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Administrativa uppgifter 

Länsstyrelsens beteckning: 431-9880-2019  
Beställare: Umeå kommun  
Länsstyrelsens beslutsdatum: 2020-03-17 
Landskap: Västerbotten 
Län: Västerbottens län 
Kommun: Umeå kommun 
Socken: Umeå socken 
Fastighet: Kåddis 3:3 
Lämning: L1936:1424 och L1937:6812 
Fornregs uppdragsnummer: 202000812 
Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning 
Koordinatsystem: Sweref 99 TM 
Inmätningsmetod: RTK-GPS 
Höjd över havet: 65 m.ö.h. 
Undersökare: Eldrun kulturmiljö AB 
Ansvarig projektledare: Anette Färjare 
Ansvarig fältarbetsledare och rapportförfattare: Karin Beckman Thoor, Kraka kulturmiljö 
AB Undersökningsperiod: 11 juni 2020.  
Antal fältdagar: 2 dv.  
Maskindagar: 1 dv. 
Antal rapportdagar: 3 dv 
Underkonsult maskin: Västerbottens Traktortjänst. 
Eldruns beteckning: Kåddis FU L1936:1424. 
Fynd: Inga fynd påträffades. 
Dokumentationsmaterial: Allt dokumentationsmaterial ingår i rapporten.  
Materialet sparas på server hos undersökaren. 
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Inledning 

Eldrun kulturmiljö AB har med bistånd av Kraka kulturmiljö AB utfört en arkeologisk 
förundersökning inför planering av industrimark. 

Den arkeologiska förundersökningen avsåg att ge länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför 
prövning om tillstånd till ingrepp i fornlämning. Lämningen beskrivs som en 
stensättningsliknande lämning 4x3m med utlöpare i väster.  

I dess omedelbara närhet ligger lämningen L1937:6812 - en skåre/jaktvärn, klassad som en 
övrig kulturhistorisk lämning som har mätts in och dokumenterats i samband med 
förundersökningen. 

Fältarbetet genomfördes 11 juni 2020 av Karin Beckman-Thoor från Kraka kulturmiljö och 
Eva Klotz från Eldrun kulturmiljö i sällskap av en bandburen grävmaskin som framfördes av 
Thomas Johansson, Västerbottens Traktortjänst AB. 

 
Fig. 1. Kartan visar fornlämningens läge en halv mil väster om Umeå. Digitala vägkartan. 

Bakgrund 

Fornlämningen, L1936:1424, är i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister registrerad som: 
”Stensättning, närmast oval, 4x3 m (N-S) bestående av 0,8x0,2 m st stenar. Utlöpare i V, 3x2 
m (Ö-V) av övermossade 0,3–1 m st stenar. (RAÄ-2018-3571).” Lämningen påträffades år 
2018 vid en arkeologisk utredning, där den noterades som en stensättningsliknande lämning. 

Lämningen låg på en nivå av 65 m ö. h. på en hylla strax nedan krönet av ett berg. Omkring 
3000 år f. Kr. under yngre stenålder utgjorde bergshöjden en ö som låg strategiskt invid 
mynningen av den forntida Umeälven. Lämningen påminner om andra stensättningar i 
trakten av Umeå som tillskrivits bronsålder och järnålder. 

Sydväst om L1936:1424 ligger L1937:6812, en sk. skåre eller jaktvärn. Den är beskriven som:  
” Skåre, bestående av en svagt bågformad stenmur, 1,8 m l, 0,7 m br (Ö-V) och 0,8 m hög, av 
0,2-0,6 m stora kallmurade stenar i tre lager. Svagt rundad mot S.” 
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Syfte  

Förundersökningen syftade till att ge Länsstyrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om 
tillstånd till ingrepp i fornlämning. Den ska fastställa och dokumentera fornlämningens 
karaktär, datering, utbredning och komplexitet samt ta tillvara fornfynd. Resultaten ska även 
kunna användas av undersökare för att bedöma och beräkna omfattningen av en arkeologisk 
undersökning. Resultaten ska också kunna användas i företagarens planering. 

