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Omslagsbild. Översiktsbild över schaktet S-SV om huvudbyggnad. Fotot taget från NV. VBM DB _295_005 
 



Innehållsförteckning 

Sammanfattning ............................................................................. 1 

Bakgrund ......................................................................................... 1 

Syfte/mål ......................................................................................... 1 

Områdesbeskrivning ...................................................................... 1 

Fornlämningsbild ............................................................................ 2 

Förberedelsearbete ....................................................................... 2 

Fältarbete ........................................................................................ 3 

Resultat ............................................................................................ 3 

Referenser ..................................................................................... 10 

Bilagor 



1 
 

Sammanfattning 
Västerbottens museum har utfört en arkeologisk schaktkontroll inom fastigheten 
Haddingen 7:1 (se fig. 1) inför en planerad nybyggnation av ett förråd, en toalett 
samt nedläggning av en kabel. Vid schaktövervakningen av dessa framkom inga 
fynd eller anläggningar. Ett sökschakt togs även upp SV om den tilltänkta 
förrådsbyggnaden. Detta för att undersöka huruvida en ny parkeringsplats skulle 
kunna förläggas i området. Vid schaktövervakningen framkom en skörbränd sten 
och arbetet avbröts omedelbart. 
 
Ur kulturhistorisk synpunkt har Västerbottens museum inget att erinra över 
planerna på nybyggnationerna av ett förråd och en toalett på fastigheten. Däremot 
rekommenderar Västerbottens museum att det sker en förundersökning inom 
området för sökschaktet om planerna på en ny parkeringsplats blir aktuell.   

Bakgrund 
Med anledning av IOGT-NTO:s planerade nybyggnation av ett förråd, en toalett 
samt nedläggning av en kabel inom fastigheten Haddingen 7:1, Tavelsjö (se fig. 1), 
beslutade Länsstyrelsen (431-4669-2012) att en arkeologisk schaktövervakning 
skulle ske i samband med grävarbetena. Anledningen till beslutet var att boplatsen 
RAÄ Umeå stad 444:1 ligger inom fastigheten och att det var nödvändigt att denna 
inte kom till skada i samband med nybyggnationerna. Dessutom togs ett sökschakt 
upp för att undersöka huruvida en ny parkeringsplats skulle kunna förläggas i 
området och vilken inverkan denna i så fall skulle få på den omgivande 
fornlämningsmiljön. Den arkeologiska schaktkontrollen ägde rum 2012-07-02.  

Syfte/mål 
Syftet med schaktövervakningen var att undersöka huruvida den planerade 
exploateringen skulle komma att beröra boplatsen RAÄ Umeå stad 444:1, samt att 
ge ett fullgott underlag för Länsstyrselsens följande handläggning av ärendet. 

Områdesbeskrivning 
IOGT-NTO:s fastighet Haddingen 7:1 ligger ca 2 mil NV om Umeå (se fig. 1). 
Undersökningsområdet är beläget ca 105 - 110 m ö h och terrängen utgörs av 
sandmark som sluttar svagt ner mot Tavelsjön. Området består av en öppen 
tomtyta med angränsande skogsmark. Fastigheten används som lägergård av 
IOGT-NTO. Inom fastigheten ligger fornlämningen RAÄ Umeå stad 444:1 som 
utgörs av en boplats.  
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Fig. 1. Fastigheten Haddingen 7:1 ligger belägen alldeles invid Tavelsjön, ca 2 mil NV om Umeå. Inom fastigheten 
ligger boplatsen RAÄ Umeå stad 444:1.  

Fornlämningsbild 
I samband med en fornminnesinventering som utfördes av Umeå Universitet 
registrerades boplatsen RAÄ Umeå stad 444:1 inom fastigheten Haddingen 7:1. 
Spåren efter boplatsen utgjordes av skörbränd sten, enstaka avslag av kvarts, ett 
fåtal brända ben, en kvartsskrapa och en slipsten. SV och S om boplatsen återfanns 
även två rektangulära kokgropar, RAÄ Umeå stad 444:2 och RAÄ Umeå stad 444:3.  

Förberedelsearbete 
Innan fältarbetet utfördes, studerades utredningsområdet samt dess närområde med 
hjälp av antikvariskt arkivmaterial, såsom äldre kartmaterial, rapporter och 
litteratur. Syftet med analyserna var att få en inblick i områdets kulturhistoriska 
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resursutnyttjande, spåra eventuella förändringar i landskapet över tid, samt ge ett 
bra underlag inför fältarbetet. Förarbetet omfattade även genomgång av tidigare 
registrerade kulturlämningar, kulturmiljöer samt fynd (FMIS, Kringla, mm). 

Fältarbete  
Västerbottens museum har utfört en arkeologisk schaktkontroll i samband med 
planeringen av en nybyggnation av ett förråd, en toalett samt nedläggning av en 
kabel inom fastigheten Haddingen 7:1. Schakten grävdes med hjälp av en mindre 
grävmaskin och dokumentation i form av beskrivning och fotografering 
genomfördes. Ett sökschakt togs även upp SV om den tilltänkta förrådsbyggnaden. 
Detta för att undersöka huruvida en ny parkeringsplats skulle kunna förläggas i 
området och vilken inverkan denna i så fall skulle få på den omgivande 
fornlämningsmiljön. 

Resultat  
I och med nedläggningen av en kabel, förlängdes ett befintligt kabelschakt som gick 
längsmed parkeringsplatsen i den Ö delen av fastigheten (se fig. 2). Kabelschaktet 
förlängdes åt NV och schaktet var ca 2-3 m långt, ungefär 0,5 m brett och ca 0,4 m 
djupt. I schaktet framkom inga forn/- eller kulturhistoriska fynd eller anläggningar.  
 
