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Sammanfattning
En arkeologisk schaktkontroll har genomförts av Västerbottens museum med anledning av
schaktningsarbeten på fastigheten Kåddis 5:17, Umeå kommun, enligt beslut från
Länsstyrelsen. Inom fastigheten finns en registrerad boplats; RAÄ Umeå socken 4. Vid
schaktkontrollen påträffades fyra anläggningar, en bit bearbetad flinta (skrapa?) samt brända
ben. De påträffade anläggningarna och fynden visar att det finns rester kvar efter boplatsen
på fastigheten. I synnerhet gör A1 (härd?) och den intilliggande koncentrationen med
skörbränd sten och kolfläckar (härd?) ett intryck att kunna härröra från förhistorisk tid.

Inledning
Med anledning av schaktning för nedläggning av vatten- och avloppsledningar i samband
med nybyggnation inom fastigheten Kåddis 5:17 (se fig.1), Umeå kommun, har
Västerbottens museum genomfört en arkeologisk schaktkontroll enligt beslut från
Länsstyrelsen (xxxxxxxxxxxxx).
Inom fastigheten finns en registrerad boplats; RAÄ Umeå socken 4. Västerbottens museum
har därför, enligt beslut från Länsstyrelsen, tidigare genomfört en särskild arkeologisk
utredning av området. Vid tidpunkten för utredningen hade området där den då planerade
nybyggnationen skulle genomföras avbanats och man ansåg det troligt att eventuellt
boplatsmaterial fanns i en närbelägen dumphög. Då man påträffade skörbrända stenar inom
området ansåg man det möjligt att boplatsmaterial fortfarande kan finnas inom området för
nybyggnationen. Västerbottens museum ansåg därför i sin rapport (Johansson 2012) att en
arkeologisk schaktkontroll borde genomföras vid fortsatta markingrepp inom området.

Syfte
Syftet med schaktkontrollen var att upptäcka och dokumentera eventuella forn- och
kulturlämningar i samband med schaktningsarbetet

Metod
Schaktningen genomfördes med grävmaskin med olika typer av skopor. Vissa delar av
schaktet rensades med skärslev och dokumenterades genom fotografering.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget på den norra sidan av Umeälven, ca 8 km väster om
Umeå centrum. Det ligger inom fastigheten Kåddis 5:17, Kåddis by, söder om Sockenvägen
(fig. 1).
Undersökningsområdet består av sandig åkermark samt, längst i N, skogsmark. Det är
beläget på en platå, ca 50 m ö h, ovanför en SV-sluttning som vetter ner mot Umeälven. SÖ
om undersökningsområdet ligger en ekonomibyggnad.
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Fig. 1. Undersökningsområdet ligger inom fastigheten 5:17, som markeras av en blå cirkel. Den röda punkten
inomfastigheten utgörs av boplatsen RAÄ Umeå socken 4 (Johansson 2012).

Fornlämningsbild
Tidigare inventeringar och fyndmaterial i trakterna kring Kåddis och Baggböle tyder på att
området har varit bebott åtminstone från yngre stenålder och framåt (Bergman 1982, Sandén
& Gardeström 1999). Inom undersökningsområdet ligger boplatsen RAÄ Umeå sn 4.
Boplatsen har en okänd utbredning, ca 12x5m (NV-SÖ). Det har även påträffats ett 10-tal
skörbrända stenar i den öppna åkermarken. Ca 250 m NV om boplatsen ligger ytterligare en
boplats, RAÄ Umeå sn 315. Även denna indikeras av skörbrända stenar. Ca 600 m SÖ om
undersökningsområdet ligger en tämligen stor boplats, ”Gammgården”, ca 75 x 50 m stor,
där man gjort fynd av skörbränd sten, kvartsföremål, flinta, brända ben m m. Vid Brännland
och Norrfors ligger vidare en mängd boplatser vars belägenhet över havet samt fyndmaterial
placerar dem i yngre stenåldern. På boplatserna har skrapor, avslag av kvarts, skörbränd
sten och brända ben påträffats. I Norrfors finns även ett område med hällristningar (RAÄ
Umeå sn
365:1), som är beläget 54 meter över havet och som kan härröra från ca 2000 f Kr (Smeds &
Andersson 2010). Kåddis by har medeltida anor och finns omnämnd redan under 1300-talet.
Skärvor av medeltida keramik har hittats i åkrarna (Bergman 1982). Undersökningsområdet
ligger inom en kulturmiljö av riksintresse (AC11 Norrfors-Klabböle), som omfattar ett flertal
välbevarade äldre byggnader och gårdsstrukturer (Johansson 2012).

Fältarbete och resultat
Schaktningen påbörjades i skogspartiet i fastighetens NÖ del och drogs i riktning mot S. Det
hade varierande bredd och ett djup på omkring 2,0 m (fig 2).
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Fig. 2. Schaktningen påbörjades i skogspartiet och drogs söderut. Foto från NV. IMG 1137.

Schaktet drogs genom ett dike med en liten (tillfällig?) bäck som man var tvungen att dämma
vid passagen med schaktet (fig. 3).

Fig. 3. Dämning av en liten bäck innan passagen med schaktet. Foto från V. IMG 1139.

Schaktet var där fyndtomt förutom någon enstaka recent porslins- och tegelbit. Schaktningen
fortsatte sedan söderut (i grävmaskinens spår på bilden) (fig 4.) med något minskat djup, ca
1,0 m, och med en bredd av ca. 1,5 meter.
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Fig. 4. Schaktningen fortsatte söderut efter dämning av en liten bäck. Foto från NV. IMG 1142.

