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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat (ring). Skala 1: 1 000 000.
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Ubbhult 1:50 m. fl., 
Sätila socken, Marks kommun
Arkeologisk utredning – steg 1 och 2

Sammanfattning
I maj 2017 genomförde Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län en arkeologisk utredning steg 1 och 2 inom fastigheterna Ubbhult 1:50 m. fl. Utredningen 
utfördes inför upprättandet av en ny detaljplan för samhället Ubbhult. Syftet med utredningen var att 
identifiera okända fornlämningar synliga ovan mark, samt undersöka och bedöma lägen där fornlämningar 
som ej är synliga ovan mark kan finnas. 
 Området ligger på mellan 110-144 meter över havet på och utmed en större nordöst-sydvästlig åsrygg, 
strax söder om Östra Ingsjön. Utredningsområdet omfattade totalt 12,6 hektar, fördelat mellan åtta olika 
delytor i utkanten av samhället. Ytorna 1 till 5 är resultatet av en steg 1-utredning som utfördes av Rio 
Göteborg under hösten 2014. Ytorna B12, B13 och B14 har tillkommit i ett senare skede. Inom dessa ytor 
utfördes en arkeologisk utredning i både steg 1 och steg 2. 
 Sammanlagt grävdes 93 maskingrävda schakt och åtta handgrävda provgropar fördelat mellan samtliga 
delytor, utom yta B13. Efter en okulär besiktning av B13 kunde det konstateras att inga fornlämningar 
synliga ovan mark fanns inom området. Dessutom bedömdes ytan sakna förutsättningar för förekomst av 
arkeologiska lämningar under mark. Inom övriga ytor upptogs schakt i de områden som var tillgängliga 
med grävmaskin. I de områden där maskinen inte kunde ta sig fram handgrävdes provgropar.
 Inom yta 1 i S1, S2 och S3 påträffades små mängder tegelkross och skärvor av flintgods i matjorden. 
Sannolikt kommer materialet från torpet Berget (Sätila 308), som utifrån arkivmaterial kan dateras till 
cirka 1860.
 Inom yta B14, i S1 påträffades ett kulturlager, fem stolphål och en ränna samt en flat häll som kan 
ha varit en del av en grundmur eller en syll. Strukturerna bedöms höra till ett hus eller ekonomibyggnad 
tillhörande torpet på Kråkereds tå. Torpets tillkomst kan dateras till 1700-talets senare hälft och står i 
renoverad form kvar på den intilliggande fastigheten åt sydväst. Lämningen har fått arbetsnamnet 
G1645:1 i väntan på RAÄ-nummer. 
 Rio Göteborg anser att fornlämningen G1645:1 bär på ett värde och en potential som bör dokumenteras 
vid en eventuell exploatering av området och bör därför vidare undersökas. Inom ytorna 2, 3, 4, 5, B12 
och B13 påträffades inget av vidare antikvariskt intresse.
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Inledning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utfört 
en arkeologisk utredning steg 1 och 2 inom fastigheterna Ubbhult 1:50 m.fl. Utredningen utfördes inför 
upprättandet av en ny detaljplan för samhället Ubbhult. Utredningsområdet omfattades av åtta olika 
delytor om totalt 12,6 hektar, belägna i anslutning till samhället Ubbhult i Sätila socken, Marks kommun, 
cirka 3 mil sydöst om Göteborg (figur 1-3). Ytorna 1-5 identifierades som möjliga boplatslägen vid en steg 
1-utredning hösten 2014 (Carlstein 2016). Inom dessa delytor har nu en steg 2-utredning genomförts. 
Ytorna B12-14 tillkom i ett senare skede och omfattades således inte av den tidigare steg 1-utredningen. 
Inom dessa delytor har en utredning utförts i både steg 1 och steg 2.

Topografi och fornlämningsmiljö
Området som har varit föremål för arkeologisk utredning ligger på mellan 110-144 meter över havet på 
och utmed en större nordöst-sydvästlig åsrygg, strax söder om Östra Ingsjön. Åsryggen utgörs av en så 
kallad stötsidesmorän, som bildas av ett stråk om fem stycken drumliner. Drumlinerna har en utdragen 
elliptisk form och består huvudsakligen av morän, som avsattes under inlandsisens täcke i samband med 
den senaste istiden (SGU 2017). I övrigt består landskapet av bergiga och skogbevuxna höjdryggar täckta 
med ett tunt vegetationsskikt. Smala och branta sprickdalar, med en huvudsaklig sträckning i nordöst-
sydvästlig riktning, löper parallellt utmed och mellan höjdryggarna. I botten på sprickdalarna finns ofta 
våtmarker, bäckar eller öppna vattenspeglar.
 På krönet av den så kallade Ubbhultsdrumlinen finns idag den huvudsakliga bostadsbebyggelsen och 
mindre uppodlade åkerytor. Den största vägen genom samhället sträcker sig i sydväst-nordöstlig riktning 
från Kungsbacka till Hällingsjö. Vägen anlades i sin befintliga sträckning under 1870- och 1880-talet för att 
underlätta transporten av timmer mellan Ubbhult och Sätila. Emellertid kan vägsträckningen bitvis ses i 
det historiska kartmaterialet från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Denna väg syns även i kartorna från 
1856 och 1890-97 (Lantmäteriet 2017b-c)
 Det aktuella utredningsområdet utgörs av kuperad skogs- och utmark samt villor, gårdar och inägo-
mark. De flesta av delytorna som ingick i utredningen ligger i utkanten av samhället i den uppstyckade 
utmarken tillhörande de gamla stamfastigheterna. Inom närområdet finns ett mindre antal fornlämningar 
och övrigt kulturhistoriska lämningar som är registrerade sedan tidigare (FMIS 2017). Dess utgörs av fossila 
åkermarker (Sätila 257:1, Sätila 309 och Sätila 311), en torplämning (Sätila 308), lösfynd av en pilspets 
(Sätila 160:1), lösfynd av flintavslag av kambrisk flinta (Sätila 185:1, Sätila 187:1), ett vägmärke (Sätila 
187:1), en gränsmarkering (Sätila 21:1), röjningsrösen (Sätila 310), samt kolningsgropar (Sätila 20:1, Sätila 
306 och 307, figur 4).