 
Fig. 2. Lämningen L1937:6812, ligger på den sydvästra kanten av ett bergskrön. Sydväst om ligger L1937:68 12, 
ett skyttevärn/skåre. 
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Fig. 3. Foto som visar L1936:1424, före förundersökningen, vy från söder. I bilden anas stenfria ytor till vänster och 
nertill i bild, där marken består av mossbevuxen hällmark. Foto: Västerbottens länsstyrelse. 

Genomförande och resultat 

Anläggningen framstod som en oregelbundet rund, kraftigt övermossad och av blåbärsris 
bevuxen stensamling. Inledningsvis torvades stenarna av med hjälp av maskin och handkraft.  

Efter avtorvning visade sig stenpackningen fortsätta i nordöst, öster och sydöst. I väster tog 
stenpackningen slut och den nakna berghällen tog vid innan marken sluttade brant ner mot 
väster. 

Nästa moment innebar att stenpackningen avsöktes med metalldetektor. Genom 
metalldetektorn påträffades tre gevärskulor, sannolikt förlupna från den närliggande 
skjutbanan.    

Därefter grävdes mellan ¼ och 1/3 av lämningen, den nordvästra kvart som uppvisade mest 
regelbunden och jämn stenpackning.  

Moränpackningen var enskiktad och bestod av rundade stenar, ca 0,3 – 0, 7 meter stora. I 
några sprickor i berghällen fanns naturligt söndersprängda stenflisor, 0,05–0,15 meter stora. 
De var frostsprängda och låg i fickor i berget där det samlats vatten. 

Inga fynd påträffades. I övrigt gjordes inga iakttagelser av antikvariskt intresse.  

Efter genomförd undersökning bedöms lämningen vara en del av en naturbildning, i form av 
ursvallad morän, nedan ett bergskrön. 

Avslutningsvis lades stenen tillbaka och mossan samt riset lades ovanpå stenarna. 
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Utvärdering - kommentar  

Lämningen var mycket lik en stensättning av traditionell bronsålders - järnålderstyp. Den 
saknade dock tydlig avgränsning mot nordöst. Lämningen har bedömts vara en naturbildning. 

I Umeåtrakten finns enstaka stensättningar, som uppträder på samma nivå över havet, 
merparten av de kända gravarna ligger dock på lägre nivåer som tydligt visar att de kan 
dateras till bronsålder och järnålder.  

Inom ramen för förundersökningen mättes den intilliggande skåren/jaktvärnet in med RTK-
GPS. Skåren har också fotograferats. 

Båda anläggningarna är slutdokumenterade och undersökningen har därmed uppnått syfte 
och målsättning. 

Fig. 3. Översikt över L1936:1424, med upptaget schakt, lämningen så som den noterades i plan samt område med 
svallad morän. L1937 utgör en intilliggande skåre/jaktvärn som mättes in vid undersökningen. Skala 1:200. 
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Fotobilaga 

 
Fig. 4. L1937:6812, Skåren från söder. Foto: Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

 
Fig. 5. L1936:1424, vy över stenpackningen efter avtorvning. Vy från sydväst. Foto: Karin Beckman-Thoor. 
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Fig.6. L1936:1424, vy över stenpackningen efter avtorvning. Vy från nordväst. I bilden anas hur stenpackningen 
fortsätter i den bakre delen av bilden. Foto: Karin Beckman-Thoor. 

 
Fig. 7. L1936:1424, vy över stenpackningen efter avtorvning. Vy från sydöst, i bilden syns tydligt hur 
stenpackningen består av naturligt svallad morän. Foto: Karin Beckman-Thoor. 
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Fig. 8.  L1936:1424, profil över stenpackningen. Vy från norr. Foto: Karin Beckman-Thoor. 
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