadranten avtorvad och därefter 
återställd vid utredningsgrävning 2018. 

Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Objekt 2/ 
L2019:2051 

Tjärdal, oval, 6x4,5 m (NV-SÖ). Gropen är 2 
m diam (i botten 0,9 diam) och 0,5 m dj, 
med omgivande vall, 1,5–2 m br och intill 
0,1 m h, som sträcker sig runt hela 
anläggningen. Från gropen går mot SÖ en 
0,7 m l, 0,3 m br och 0,5 m dj ränna, fram 
till en grop för uppsamlingskärl, 1 m diam 
och 0,4 m dj med plan botten. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 

Objekt 3/ 
L2019:2054 

Tjärdal, oval, 6x5 m (ÖNÖ-VSV). Gropen är 
2–2,5 m diam och ca 0,8 m dj, med 
omgivande vall, 1,5–2 m br, bredast i N 
och S. Mot VSV går en ränna 1,5 m l, 0,4 m 
br och intill 0,7 m dj. Ingen tydlig svacka 
för uppsamlingskärl. Skadad i VSV. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 

Objekt 4/ 
L2019:2052 

Härd, rektangulär, 1,1x0,9 m och 0,05-0,15 
m h, stenfylld, övermossad. I kanten är sju 
delvis synliga stenar, 0,1-0,4 m st, varav 
den största delvis övermossad i ett hörn. 

Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Objekt 5/ 
L2019:2053 

Härd, sentida, närmast oval, 0,7x0,6 m och 
0,1 m h, ofylld med åtta kantstenar, 0,1-
0,4 m st. Lätt övermossad. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 

SoH 3002163
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Objekt 6/ 
L2019:2055 

Härd, sentida, närmast rund, 0,9 diam och 
0,25 m h. Ofylld, delvis övermossad med 
nio synliga kantstenar, 0,1-0,25 m st. 

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 

Objekt 7/ 
L2019:2056 

Härd, sentida, 0,8 m diam och intill 0,1 m 
h. Ofylld med fyra synliga kantstenar, 0,1-
0,3 m st, och ytterligare ett par
övermossade.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Dokumentation 

Objekt 8/ 
L2019:2050 

Boplats, 90x60-70 m (Ö-V). Inom angivet 
område påträffades vid 
utredningsgrävningar år 2018 
skrävstenskoncentration, spridd skärvsten, 
enstaka kvarts, samt stenrader och 2 
mörkfärgningar. 

Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Umeå stad 
336:1/ 
L1038:8407 

Stensättning, undersökt och restaurerad, 
rund, 4,5 m diam och 0,1-0,3 m h. Delvis 
övermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar, 
enstaka intill 0,8 m st. I mittpartiet inom 
en 1,5 m diam stor yta är 0,1 m st stenar. 
Delvis kantkedja, 0,1-0,3 m h av 0,2-0,5 m 
st stenar. I SV kanten är en 0,9x0,4 m st 
och 0,3 m h sten. 

Vid en arkeologisk undersökning år 
1996(?) påträffades brända och obrända 
ben samt kol. Kolprov togs för datering 
varav ett gav datering till vikingatid. Efter 
undersökningen restarurerades graven. 

Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Umeå stad 
336:2/ 
L1938:8585 

Stensättning, rund, 4 m diam och ca 0,3 m 
h. Gles fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Till
större delen övermossad och överväxt
med krypgran.

Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

Umeå stad 
336:3/ 
L2938:7623 

Stensättning, bestående av en ca 4x4 m st 
och 0,1-0,5 m h (högst från N) 
stenpackning anlagd i svacka mellan och S 
om två hällar/fasta block (med riktning 
närmast Ö-V). Stenarna är 0,15-0,4 m st. 
Det V blocket är på ovansidan delvis täckt 
av en enkel övermossad stenpackning. 
Stenarna är delvis lösa vilket troligen beror 
på att en mindre stig löper över 
anläggningen. 
Något utfallen, mest åt S. 

Fornlämning Arkeologisk 
förundersökning 

SoH 3002144
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Bildbilaga  
 
 

Figur 20. L2019:2055, en härd. 

Figur 22. L2019:2054, en tjärdal.  

Figur 11. L2019:2051, en tjärdal. 
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Figur 23–25. Schaktning i södra delen av 
utredningsområdet,  schakt 2, 7 och 4. 
Fredrik Pada är grävmaskinist

Figur 26-27. Schaktning inom L2019:2050,
en förhistorisk boplats. 
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Figur 28. Härd inom boplatsen, L2019:2050 

Figur 29–31. Avtorvning, finrensning och 
provundersökning av L2019:2050, en 
stensättning. Överst efter avtorvning, 
därunder Eva Klotz finrensar efter 
avtorvningen. Nederst till höger en 
välavgränsad packning med sten, grus 
och jord, I kanten är några större stenar.  


	Bildbilaga Tomtebo Carlshem.pdf
	Bildbilaga