Tidigare fynd och undersökningar
En utredning steg 1 inom delar av området genomfördes av Rio Göteborg hösten 2014 (Carlstein 2016). 
Vid utredningen påträffades och registrerades en lägenhetsbebyggelse med tillhörande fossil åkermark 
(Sätila 308) samt fossil åkermark (Sätila 309 och Sätila 311). Dessa kom att utgöra kulturhistoriska 
lämningar. Platserna för dessa lämningar pekades också ut som lämpliga förhistoriska boplatslägen för 
vidare utredning. Inför anläggandet av en ny VA-ledning mellan Sätila och Ubbhult genomfördes under 
våren 2016 en utredning steg 1 inom delar av Yta B14 (Lindman 2016). Under hösten samma år utfördes 
en utredning steg 2 av samma område (Munkenberg 2016). Utredningarna resulterade inte i några nya 
fornlämningar dokumenterades.

Syfte
Med anledning av planeringen inför en ny detaljplan för samhället Ubbhult beslutade Länsstyrelsen i 
Västra Götaland (Dnr. 431-35872-2016) att en arkeologisk utredning steg 1 och 2 skulle utföras. Syftet 
med utredningen var att identifiera okända fornlämningar synliga ovan mark, samt undersöka och 
bedöma lägen där fornlämningar som ej är synliga ovan mark kan finnas. Efter avslutad utredning anses 
alla fornlämningar inom området vara kända och bedömda avseende fornlämningsstatus. 
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Lantmäteriet CC BY

Figur 2. Terrängkartan med utredningsområdet markerat med blå linjer. Skala 1:20 000.

Den arkeologiska utredningen syftade i första hand till att utgöra deskriptiva planerings- och besluts-
underlag för Länsstyrelsens vidare hantering av detaljplaneärendet. Målgruppen för utredningen var i 
första hand företagare, Länsstyrelsen, andra myndigheter samt undersökare.
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Figur 3. Översiktskarta över Ubbhult med utredningsytorna 1-5, B12, B13 och B14 markerade i rött. Skala 1:10 000.
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Figur 4. Översiktskarta över utredningsområdet med kända fornlämningar utmärkta. Skala 1:10 000.
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Metod
För de tillkommande ytorna B12-B14 utfördes en mindre kart- och arkivstudie i syfte att öka förståelsen för 
kulturlandskapets framväxt och om möjligt identifiera eventuella lämningar inom det aktuella området.  
 Vidare syftade arkivstudien till att styrka grunderna för eventuella lämningar som kan ha tillkommit 
i anslutning till tidsgränsen 1850. Äldre kartmaterial har rektifierats och studerats av Caj Carlstein och 
Roger Nyqvist på Rio Göteborg. Områdena inventerades därefter genom okulär besiktning efter möjliga 
boplats- och gravmiljöer. Dessa moment genomfördes som ett led i en steg 1-utredning. Därefter 
undersöktes lämpliga miljöer med grävmaskin, inom ramarna för den fortsatta steg 2-utredningen, enligt 
ovan beskrivna metod. 
 Schakten fördelades jämnt över ytorna med hänsyn till topografi, bebyggda ytor, samt mark-
förhållanden. Där möjlighet fanns grävdes dubbla skopbredder för att optimera möjliga observationer av 
förhistoriska lämningar. Där topografiska förhållanden hindrade grävmaskinens framkomlighet grävdes 
istället provrutor för hand (se vidare under Genomförande, nedan).
 Samtliga schakt, provgropar och arkeologiska lämningar mättes i med RTK-GPS och dokumenterades 
digitalt och rapporterades till FMIS. Programvaran ”Arkeo” utvecklad av JJM Digital Dokumentation HB 
användes för dokumentationen. Fältarbetet dokumenterades med digitalkamera.

