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Illustration 1 Översiktsbild Tanum 1796 och de närmaste fornlämningarna. I anslutning till Fröstorpsdalen utgörs 
dessa främst av boplatser och gravar.
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en struktur i form av en kantkedja. Stenpack-
ningen kunde avgränsas till ett cirka 80 x 25 
meter stort område. Boplatsspår i form av fynd 
av slagen flinta samt kvarts och bergart fram-
kom i den södra delen av undersökningsområ-
det. Här framkom även fyra anläggningar i form 
av härdar, kokgrop och ett mindre kulturlager. 
Boplatsen har en utsträckning av cirka 135 x 
35 meter.
 Resultaten från den särskilda undersökning-
en och kompletterande förundersökning visar 
på en anläggning av ovanlig art, en större yt-
täckande stenpackning. Den kan anses vara 
av den typ av anläggningar som exempelvis 
Svarteborg 116, Tuve 46 och Tuve 65 utgör. 
 Stenpackningen runt Tanum 1796 har en 
utsträckning på uppskattningsvis drygt 1000 
kvm.  För att kunna bidra med ny kunskap om 
dessa speciella anläggningar bör stenpack-
ningen bli föremål för en särskild undersök-
ning i sin helhet. 
 Boplatsspåren från Rio 1164:14 utgörs av 
fyndmaterial och anläggningar. Anläggningar-
nas likhet med de som framkom i anslutning 
till Tanum 1796 talar för att slänten har nytt-
jas till boplatsaktiviteter före och efter men 
möjligen också i samband med gravläggandet. 
Fyndmaterialet talar för en datering till mesoli-
tisk tid. För att kunna klargöra kontinuitet/dis-
kontinuitet inom detta område bör boplatsen 
bli föremål för en särskild undersökning.  

Sammanfattning
Mot bakgrund att särskilda undersökningen av 
Tanum 1796 visade att stensättningen hade 
en packning av sten som sträckte sig utanför 
undersökningsområdet samt att det framkom 
en ny fornlämning i form av en boplats, Rio 
1164:14, beslutade länsstyrelsen om en kom-
pletterande förundersökning. Syftet var att 
avgränsa och bedöma karaktären på fornläm-
ningarna.
 Stensättningen påträffades i samband med 
en inventering som utfördes av Botark. En ar-
keologisk förundersökning utfördes 2009 av 
Riksantikvarieämbetet UV Väst. En särskild 
undersökning utfördes 2012 av Rio Kulturkoo-
perativ.
 Undersökningsområdet är beläget på en 
avsats i en skogbeklädd sluttning ovanför da-
gens odlingslandskap. Området har en liten 
nivåskillnad på mellan 49 och 53 meter, i 
nord-sydlig utsträckning. Den högsta ytan lig-
ger söder om stensättningen. Lämningarna i 
närområdet, med många boplatser och grav-
fält, visar att området varit väl använt under 
järnåldern.
 Maskin användes för upptagning av schakt. 
Dessa förlades från undersökningsområdets 
utkanter och in mot centrum av området för 
att kunna begränsa stenpackningen samt pa-
rallellt börja undersöka boplatslämningarna.
 Nio schakt togs upp under den komplette-
rande förundersökningen. I två av dessa kunde 
stenpackningen iakttas, i ett av dem framkom 

Tanum 1796 och nyupptäckt 
fornlämning, Rio 1164:14
Kompletterande arkeologisk förundersökning
Tanums kommun
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Illustration 2. Redovisning av den särskilda undersökningen av Tanum 1796. Även utanför kantkedjan till Tanum 
1796 fanns en stenpackning, men här mättes endast sten som ansågs höra till betydelsebärande strukturer in, 
detta på grund av tidsmässiga prioriteringar. Fynd förekom över hela ytan, under stenpackningen, men främst i den 
nordöstra delen. 
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Inledning
Med anledning av Trafikverkets projektering 
av väg E6 genom Världsarv Tanum utförde Rio 
Kulturkooperativ i maj 2012 en särskild under-
sökning av Tanum 1796. Den var efter förun-
dersökning bedömd som en ensamliggande 
stensättning. I samband med den särskilda 
undersökningen av Tanum 1796 framkom en 
stenpackning med ytterligare gravar samt ny 
boplats: Rio 1164:14, illustration 1 och 2. 
Stenpackning kunde urskiljas runt om utan-
för kantkedjan på Tanum 1796 och hade en 
utsträckning utanför den särskilda undersök-
ningens undersökningsområde. 

Syfte
Med anledning av resultaten från den särskil-
da undersökningen beslutade länsstyrelsen 
att stenpackningen och den nyupptäckta bo-
platsen skulle bli föremål för kompletternade 
förundersökning i syfte att avgränsa dessa.
 Därutöver syftade den kompletterande för-
undersökningen till att förse länsstyrelsen med 
ett fördjupat kunskapsunderlag inför prövning 
av arbetsföretaget enligt 2 kap. 12 § KML. 
 Förståelsen av gravrummet är beroende 
både av att vi når bättre kunskap om stenpack-
ningens storlek och hur denna förhåller sig till 
de underliggande boplatslämningarna.