Ungefär i jämnhöjd med den röda vedboden (fig. 5) framkom i den östra delen av schaktet
två skörbrända stenar direkt under matjorden. Vid rensning av profilväggen med skärslev
framkom en svag färgning av grå sand med sotinblandning och utanför denna brun sand
med ytterligare någon skörbränd sten och några små bitar brända ben. Anläggningen (härd?)
fick benämningen A1 (fig. 6, 8 och 9). Den var ca 0,6 m l längs schaktkanten, ca 0,3 m l in
från schaktkanten och ca 0,3 m dj. När matjorden avlägsnades närmast schaktkanten i syfte
att undersöka avgränsningen av A1 framkom SÖ om och i direkt anslutning till denna en
koncentration med skörbrända stenar och sotfläckar med svag kolinblandning (härd?). Vid
dess framrensning framkom några små brända ben mellan stenarna (fig. 7 och fig. 8).
Koncentrationen var oregelbunden, närmast rund, 0,4 m i diam. Den gavs inget
anläggningsnummer då den syntes ligga utanför schaktets dragning. Kolprov togs.
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Fig. 5. Schaktet med positionen för A1 markerad med en röd pil. Foto från V. IMG 1157.

Fig. 6. A1. Profil i schaktets östra vägg. Foto från V. IMG 1166.
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Fig. 7. Koncentration av skörbränd sten och sotfläckar SÖ om och i direkt anslutning till A1.
Foto från V, snett ovanifrån. IMG 1160.

Fig. 8. Fyndområden för de brända benen i A1 och koncentrationen med skörbränd sten och
sotfläckar. Foto från V. IMG 1165.
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Strax S om A1 (fig. 9) syntes en lins av sot, kol och rödbränd sand, ca. 0,4 m l i profilen, i
botten av och strax under matjorden. Den fick namnet A2 (fig. 10).

Fig. 9. A1 och A2 i schaktets östra vägg. Foto från NV. IMG 1155.

Fig. 10. A2. Profil i schaktets östra vägg. Foto från V. IMG 1151.
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På motstående sida av schaktet (fig. 11) fanns ett område, ca 0,5 x 0,1 m st i profilen, med
kol och sot i botten av matjordslagret (fig. 12). Det fick namnet A3.

Fig. 11. Placeringen av de anläggningar som påträffades i schaktet. Markerade med gul
sticka syns i bildens vänstra del, i förgrunden A1 och i bakgrunden A2 samt i bildens högra
del, i förgrunden A3 och i bakgrunden A4. Foto från N. IMG 1156.

Fig. 12. A3. Profil i schaktets västra vägg. Foto från Ö. IMG 1152.
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Strax S om A3 påträffades vad som kunde antas vara kanten av en större anläggning. Den
fick namnet A4 (fig. 13). A4 fanns under ett ca 0,3 m tjockt matjordslager och var ca 0,7 m br
och 0,3 m dj i profilen. I syfte att undersöka anläggningens storlek och karaktär avlägsnades
matjorden ovanför densamma med grävmaskinsskopan. Anläggningen befanns då vara en
rektangulär färgning (härd?) med kol, sot, rödbrända fläckar och enstaka skörbrända stenar.
Den var 1,2 x 0,5 m stor (Ö – V) i plan (fig. 14). Ett fynd av bearbetad flinta (skrapa?) (fig. 15)
framkom i matjorden 2 cm ovanför A4 (i dess V del) i samband med avbaningen av
matjorden. Vid rensning av profilkanten på A4 framkom några små fragment brända ben.
Flera kollinser kunde iakttas i profilen av A4 (fig. 16). Kolprov togs.

Fig. 13. A4. Profil i schaktets västra vägg. Foto från Ö. IMG 1158.

Fig. 14. A4 i plan. Foto från ovan. IMG 1162.
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Fig. 15. En bit bearbetad flinta (skrapa?) framkom vid avbaningen av matjorden ovanför A4.
IMG 1174.

Fig. 16. Flera kollinser kunde iakttas i profilen av A4. Foto från Ö. IMG 1167.
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Efter dokumentationen av A4 kunde schaktningsarbetet återupptas. Schaktet drogs först
vidare i sydlig riktning i tiotalet meter och därefter några meter i västlig riktning. Bortsett från
några gropar med recent tegel var schaktet fyndtomt. Avslutningsvis drogs ett schakt direkt N
om platsen för nybyggnationen av ett hus (fig. 17). Endast recenta kolfläckar och en recent
grop (initialt benämnd A5, därefter avskriven då recent material framkom i gropen) framkom
(fig. 18).

Fig. 17. Avbanad yta vid schaktningsarbete N om nybyggnationen av ett hus på platsen.
Foto från Ö. IMG 1172.

Fig. 18. Ytrensning av en potentiell anläggning inom den avbanade ytan.
Foto från N. IMG 1169.
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Samtliga anläggningar lämnades efter dokumentationen orörda och de täcktes över i
samband med igenläggningen av det grävda schaktet.

Diskussion
Den utförda arkeologiska schaktkontrollen visar att det finns rester kvar efter boplatsen på
fastigheten. I synnerhet gör A1 (härd?) och den intilliggande koncentrationen med skörbränd
sten och kolfläckar (härd?) ett intryck att kunna härröra från förhistorisk tid. Fyndet av en bit
bearbetad flinta (skrapa?) visar att även boplatsmaterial finns kvar inom området.
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