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Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har under en dag i oktober månad 2013 genomfört en arke-
ologisk förundersökning av den del av fornlämningen Torslanda 133 som berör 
avstyckningen av fastigheten Röd 2:24, Torslanda socken, Göteborgs kommun. 
Den berörda delen av fornlämningen är belägen i en villaträdgård.
 Fornlämningen Torslanda 133 är registrerad som en boplats och ett stort fynd-
material har ytplockats inom fornlämningsavgränsningen. Fornlämningen har 
undersökts vid en rad olika tillfällen, i samband med så kallade tomtgrävningar.
Vid förundersökningen grävdes totalt 5 schakt, av vilka tre grävdes som 
djupschakt. Fynd av flinta påträffades i samtliga schakt. I de tre djupgrävda 
schakten påträffades överlagrade fynd vilket binder dessa till transgressionen 
under mesolitikum.

Torslanda 133 inom Röd 2:24
Torslanda socken, Göteborgs kommun 
Arkeologisk förundersökning
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Figur 1: Karta över fornlämningar i området med undersökningsområdet markerat. Karta i skala 1:4500.
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Syfte och frågeställningar
Förundersökningen syftade till att ge Länsstyrelsen en fördjupad kunskapsun-
derlag inför prövning av arbetsföretaget enligt 2 kap. 12 par. KML. I första hand 
var målet för undersökningen att, om möjligt, generera kunskap om fornläm-
ningens begränsning, art och datering.

Frågeställningar:

•	 Innehåller	denna	del	av	fornlämningen	komplicerade	lämningar	i	form	av	
anläggningar eller stratigrafier?

•	Kan	någon	komplicerad	företeelse	dateras	naturvetenskapligt	eller	på	an-
nat sätt?

•	 Inom	en	hur	stor	yta	existerar	fornlämningen?
•	Är	fornlämningen	likartad	inom	ytan?
•	Finns	fyndmaterial	som	kan	tolkas	i	termer	av	datering,	funktion,	använd-
ningstid	eller	komplexitet?

I Rio Kulturkooperativs Handlingsplan 2011 förs diskussioner om hur gruppers 
och individers formande av materiell kultur och landskapet kan tolkas i en social 
kontext.	Dessutom	betonas	vikten	av	att	i	tidiga	skeden,	som	vid	utredning	eller	
förundersökning, ge utrymme för naturvetenskapliga analyser (Gustavsson et al. 
2011).
 Förundersökningen av den berörda fastigheten skulle enligt förfrågningsun-
derlaget bedrivas med en hög ambitionsnivå. Målet var sålunda att fastställa och 
beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfattning, samman-
sättning	och	komplexitet	på	fastigheten	Röd	2:24.

Metod
Vid undersökningen togs schakt upp med grävmaskin. Dessa förlades jämnt över 
ytan, i syfte att avgränsa fornlämningen inom fastigheten. Ingen särskild uppdel-
ning	i	intensiva	respektive	extensiva	ytor	gjordes	då	ytan	var	begränsad	till	650	
kvadratmeter. Schaktningen syftade även till att frilägga ytor så att eventuella 
anläggningar kunde upptäckas. Fastigheten var belägen på en sådan höjd över 
havet	 (15-16	meter)	 att	 överlagrade	 kontexter	 bedömdes	 kunna	 förekomma.	
Därför	grävdes	tre	av	schakten	som	djupschakt.	De	fyndförande	kontexter	som	
påträffades gicks igenom för hand.
 Schaktprofiler dokumenterades genom beskrivning av lagerföljder relevanta 
för tolkningen av fornlämningen. Dessa fotograferades även digitalt. De fynd, 
som i fält bedömdes vara av vikt för tolkning och datering av fornlämningen, 
samlades in. Övriga fynd återdeponeras.
 Det primära dokumentationsmaterialet samt tillvaratagna fynd kommer att 
översändas till Göteborgs Stadsmuseum i samband med denna rapports färdig-
ställande.