Genomförande
Fältarbetet genomfördes under sju dagar i slutet av maj månad 2017. Utredningsarbetet inleddes med 
en okulär besiktning av ytorna B12-14 med avsikt att fastställa närvaron av synliga fasta fornlämningar. 
Därefter upptogs maskingrävda schakt inom ytorna 1-5, B12 och B14, som bedömts innefatta områden 
intressanta för exempelvis förhistoriska boplatser, aktivitetsytor eller gravar. Efter den okulära besiktningen 
av B13 kunde det konstateras att inga fornlämningar synliga ovan mark fanns inom området. Dessutom 
bedömdes ytan sakna förutsättningar för förekomst av arkeologiska lämningar under mark. Samma 
bedömning gjordes inom en del av B12 (delyta B12:1, se figur 3). Ytorna B12:1 och B13 undersöktes 
därför inte vidare med maskin.
 Området inom yta B14 är i det historiska källmaterialet benämnt ”Kråkereds tå”. Markerna utgörs 
av gamla ängs- och åkermarker som äldre tid tillhört ett torp, idag benämnt ”Hultins”, inom ägorna för 
Kråkereds hemman (se Kart- och arkivstudier för närmare beskrivning). Torpet står idag inom fastigheten 
Kråkereds tå 1:12, en yta som inte ingår i den aktuella utredningen. 
 För att fastställa den eventuella närvaron av lämningar tillhörande torpet, samt i syfte att avgränsa 
dessa, upptogs schakt utmed fastighetsgränsen till Kråkereds tå 1:12. Inom övriga ytor upptogs schakt 
i de områden som var tillgängliga med grävmaskin. På grund av topografiska förhållanden blev det 
nödvändigt att inom ytorna 3 och 5 gräva provgropar för hand, eftersom grävmaskinen inte kunde ta sig 
fram. 
 Totalt grävdes 93 schakt samt åtta handgrävda provgropar inom ramarna för steg 2-utredningen. Den 
totala ytan som undersöktes med maskin uppgår till 546 kvadratmeter fördelat över en total schaktlängd 
på 380 meter.

Kart- och arkivstudier

Ortnamnen
Sätila socken är känd sedan tidigt 1300-tal och har fått sitt namn från Sätlia by. Namnets äldsta uppteckning, 
Saeteldhrum, från år 1313, anses komma ur en kombination av förledet sjö, det vill säga den närliggande 
sjön Lygnern och slutledet tjäldra. Tjäldra (täldra) är det fornsvenska ordet för en råmärkessten eller 
gränssten (Ortnamnen i Älvsborgs Län 1916 s. 186).
     Hemmanet Kråkered var ett kronolänsmansboställe i Sätila socken och nämns så tidigt som år 1554.  
Kråkered kommer ur en sammanslagning av mansnamnet Krake/Kråke, med den ursprungliga betydelsen 
för röjning eller öppen mark (Ortnamnen i Älvsborgs Län 1916 s. 176). I akterna finns det uppgifter om tre 
torp knutna till Kråkereds ägor. Dessa är Flygsnäs övre, Flygsnäs nedre och Kråkereds tå.  
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Historiska kartor
Endast ett fåtal kartor över fastigheten Kråkered finns tillgängliga i LMVs arkiv. Inte mer än i ett fall dyker 
fastigheten som en egen post. Ärendet från år 1877 gäller avsöndring av mark åt Sätila norra skola, som 
senare byggdes upp på tomten. Den avsöndrade tomtmarken ligger nordöst om Kråkereds hemman och 
sydöst om den nu aktuella utredningsytan B14 (figur 5, Lantmäteriet 2017a). Utöver avsöndringskartan 
finns Kråkered endast redovisat på den storskaliga sockenkartan från 1856 (figur 6, Lantmäteriet 2017b) 
och häradskartan från 1897 över området (figur 7, Lantmäteriet 2017c). Sockenkartan från år 1856 
visar två områden markerade som Kråketorpen och i utsnittet av häradskartans högra övre hörn finns 
Kråkeredshultstorpen inskrivet.

Kyrkoarkivet
Torparen på Kråkereds tå vid tillfället för avsöndringen år 1877 anges på kartbladet vara Karl-Magnus 
Magnusson. Detta verkar emellertid vara felaktigt eftersom ingen med det namnet finns skriven på 
Kråkereds ägor i kyrkoarkivet. Däremot finns en Karl Magnus Karlsson nedtecknad som torpare i Kråkered 
(Eriksson 1985 s. 121, Eriksson 1986 s. 84).
 Från mitten 1700-talet finns det i husförhörslängorna uppgifter om torparen Eric Svensson (1717-
1773) och hans hustru Anna Bengtsdotter (1721-1802) i Kråkered. Dock inga uppgifter om torpets 
lokalisering i förhållande till Kråkereds hemman. Eric och Anna får tre barn Jonas, Bengt och Carin. Carin 
dör i koppor endast tre år gamal, medan Jonas och Bengt lever vidare. Jonas Erikson gifter sig med  Anna 
Andersdotter och avlider 1821, då 67 år gammal som torpare på Kråkered ”Tån”. Hustrun Anna lever kvar 
på ”Tån” ytterligare sju år innan hon också går bort (Eriksson 1985, 1986 och SVAR 2017: Husförhörslängd 
A I:1, 1792-1796). Inga medel fanns avsatta i undersökningsplanen för att vidare utreda torpet Berget 
inom yta 1. Därför har ingen sådan utredning företagits.      