Metod
På grund av ärendets brådska upprättades en 
skiss till undersökningsplan vilken tillsammans 
med muntliga överläggningar låg till grund för 
kostnadsberäkningen inför undersökning och 
beslut. Erfarenheterna från den särskilda un-
dersökningen var att det krävdes en omsorgsfull 
rensning för att kunna skilja ut stenpackningen, 
och strukturer inom denna, från den omkringlig-
gande moränen. För att begränsa den komplet-
terande förundersökningens kostnad bestäm-
des att 8-10 schakt skulle tas upp inom den del 
av arbetsområdet som avgränsats topografiskt. 
I områdets södra del utgjorde även tidigare ut-
redningsschakt grund för avgränsningen av un-
dersökningsområdet, illustration 3. 
 Schaktning skulle börja från undersöknings-
områdets ytterkanter och fortsätta in mot 

stensättningarna vid Tanum 1796, i syfte att 
prioritera avgränsningen av stenpackningen. 
Där stenpackningen påträffades skulle den 
inte genomgrävas utan eventuella strukturer 
i denna fick kvarligga utan undersökning. Bo-
platslämningarna, Rio 1164:14, kunde som 
en följd av detta enbart undersökas utanför 
stenpackningen.
 Vid den kompletterande förundersökningen 
togs schakt upp där förnan avlägsnades med 
grävmaskin. Därefter handrensades schaktet 
så att stenkoncentrationen kunde beräknas. 
Stenkoncentrationen definierades utifrån tre 
grupper; mindre än tio stenar, mellan tio och 
tjugo samt över tjugo stenar per kvadratmeter.  
 I de schakt där stenpackning inte bedömdes 
föreligga genomgrävdes hela eller delar av ytan 
med maskin. Efter varje skoptag genomsöktes 
ytan för hand. Maskinavbaningen avbröts om 
anläggningar framkom i schakten.  
 Anläggningar och dess närområde handren-
sades i plan, beskrevs och fotograferades. 
Därefter snittades de, profilen beskrevs och 
fotograferades. Fynd insamlades per schakt 
och bedömdes och beskrevs i fält samt åter-
deponerades. Fynd sorterades med utgångs-
punkt från Sorteringsschema för flinta, Anders-
son m fl 1978.
 Schakt och anläggningar mättes in med RTK 
GPS. Prover togs i påträffade anläggningar.

Förmedling
Målgrupper för undersökningen var i första 
hand företagare, länsstyrelsen, andra myndig-
heter samt undersökare, varför inga publika 
arrangemang anordnades. Resultat från un-
dersökningen har publicerats på Rio Kulturkoo-
perativs hemsida.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget på en avsats 
i den skogbeklädda sluttningen ovanför dagens 
odlingslandskap, illustration 1. Området är be-
läget på mellan 49 och 53 meter och har en li-
ten nivåskillnad i nord-sydlig utsträckning. Den 
högsta ytan ligger söder om stensättningen.
 Tanum 1796 var registrerad som en sten-
sättning, 9 meter i diameter och 0,5 meter 



Illustration 3. Undersökningsområdet för den kompletterande FU:n. Fornlämningar registrerade i FMIS, utrednings-
schakt samt väg- och arbetsområde är också redovisade på kartan.
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hög. Den låg i en moränslänt och beskrevs 
som ensamliggande. De närmaste fornläm-
ningarna utgörs av hällristning, Tanum 214 
och boplats, Tanum 1906, FMIS 2012. Läm-
ningens topografiska placering är typisk för 
gravar från yngre bronsålder-äldre järnålder. 
I närområdet åt norr och söder förekommer 
ett flertal gravar från bronsålder och järnålder 
som Tanum 385, 387, 388, 1106, 1103 och 
1104, och två gravfält, Tanum 386 och 389. 
Sydöst om Tanum 1796 finns en fornborg, 
Tanum 1105:1 med ett röse, 1105:2 samt 
Tanum 1771, ett överhäng med skålgropar. I 
norr och väster förekommer det boplatser, Ta-
num 1272, 1273, 1735, 1736, 1814, 1815, 
1818, 1908, 1915, FMIS 2012. Lämningarna 
närmast Tanum 1796 är alltså främst registre-
rade som gravar eller boplatser.
 Lämningarna i området, med boplatser och 
gravfält, visar att området varit väl använt un-
der järnåldern.

Tidigare undersökningar
Stensättningen påträffades i samband med en 
inventering som utfördes av Botark, Broström 
1998. En arkeologisk utredning av vägkorrido-
ren röd 234 genomfördes 2007, Munkenberg 
och Connelid 2007. En arkeologisk förundersök-
ning utfördes 2009 av Riksantikvarieämbetet 
UV-väst, Munkenberg 2010. En särskild under-
sökning utfördes 2012 av Rio Kulturkooperativ, 
illustration 3.
 I FMIS beskrivs Tanum 1796 som: Stensätt-
ning, rund, 9 m diam. Ställvis tät fyllning av 
0,1-0,4 m st stenar. Delvis synlig kantkedja, 
av 0,3-1,5 m st stenblock.
 Vid förundersökningen banades matjor-
den av i en cirkel på utsidan om kantkedjan 
och på en stor del av själva stensättningen. 
Ett schakt grävdes igenom och ner till un-
derliggande lager i den västra delen. Sten-
packningen utanför kantkedjan bedömdes 
vid förundersökningen som mindre tät än 
på insidan. Fornlämningen bedömdes ha en 
hög vetenskaplig potential. Detta baserades 
dels på konstruktionen men också på läget 
som solitär i en moränsluttning, Munkenberg 
2010.  