Förmedling
Det fanns inga medel avsatta för förmedling i undersökningsplanen.
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Undersökningsområdet
Torslanda 133 är belägen i Torslanda socken på sydvästra Hisingen i Göteborgs 
kommun. Landskapet utgörs av en miljö av större och mindre bergsryggar med 
mellanliggande svackor och platåer. Torslanda 133 ligger 13-25 meter över nuva-
rande havsnivå och den här aktuella fastigheten är belägen på cirka 15-16 meter 
över havet.
 I närområdet finns flera kända boplatser eller fyndplatser framförallt hemma-
hörande i stenåldern (Torslanda 129, 131, 132, 134, 253 och 259), figur 1. Dess-
utom återfinns en fornborg (Torslanda 15) cirka 100 meter nordöst om den aktu-
ella fornlämningen.
 Fornlämningen Torslanda 133 innehåller nedslag från framför allt perioden 
mellanmesolitikum-mellanneolitikum. Under mesolitikum och de inledande de-
larna av neolitikum har boplatsen varit strandbunden och tydliggör tidens starka 
koppling till marina resurser.

Tidigare undersökningar
Fornlämningen har tidigare undersökts vid hela tio olika tillfällen, genom så 
kallade tomtgrävningar. Från boplatsen har det även vid skilda tillfällen yt-
plockats	 ett	mycket	 rikt	 fyndmaterial	bestående	av	 (i	 urval):	 26	 skivyxor,	 32	
kärnyxor,	 1	 sandarnayxa,	 2	 lihultyxor,	 6	 trindyxor,	 3	 tjocknackiga	 yxor,	 3	 yx-
fragment, 3 spånpilspetsar med tånge, 2 tvärpilar varav 1 med sned egg, 1 
spånborr, 13 borr, 5 spånskrapor, 30 skivskrapor, 2 skrapor, 8 knivar, 5 spets-
redskap, 9 knackstenar av flinta, 24 kärnor varav 10 spånkärnor, 1 ryggspån, 
21 spån varav 8 med någon form av bearbetning. Därtill tillkommer en stor 
mängd flintavslag med eller utan bearbetning samt en mindre mängd berg-
artsavlag.
 En stor del av fynden som påträffats vid tidigare undersökningar av Torslanda 
133 har varit patinerade, och en mindre del även svallade och kan sättas i sam-
band med den postglaciala transgressionen under mellanmesolitikum.

Undersökningens  resultat
Vid	förundersökningen	grävdes	fem	schakt	om	cirka	1,6	x	4	meter	på	den	berörda	
fastigheten, figur 2, bilaga 1. Tre av schakten grävdes som djupschakt, Flintavslag 
påträffades i samtliga lager, om än sparsamt i de översta. I djupschakten i S3-S5 
påträffades en överlagring med ett fyndförande lager, figur 3. Lagret utgjordes av 
grusig sand och den flinta som påträffades var svallad och patinerad. Det kunde 
inte	utskiljas	något	intensiv-extensivt	nyttjande	av	ytan.	Inga	anläggningar	på-
träffades.

Fynd
Vid förundersökningen påträffades slagen flinta över hela fastigheten. De avslag 
som påträffades i de övre lagerna bedömdes vara av en sån allmän karaktär att 
de	återdeponerades	i	fält.	Det	material	som	påträffades	i	de	överlagrade	kontex-
terna i S3 och S5 samlades in för vidare granskning av arkeolog Kalle Thorsberg. 
Nedan följer hans analysresultat:
 I materialet från S3 finns en övrig kärna där kraften riktats in mot masscen-
trum, på ett för mesolitikum typiskt sätt. Ett sidofragment från en oregelbunden 
konisk kärna (eller ensidig enpolig kärna) som troligen kan dateras till en tidig 
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Figur 2: Karta över undersökningsområdet med grävda schakt. Karta i skala 1:400.
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del av mellanmesolitikum återfinns också i materialet. I övrigt påträffades inget 
material i S3 med daterbara teknologiska element. Materialet från S5 bedömdes 
inte innehålla några daterbara teknologiska element.
 Sammantaget bedöms det insamlade materiel innehålla två typiska avfalls-
produkter från (mellan-) mesolitikum, men då inget övrigt produktionsavfall 
påträffats tyder allt på en naturlig ackumulation, då från havet. Fynden tolkas 
som liggande i ett sekundärt läge i förhållande till de aktiviteter som producerat 
dem. Kärnan är restprodukten av en hel reduktion. Sidofragmentet är resultat 
av ett misstag i en helt annan sorts reduktion. De är alltså båda delar av längre 