Figur 5. Rektifierat utsnitt ur: Avsöndringskarta år 1877 (Lantmäteriet 2017a, Akt: 15-sät-108). Kartan redovisar den 
från hemmanet Kråkered avstyckade tomtmarken till Sätila norra skola. Det aktuella utredningsområdet inom yta 
B14 är markerat i blått. Skala 1:2500.
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Figur 6. Rektifierat utsnitt ur Sätila sockenkarta år 1856 (Lantmäteriet 2017b, Akt: O168-1:1). Utsnittet visar de 
nordöstra delarna av Kråkereds hemman, samt Kråketorpens läge i förhållande till utredningsområdet yta B14. 
Utredningsområdet är markerat i blått. Skala 1:5000.
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Figur 7. Rektifierat utsnitt ur Hällingsjös häradsekonomiska karta 1890-97 (Lantmäteriet 2017c, Akt: J112-25-7). 
Utredningsområdet yta B14 markerat i blått. Skala 1:5000.
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Figur 8. Schaktplan över Yta 1. Skala 1:1200.
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Undersökningsresultat
Inledningsvis följer en sammanfattning av undersökningens resultat, följt av en mer detaljerad beskrivning 
av respektive delyta.
 Inom Yta 1 påträffades små mängder tegelkross och skärvor av flintgods i matjorden. Sannolikt 
kommer materialet från torpet ”Berget” (ÖKL, Sätila 308), som av Sätila hembygdsförening dateras till 
cirka år 1860.
 Inom Yta B14 påträffades ett kulturlager, fem stolphål, och en ränna, samt en flat häll som kan ha 
varit en del av en grundmur eller en syll. Strukturerna bedöms höra till ett hus eller ekonomibyggnad 
tillhörande torpet på Kråkereds tå. Torpets tillkomst kan dateras till 1700-talets senare hälft. Idag står 
boningshuset kvar i renoverad form på den intilliggande fastigheten åt sydväst. Inom ytorna 2, 3, 4, 5, B12 
och B13 påträffades inga tidigare okända lämningar av antikvariskt intresse.

Yta 1
Inom Yta 1 finns en lägenhetsbebyggelse, Sätila 308, benämnd ”Berget”, registrerad som en övrig 
kulturhistorisk lämning (FMIS 2017). Platsen pekades ut i utredning steg 1 som lämpligt förhistoriskt 
boplatsläge. Vid utredningstillfället upptogs fjorton schakt i åkermarken intill torplämningen (figur 
8). Generellt utgjordes lagerföljden inom ytan av en tunn förna oftast rik på trädrötter, följt av ett 
matjordslager som varierade mellan 0,2 - 0,35 meter i tjocklek. Matjorden överlagrade i sin tur opåverkad 
rostjord eller hälleberg. Från matjorden (L1) i S1, S2 och S3 insamlades en mindre mängd fragment av 
taktegel. Sannolikt kommer materialet från torpet Berget . 
 I S6 och S8 iakttogs i övergången mellan matjord (L1) och rostjord (L2) sporadiskt förekommande 
rester av kol och aska som sannolikt härrör från svedjebruk (figur 9 och 10). I övrigt påträffades inget av 
antikvariskt intresse inom ytan.

Figur 9. Lagerrester med aska och kol från svedjebrän-
ning i S6, yta 1. Fotot taget mot öster.

Figur 10. Profilbild av södra schaktväggen. Ask- och kol-
lagret kan ses som ett ljusgrått lager mellan matjorden 
och den opåverkade rostjorden, till höger i bild.
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Yta 2 och 3
På Yta 2 upptogs tio schakt (figur 11). På Yta 3 upptogs tio schakt och fem handgrävda provgropar (figur 
12). Lagerföljden i schakten på bägge ytor utgjordes generellt av en förna med varierande tjocklek, följt av 
ett tunt lager mer eller mindre humös sand och därefter opåverkad rostjord eller blekjord. 
 De flesta schakt innehöll stora mängder sten och rötter. Inom Yta 3 fanns det partier där maskinen 
inte kunde ta sig fram på grund av topografiska förhållanden. Inom dessa partier grävdes totalt fem 
handgrävda provgropar. Inget av antikvariskt intresse påträffades inom ytorna.

Figur 11. Schaktplan över Yta 2. Skala 1:750.
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Figur 12. Schaktplan över Yta 3. Skala 1:1500.
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Yta 4
Inom Yta 4 finns den fossila åkermarken Sätila 309 registrerad i FMIS (FMIS 2017, figur 13). Platsen pekades 
ut i utredning steg 1 som lämpligt förhistoriskt boplatsläge. Totalt grävdes 16 schakt inom ytan (figur 15). 
Generellt utgjordes lagerföljden av förna/grässvål, följt av ett matjordslager som varierade mellan 0,2-0,5 
meter i tjocklek som överlagrar den opåverkade rost- eller blekjorden. 
 I S4 iakttogs i övergången mellan matjord och rostjord/blekjord, sporadiskt förekommande rester av 
kol och aska som sannolikt härrör från svedjebruk (figur 14). I övrigt kunde påträffades inget av antikvariskt 
intresse inom ytan.   

Figur 13 (ovan). Schaktning i 
den fossila åkermarken Sätila 
309 inom Yta 4. ’Skräddans’ 
torp kan ses i bakgrunden. Foto  
taget mot norr.