Ett schakt togs upp alldeles Ö om huvudbyggnaden inför den planerade 
nybyggnationen av en toalett (se fig. 3). Schaktet var ungefär 8x5 m och ca 0,05-
0,10 cm djupt. Större delen av schaktet bestod av fyllnadsmassor efter tidigare 
markarbeten (se fig. 4). I schaktet framkom inga forn/- eller kulturhistoriska fynd 
eller anläggningar.  
 
S-SÖ om huvudbyggnaden togs ett större schakt upp inför den planerade 
nybyggnationen av en förrådsbyggnad (se fig. 5 och 6). Schaktet var ca 12x8 m och 
mellan 0,05 – 0,4 m djupt. Schaktet var djupast i S-SV och planade sedan ut mot N 
och NÖ. I den SÖ delen av schaktet togs ett djupschakt upp som var ca 1x2 m och 
ca 80 cm djupt. Detta för att säkerställa att inga kulturlager hade överlagrats (se fig. 
7). I den SV delen av schaktet framkom en cementring och området runt 
cementringen var omrört (se fig. 8). I schaktet framkom inga forn/- eller 
kulturhistoriska fynd eller anläggningar.  
 
SV om den tilltänkta förrådsbyggnaden togs ett sökschakt upp för att undersöka 
huruvida en ny parkeringsplats skulle kunna förläggas i området och vilken inverkan 
denna i så fall skulle få på fornlämningsmiljön. Schaktet var ca 1x2 m. I samband 
med upptagningen av schaktet framkom en skörbränd sten som indikerade 
förhistorisk aktivitet i området och arbetet avbröts omedelbart (se fig. 9 och 10).  
 
Ur kulturhistorisk synpunkt har Västerbottens museum inget att erinra över 
planerna på en nybyggnation av ett förråd och en toalett på fastigheten Haddingen 
7:1. Däremot rekommenderar Västerbottens museum att det sker en 
förundersökning inom området för sökschaktet om planerna på en ny 
parkeringsplats blir aktuell.  
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Fig. 2. I samband med nedläggningen av en kabel förlängdes ett befintligt kabelschakt. Fotot taget från NÖ. 
VBM_DB 295_001 
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Fig. 3. Ö om huvudbyggnaden togs ett schakt upp inför nybyggnationen av en toalett. Fotot taget från SV. 
VBM_DB 295_002 
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Fig. 4. Schaktet Ö om huvudbyggnaden bestod mestadels av fyllnadsmassor av sand och sten samt en fiberduk. 
Fotot taget från NÖ. VBM_DB 295_003.  
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Fig. 5. S-SÖ om huvudbyggnaden planeras nybyggnationen av ett förråd. Fotot taget från NÖ. VBM_DB 
295_004. 

 

 

 
Fig. 6. Ett större schakt togs upp i samband med schaktkontrollen av den planerade förrådsbyggnaden. Fotot 
taget från NV. VBM_DB 295_007.  
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Fig. 7. Ett djupschakt togs upp i det SÖ hörnet av det större schaktet för att kontrollera att inga kulturlager 
överlagrats. Fotot taget från NÖ. VBM_DB 295_008.  
 

 
Fig. 8. En cementring hittades i den SV delen av schaktet. Cementringen markeras av pilen. Fotot taget från S. 
VBM_DB 295_006. 
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Fig. 9. Ett sökschakt togs upp SÖ om den planerade förrådsbyggnaden. Vid schaktkontrollen framkom en 
skörbränd sten. Fotot taget från SV. VBM_DB 295_009. 
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Fig. 10. Den skörbrända stenen som framkom i sökschaktet. Fotot taget från ovan. VBM_DB 295_010. 

Referenser 
FMIS, Fornsök - Riksantikvarieämbetets hemsida, www.fmis.raa.se 
 
Föremålsdatabasen Kringlas hemsida, www.kringla.nu 
 
 



Bilaga 1 – Fotolista 

 

ArkivNr  Utred. Omr  Anmärkning  Foto från  Fotograf 
VBM_DB 295_001  Haddingen 7:1  Kabelschakt  Från NÖ  Ellinor J. 
VBM_DB 295_002  Haddingen 7:1  Schaktet Ö om huvudbyggnaden  Från SV  Ellinor J. 
VBM_DB 295_003  Haddingen 7:1  Schaktet Ö om huvudbyggnaden  Från NÖ  Ellinor J. 
VBM_DB 295_004  Haddingen 7:1  Översiktsbild inför upptagning av schaktet S‐SV om huvudbyggnad  Från NÖ  Ellinor J. 
VBM_DB 295_005  Haddingen 7:1  Schaktet S‐SV om huvudbyggnad  Från NV  Ellinor J. 
VBM_DB 295_006  Haddingen 7:1  En cementring framkom i schaktet S‐SV om huvudbyggnad  Från S  Ellinor J. 
VBM_DB 295_007  Haddingen 7:1  Översiktsbild över schaktet S‐SV om huvudbyggnad  Från NV  Ellinor J. 
VBM_DB 295_008  Haddingen 7:1  Djupschaktet  Från NÖ  Ellinor J. 
VBM_DB 295_009  Haddingen 7:1  Sökschaktet  Från SV  Ellinor J. 
VBM_DB 295_010  Haddingen 7:1  Skörbränd sten  Från ovan  Ellinor J. 
 

 





 
 

Box 3183, 903 04 Umeå 

Telefon 090-16 39 00. Telefax 090-77 90 00. 

info@vbm.se 

www.vasterbottensmusem.se 

 