Figur 3: Profilbild från S5, med överlagraning bestående av gul kompakt lera. De överlagrade fynden 
framkom i en lerig sand under den gula leran.
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reduktionsförlopp och bör därför höra samman med en produktionsplats av nå-
gon sort ”boplats”.
 Fynden är sorterade enligt Sorteringsschema för flinta, Andersson 1975.

Anläggningar
Det påträffades inga anläggningar vid förundersökningen.

Analysresultat
Då	inga	prover	kunde	tas	 i	en	säker	kontext,	har	 inga	naturvetenskapliga	ana-
lyser genomförts. I undersökningsplanen fanns medel för fyra vedartsanalyser 
samt datering av två 14-C prover.

Tolkning 
Den	del	av	fornlämning	som	berördes	av	undersökningen	tolkas	som	extensiv	
del av en boplats, daterad till mellanmesolitikum-mellanneolitikum. I de schakt 
där djupschakt grävdes påträffades överlagrade boplatslämningar i form av sla-
gen flinta. De har granskats av Kalle Thorsberg och dateras till mellanmesoliti-
kum.

Forskningspotential
Då fornlämningen har varit föremål för ett flertal undersökningar kan de sam-
mantagna materialet bedömas ha en hög forskningspotential.

Pedagogisk potential
Fornlämningen i stort har en viss pedagogisk potential, då den ligger i ett tätbe-
byggt område med en hög fornlämningsfrekvens.

Antikvarisk bedömning
Förundersökningen av den del av fornlämningen Torslanda 133 som berör fast-
igheten Röd 2:24 visade på en förhistorisk aktivitet. Fynden var dock av en sådan 
karaktär att Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ inte anser att någon vi-
dare undersökning behöver genomföras.
 För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett 
så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort om-
råde på marken (eller sjöbottnen) som behövs för att bevara fornlämningen och 
ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. På de delar 
av fornlämningen som ej berörts av arkeologiska undersökningar kvarstår lag-
skydd.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag om kulturminnen mm (KML) och 
genom miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till 
kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
Länsstyrelsen.
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Bilaga 1

Schaktbeskrivning FU Torslanda 133

Samtliga måttangivelser är i meter.

S1 1,6 x 4 m
0-0,05 Förna/grässvål
0,05-0,30 Matjord. Fyndförande
0,30-0,45 Gulbrunlerig lerig silt

Fynd: 1 avslag, 4 övrigt slagen

S2 1,6 x 4
0-0,05 Förna/grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,30 Gulbrun lerig silt

Fynd: -

S3 1,6 x 4
0-0,05 Förna/grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,50 Gulbrun lerig silt
0,50-0,55 Gulbrun lera
0,55-0,70 Gul sand. Fyndförande
0,70-1,38 Grågul lera

Fynd: Avslag, Kärna? Övrigt slagen

S4 1,6 x 4
0-0,05 Förna/grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,37 Brun siltig lera
0,37-0,60 Lerig sand med grus. Fyndförande
0,60-1,00 Blå lera

Fynd: Avslag, övrigt slagen

S5 1,6 x 4 
0-0,05 Förna/grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,55 Gul, kompakt, lera
0,55-0,80 Något lerig sand. Fyndförande
0,80-1,10 Blå lera

Fynd: Avslag, övrigt slagen
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