Figur 14 (nedan t.h). Lager-
rester med aska och kol från 
svedjebränning i S4, Yta 4. Foto 
taget mot norr.
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Figur 15. Schaktplan över Yta 4. Skala 1:1200.
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Figur 16. Schaktplan Yta 5. Skala 1:1200.
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Yta 5
Inom Yta 5 undersöktes platsen för den fossila åkermarken Sätila 311 då ytan även pekats ut i utredning 
steg 1 som lämpligt läge för förhistoriska lämningar. Totalt grävdes sexton schakt och tre provgropar inom 
ytan (figur 16). Lagerföljden i schakten utgjordes av förna, följt av ett matjordlager mellan 0,2-0,35 meter 
tjockt och därefter rostjord eller blekjord. I de handgrävda provgroparna 1-3, som upptogs i områdets 
östra del, utgjordes lagerföljden av en tunn förna direkt ovan en stenrik rostjord. Spår av svedjebruk i form 
av lagerrester med aska och kol förekom sporadiskt i S15 (figur 17). 
 I samband med schaktningen av S3 hittades sex mindre flintgodsskärvor (6 gram) i matjorden (L1). 
Skärvorna var odekorerade och kan ha hört till en mindre skål eller kopp. Eftersom materialet inte kunde 
knytas till någon arkeologisk kontext och därmed inte sågs som betydelsebärande för  tolkningen av ytan, 
återdeponerades fynden i schaktet. I övrigt påträffades inget av antikvariskt intresse inom ytan.

B12
Inom en del av Yta B12, som benämns B12:1 (figur 18) gjordes bedömningen att inga fornlämningar 
synliga ovan mark fanns inom området. Utifrån topografiska förhållanden bedömdes delytan sakna 
förutsättningar för förekomst av arkeologiska lämningar under mark. B12:1 undersöktes därför inte vidare 
med maskin. Inom den östra delen av yta B12:2 bedömdes förutsättningarna för att hitta arkeologi ej 
synlig ovan mark som goda. Inom denna del upptogs sammanlagt åtta schakt. Den generella lagerföljden 
utgjordes av grässvål följt av matjord 0,2-0,35 meter i tjocklek och därefter opåverkad rostjord. Inget av 
antikvariskt intresse påträffades inom ytan.

B13
Efter den inledande okulära besiktningen gjordes bedömningen att inga fornlämningar synliga ovan mark 
fanns inom området. Dessutom bedömdes ytan sakna förutsättningar för förekomst av arkeologiska 
lämningar under mark. B13 undersöktes därför inte vidare med maskin. Inget av antikvariskt intresse 
påträffades inom ytan.

B14
Sammanlagt upptogs nitton schakt inom Yta B14 (figur 19). Den generella lagerföljden inom ytan 
utgjordes av grässvål, följt av ett matjordslager som varierade mellan 0,2 - 0,5 meter i tjocklek. Matjorden 
överlagrade i sin tur opåverkad rost- eller blekjord.
 Inom Yta B14 finns fyndplatsen Sätila 185:1 registrerad. Fyndet utgörs av enstaka avslag av så kallad 
Kinnekulleflinta, insamlade av Gunnar Hultin, som vuxit upp på det närliggande torpet. Platsen benämns 
även i FMIS, som ett bra läge för en ”stenåldersboplats” (FMIS 2017). Vid utredningstillfället påträffades 
inga fynd eller anläggningar som skulle kunna bekräfta närvaron av en förhistorisk boplats inom ytan.

Figur 17. Lager med aska 
och kol från svedjebränning 
i S15, yta 5. Foto taget mot 
nordöst.
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Figur 18. Schaktplan yta B12. Skala 1:750.
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Figur 19. Schaktplan yta B14. Fornlämningsområde för G1645:1 markerat med grön linje. Skala 1:1200. Den inre blå 
polygonen innesluter fastigheten Kråkereds tå 1:12, som ej omfattas av den aktuella utredningen.
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Anläggningar
Inom den nordöstra delen av Yta B14 påträffades i S1 ett kulturlager (L2) innehållande ett flertal skärvor 
av flintgods. I samma schakt påträffades även anläggningar i form av fem stycken stolphål (A3-A7), en 
ränna (A8) samt en flat häll (A9) möjligen tillhörande en grundmur eller syll (se Bilaga 2 - Anläggnings-
beskrivning). Lämningen har fått det tillfälliga arbetsnamnet G1645:1 i väntan på  fornlämningsnummer i 
FMIS (figur 20-21).
 Fyndmaterialet som framkom i S1, L2 utgörs av fem stycken odekorerade flintgodsskärvor (19 gram) 
från en tallrik och en tekopp. Fyndmaterialets karaktär kan typologiskt dateras till ett tillverkningsår 
mellan år 1770 och 1840 (Se Bilaga 3  - Fyndtabell).
 Lämningen avgränsades i schaktet åt öster och den är inte synlig i de närliggande schakten S2 (åt 
nordväst) eller S19 (åt norr). Lämningens utbredning åt väster och söder om S1 är fortfarande osäker och 
bör vid eventuell exploatering av fastigheten undersökas vidare.

Analysresultat
Inga analyser har genomförts i samband med den arkeologiska utredningen.

Förmedling
Utredningens målgrupp var i första hand beställare och myndigheter. Inga medel fans avsatta i under-
sökningsplanen för förmedling. Någon publik förmedling genomfördes därför inte.

Figur 20. Översiktsfoto av lager och anläggningar tillhörande fornlämning G1645:1 i S1. Foto taget mot öst.
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Tolkning
Strukturerna i lämningen G1645:1, inom Yta B14, bedöms höra till ett hus eller ekonomibyggnad knuten 
till Torpet på Kråkereds tå. Anläggningarna kan utifrån ett stratigrafiskt förhållningssätt delas in i faserna 
konstruktion och bruk. Lämningen tolkas vidare som en lägenhetsbebyggelse med en datering till senare 
delen av tidigmodern tid. Denna datering styrks av den typologiska dateringen av fyndmaterialets ålder 
som har ett tillverkningsår mellan 1770-1840. Dateringen sammanfaller väl med det dokumenterade 
bruket av det närliggande torpet.  
 Lämningen G1645:1 är belägen nordöst om ett av de äldre torpen i området. Idag är torpet bebott och 
benämns av ortsborna som ”Hultins torp” på Kråkereds tå. Torpet har ingått i hemmanet Kråkereds ägor 
och kyrkoarkivets material kan verifiera att det varit bebott från 1700-talets andra hälft. Något närmare 
årtal för torpets uppförande, samt hur dess interna struktur har sett ut, har inte varit möjligt att nå inom 
den här utredningen.  

Resultat gentemot undersökningsplanen
Enligt undersökningsplanen skulle Rio Göteborg under nio dagar genomföra en arkeologisk utredning steg 
1 inom ytorna B12-14 i anslutning till samhället Ubbhult. Efter slutförd steg 1-utredning av dess ytor gick 
en yta vidare till att undersökas med maskin för att fastställa eventuell närvaro av arkeologiska lämningar 
ej synliga ovan mark. Utöver steg 1-utredningen genomfördes en steg 2-utredning inom fem sedan tidigare 
kända ytor. Utredningen genomfördes i sin helhet på sju dagar. Sammanlagt grävdes 93 schakt inom 
ytorna med fokus på de miljöer där fornlämningar kunde förväntas påträffas utifrån lämningsbild och 
topografi. Inom yta B14 identifierades lägenhetsbebyggelse G1645:1. Utöver denna lämning påträffades 
inget av antikvariskt intresse.
     Målet för den arkeologiska utredningen var i första hand att utgöra planerings- och beslutsunderlag för 
Länsstyrelsens vidare hantering av ärendet. Efter avslutad utredning skulle alla lämningar inom området 
vara kända, och bedömda avseende fornlämningsstatus. Alla dessa mål uppfylldes.

Antikvarisk bedömning
 Vid fortsatt exploatering av detaljplaneområdet B14, anser Rio Göteborg anser att fornlämningen G1645:1 
vidare bör undersökas. Lämningen bör i samband med en eventuell undersökning kopplas till torpet på 
Kråkereds tå och diskuteras utifrån intern struktur, funktion, försörjningsstrategi och förändring över tid. 
Vidare bör torpets relation i till länsmannagården på hemmanet Kråkered diskuteras med utgångspunkt i 
den obesuttnes förhållande till sin överman. 
 De övriga kulturhistoriska lämningarna inom området, av vilken Sätila 308 är en del, har kapaciteten 
att ge en klarare bild av levnadsbetingelserna som torpare och livet i utmarken från mitten av 1800-talet. 
Här kan utmarkens perifera betingelser kontrasteras mot fullåkersbygdens centrala funktion. Rio Göteborg 
anser att torplämningen bär på ett värde och en potential som bör dokumenteras och väl beaktas vid en 
eventuell exploatering av området.
 Sätila 309 och 311 (fossil åkermark) undersöktes men inget av antikvariskt intresse kunde påvisas. Där 
av föreslår Rio Göteborg att dessa avskrivs som lämningar.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens generella 
hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i 
lämningar lämnas till Länsstyrelsen. För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges 
av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område på marken 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse.
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Yta 1 

 
    S1 

 
4x1,4 
L1: 0-0,1 Förna/matjord  
L2: 0,1- Berg 
 
 Kommentar: Enstaka fragment av 
taktegel förekommer i matjorden,  
 

S2  4x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 
Kommentar: Enstaka fragment 
av taktegel förekommer i 
matjorden 
 

S3 4x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord 
L2: 0,25- Opåverkad rostjord 
 
Kommentar: Enstaka fragment 
av taktegel förekommer i 
matjorden 
 

S4 3,5x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord och 
berg 
 

S5 4x1,4 
L1: 0-0,2 Rotfilt/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S6 4x1,4 
L1: 0-0,2 Rotfilt/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 
Kommentar: Ett tunt, fläckvis 
förekommande lager med aska 
och träkol observerades ovan 
rostjorden, Sannolikt resterna 
från svedjebruk, 
 

S7 4x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord med 
enstaka större stenar 
 

S8 3,5x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord 
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S9 3x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Brun grusig sand 
 

S10 3x1,4 
L1: 0-0,25 Rotfilt/Matjord 
L2: 0,25- Grå grusig sand 
 

S11 3,5x1,4 
L1: 0-0,25 Rotfilt/matjord  
L2: 0,25- Grå grusig sand 
 

S12 3x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Brun grusig sand 
 

S13 3x1,4 
L1: 0-0,25 Rotfilt/matjord  
L2: 0,25- Brun stenig och grusig sand 
 

S14 3x1,4 
L1: 0-0,25 Rotfilt/matjord  
L2: 0,25- Brun stenig och grusig sand 
 

Bilaga 1 - Schakt- och provgropsbeskrivningar

Alla måttangivelser är i meter.
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Yta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 3x1,4 
L1: 0-0,1 Förna/matjord  
L2: 0,1- Opåverkad rostjord 
   

S2 4x1,4 
L1: 0-0,1 Förna/matjord 
L2: 0,1- Opåverkad rostjord 
   

S3 3x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
   

S4 3,5x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
   

S5 4x1,4 
L1: 0-0,1 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
   

S6 3x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord 
L2: 0,25- Opåverkad rostjord 
   

S7 3x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
   

S8 3,5x1,4 
L1: 0-0,1 Förna/matjord  
L2: 0,1- Opåverkad rostjord 
och berggrund 
   

S9 3x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
och berggrund 
   

S10 4x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord   

 
Pg 1 
 
 
 
Pg 2 
 
 
 
Pg 3 

 
1x1 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 
1x1 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 
1x1 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

Pg 4 1x1 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 

 
Pg 5 

 
1x1 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
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Yta 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

 

  

S1 4x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord  
L2: 0,25- Opåverkad 
rostjord 
 

S2 3x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
och berggrund 
 

S3 4x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S4 4,5x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad 
urlakningsjord 
 

S5 3,5x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S6 4x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S6 3x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S7 3,5x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S8 4x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S9 3x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S10 3,5x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
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Yta 4  

 

S1 4x1,4 
L1: 0-0,35 Grässvål/matjord  
L2: 0,4 Ljus siltig sand 
 

S2 4x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord 
L2: 0,3 Ljusbrun sand ovan 
berggrund 
 

S3 7x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord 
L2: 0,25 - Ljusbrun sand 
 

S4 4,5x2,8 
L1: 0-0,2 Grässvål/matjord 
L2: 0,2 - 0,3 Ljus 
gråbrunbrun omrörd sand 
med bitvis sot 
L3: 0,3- Opåverkad rostjord 
 

S5 4,5x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord 
L2: 0,3-0,35 Svedjehorizont 
L3:0,35 - Opåverkad rostjord 
 

S6 4,5x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord 
L2: 0,25-0,3 Svedjehorizont 
0,3 - Ljus siltig sand 
 

S7 4,5x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord 
L2: 0,3-0,32 Svedjehorizont 
0,32 - Opåverkad rostjord 
 

S8 4,5x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord 
L2: 0,3-0,35 Ljus sand L3: 
Berg 
 

S9 4x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord 
L2: 0,3-0,35 Svedjehorizont 
0,35 - Brun sand med 
mycket sten 
 

S10 4x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord 
L2: 0,25-0,28 Svedjehorizont 
L3: 0,28- Opåverkad 
mineraljord 
 

S11 7x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord 
L2: 0,25 - Opåverkad 
rostjord och berg 

 
 
 
 

 
S12 

 
7x1,4 
L1: 0-0,2 Grässvål/matjord 
L2: 0,2 - Opåverkad rostjord 
 

S13 4x1,4 
L1: 0-0,2 Grässvål/matjord 
L2: 0,2 - 0,6 Gyttja och 
trästock 
 

S14 4x1,4 
L1: 0-0,2 Grässvål/matjord 
L2: 0,2 - Opåverkad rostjord 
 

S15 3x1,4 
L1: 0-0,2 Grässvål/matjord 
L2: 0,2 - Opåverkad rostjord 
 

S16 3x1,4 
L1: 0-0,2 Grässvål 
L2: 0,2 - Gyttja 
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Yta 5 
 
 
S1 

 
 
 
4x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord 
L2: 0,25- Opåverkad rostjord 
 

S2 4x1,4 
L1: 0-0,2 Förna/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
 

S3 3,5x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord  
L2: 0,25- Opåverkad rostjord 
 
Kommentar: Sex skärvor av 
flintgods påträffades i matjorden, 
 

S4 4x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Ljus gråbrun grusig 
sand 
 

S5 4x2,8 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Opåverkad rostjord 
 

S7 3x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Opåverkad rostjord 
 

S8 4x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord L2: 
0,25- Gråbrun grusig sand 
 

S9 4x1,4 
L1: 0-0,35 Förna/matjord L2: 
0,35-Ljusgråbrun grusig och 
stenig sand 
 

S10 4x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Ljusbrun grusig sand 
 

S11 4x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Brun grusig sand 
 

S12 3,5x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Brun grusig sand 
 

S13 4x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord  
L2: 0,25-0,3 Opåverkad rostjord  
L3: 0,3- Berg 
 

S14 4x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord  
L2: 0,25- Gulgrå stenig sand 

 
 
 

S15 3x1,4 
L1: 0-0,25 Förna/matjord  
L2: 0,25- Gulgrå grusig sand 
 
Kommentar: Ett tunt och i 
schaktet sporadiskt 
förekommande lager med kol 
och aska kunde ses i 
övergången mellan matjorden 
och den opåverkade alven. 
 

S16 3x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord 
L2: 0,3- Brun grusig sand 
 

Pg1 1x1 
L1: 0-0,2 Förna  
L2: 0,2- Gråbrun stenig sand 
 

Pg2 1x1 
L1: 0-0,1 Förna  
L2: 0,1- Brun grusig och stenig 
sand 
 

PG3 1x1 
L1: 0-0,2 Förna/matjord 
L2: 0,2- Brun grusig och stenig 
sand 
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Yta B12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S1 4x1,4 
L1: 0-0,35 Förna/matjord 
L2: 0,35- Brun grusig sand 
    

S2 3,5x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Grå grusig sand och 
berg 
    

S3 4x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Brun grusig och 
stenig sand 
    

S4 4x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord  
L2: 0,3- Opåverkad rostjord 
och berg 
    

S5 3,5x1,4 
L1: 0-0,3 Förna/matjord 
L2: 0,3- Opåverkad rostjord 
    

S6 3x1,4 
L1: 0-0,2 Rotfilt/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
    

S7 2,6x1,4 
L1: 0-0,2 Rotfilt/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord 
    

S8 3x1,4 
L1: 0-0,2 Rotfilt/matjord  
L2: 0,2- Opåverkad rostjord    
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Bilaga 1 – Schaktbeskrivningar  
 
Alla måttangivelser är i meter 
 
 
 
Yta B14 

S1 4x2,8 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord 
L2: 0,3-0,35 Kulturlager A1 (Se 
Bilaga 2) 
L3: 0,4- Opåverkad rostjord  
 

S2 7x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord  
L2: 0,3-0,4 Mörkbrun grusig sand 
L3: 0,4- Opåverkad rostjord 
 

S3 4x1,4 
L1: 0-0,2 Grässvål/matjord 
L2: 0,2-0,4 Ljus stenig sand 
 

S4 4x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord  
L2: 0,25–0,3 Ljus grusig sand 
 

S5 4x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord  
L2: 0,3- Opåverkad rostjord 
 

S6 4x1,4 
L1: 0-0,35 Grässvål/matjord  
L2: 0,35- Opåverkad rostjord 
 

S7 4x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord  
L2: 0,3-0,5 Opåverkad rostjord 
 

S8 4x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord  
L2: 0,3- Ljus sand 
 

S9 4x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord 
L2: 0,25- Ljus sand 
 

S10 4,5x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord  
L2: 0,3- Opåverkad rostjord 
 

S11 4x1,4 
L1: 0-0,3 Grässvål/matjord  
L2: 0,3- Opåverkad rostjord 
 

S12 4x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord 
L2: 0,25-0,5 Opåverkad rostjord 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 S13 
 
 
 

4x1,4 
L1: 0-0,05 Grässvål/matjord  
L2: 0,05- Opåverkad rostjord 
 

S14 4x1,4 
L1: 0-0,1 Grässvål/matjord  
L2: 0,1- Opåverkad rostjord 
 

S15 4x1,4 
L1: 0-0,35 Grässvål/matjord  
L2: 0,35- Opåverkad rostjord 
 

S16 4x1,4 
L1: 0-0,35 Grässvål/matjord  
L2: 0,35- Opåverkad rostjord 
 

S17 4x1,4 
L1: 0-0,25 Grässvål/matjord  
L2: 0,25- Opåverkad rostjord 
 

S19 4x1,4 
L1: 0-0,35 Grässvål/matjord  
L2: 0,35- Ljus grusig sand 
 

S18 4x1,4 
L1: 0-0,35 Grässvål/matjord  
L2: 0,35- Opåverkad rostjord 
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Bilaga 2 - Anläggningsbeskrivningar

Alla måttangivelser är i meter.Bilaga 2 - Anläggningsbeskrivningar 
Alla måttangivelser är i meter 

 

 
A2 (i S1)  
Typ: Kulturlager 
Storlek: 5x4   
Tjocklek: 0,05 
Beskrivning: Svartbrun humös sandig 
silt. Distinkta lagerskiljen. Lagret upptar 
större delen av S1 och är endast 
avgränsat åt öst. 
  
Kommentar: Skärvor av flintgods 
insamlades ur lagret (Se bilaga 3) 
 
A3 (i S1) 
Typ: Stolphål 
Form: Rund 
Storlek: 0,25x0,25 
Beskrivning: Gråbrun humös sandig silt 
 
A4 (i S1) 
Typ: Stolphål 
Form: Rund 
Storlek: 0,25x0,25 
Beskrivning: Gråbrun humös sandig silt 
 
A5 (i S1) 
Typ: Stolphål 
Form: Rund 
Storlek: 0,25x0,25 
Beskrivning: Gråbrun humös sandig silt 
med stensko 
 
A6 (i S1) 
Typ: Stolphål 
Form: Rund 
Storlek: 0,3x0,3 
Beskrivning: Gråbrun humös sandig silt 
med stensko 
 
A7 (i S1) 
Typ: Stolphål 
Form: Rund 
Storlek: 0,3x0,3 
Beskrivning: Gråbrun humös sandig silt 
med stensko 
 
A8 (i S1) 
Typ: Ränna 
Form: Avlång  
Storlek: 1,4x0,25 
Djup 0,12  
Beskrivning: Ljus gråbrun lerig silt. 
Anläggningen är ej avgränsad åt norr 
 

A9 (i S1) 
Typ: Sten 
Form: Flat häll  
Storlek: 0,45x0,35x0,1 
 
 
Kommentar: Eventuellt tillhörande 
grundmur eller syll 

    Yta B14
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Bilaga 3 

Fyndtabell 

ID Kontext Godstyp Vikt Färg Kommentar  

1 A2 Flintgods 8,5 g Vit Odekorerat fragment av en tallrik  
2 A2 Flintgods 6 g Vit Odekorerat fragment av en kopp med 

örfäste.  
3 A2 Flintgods 2 g Vit Kopp 
4 A2 Flintgods 1,5 g Vit Kopp 
5 A2 Flintgods 1 g Vit Kopp 

 

Bilaga 3 - Fyndtabell

Yta B14
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