 Vid den särskilda undersökningen av Tanum 
1796 framstod det snart att stenen utanför 
kantkedjan var lagd som stenpackning. Den-
na hade inte en begränsning inom undersök-
ningsområdet. Utanför kantkedjan men inom 
stenpackningen framkom tre strukturer varav 
två bedömdes som stensättningar. Dessutom 
framkom en annan struktur som var fyndtom 
men som möjligen kan tolkas som ytterligare 
en stensättning. Den ursprungliga stensätt-
ningen innehöll en centralt placerad gravgöm-
ma med en urna och brända ben.  
 Under stensättning och stenpackning fram-
kom ytterligare anläggningar och fynd. Dessa 
har preliminärt tolkats som boplatslämningar 
vilka inte var knutna till gravanläggningen, 
även om motsatsen inte kan uteslutas. Fynd 
av slagen flinta men också av bergartsavslag 
gjordes i samma nivå som de underliggande 
anläggningarna.
 
Resultat
Vid den kompletterande förundersökningens 
början var hälften av skogen nedtagen och ut-
transport hade precis börjat. Efter en stunds 
överläggningar bestämdes att två schakt 
kunde tas upp inom områdets södra delar, 
utan att detta skulle ändra förutsättningarna 
för undersökningen alltför mycket. Efter detta 
fick maskinisten ledigt då inga fler schakt var 
möjliga att ta upp denna dag. Följande dag 
var skogen nedtagen och uttagen. Schakt 3-8 
togs därefter upp enligt plan. Schakt 9 place-
rades mellan schakt 1 och 2 för att avgränsa 
stenpackningen i detta parti. Schakt 1-4 och 9 
placerades i den södra delen av området och 
schakt 5-8 i den norra delen av området, illus-
tration 4.
 I områdets södra del var stenkoncentrationen 
hög i schakt 2 men de övriga schakten hade en 
koncentration av mindre än 10 stenar per kva-
dratmeter. Vid handrensning av schakt 2   fram-
kom inga ytterligare strukturer än stenpackning-
en. Schakt 1, 4 och 9 maskingrävdes till hälften 
medan schakt 3 maskingrävdes i sin helhet. 
Schakt 9 och 3 grävdes ner till anläggningsnivå, 
0,10-0,15 meter djupt, medan 1 och 4 grävdes 
ned till 0,30-0,35 meter djup. Fynd framkom i 



Illustration 4. Schaktplan med framkomna anläggningar och lämningar. Halvmåneformen i schakt 8 är troligen en del 
av en kantkedja.
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samtliga schakt utom schakt 2. Detta kan del-
vis förklaras med att stenpackningen förekom 
i detta schakt och att denna inte grävdes ige-
nom. I schakt 9 var fyndförekomsten sparsam 
medan det framkom måttligt med fynd i schakt 
1 och 4 samt rikligt i schakt 3. Anläggningar 
framkom i schakt 3 och 9, två i vardera schak-
tet.
 I områdets norra del var stenkoncentratio-
nen hög i schakt 8 medan schakt 6 och 7 inne-
höll mellan 10-20 respektive mindre än tio ste-
nar per kvadratmeter. Schakt 5 var i princip 
stenfritt. Noterbart om stenstorleken i schakt 
6 och 7 är att de mellanstora stenar som ut-
gör merparten av stenpackningen nästan helt 
saknades i dessa schakt. Istället bestod ste-
nen av småsten och sten av blockstorlek. Vid 
handrensning av schakt 8 framkom delar av en 
struktur som kan tolkas som en kantkedja till 
en stensättning. Denna var störd av en äldre 
rotvälta och en rot. Schakt 5 maskingrävdes i 
sin helhet ned till 0,35 meter utan att några 
fynd eller anläggningar framkom. Schakt 6 och 
7 maskingrävdes till en tredjedel respektive 
hälften. Inga fynd eller anläggningar notera-
des i det norra området, förutom ovannämnda 
struktur inom schakt 8.

Fynd
Fynden från den kompletterande förundersök-
ningen bestod huvudsakligen av slagen flinta. 
Enstaka avslag av bergart och enstaka avslag 
och kärnor av kvarts noterades också. I schakt 
1, 4 och 9 framkom enbart avslag och övrigt 
slagen flinta, förutom en svallad kärna i schakt 
4. I schakt 1 och 4 förekom slagen kvarts och 
i schakt 1 även ett bergartsavslag. Vid rens-
ningen av schakt 3 framkom av flinta tre platt-
formskärnor F, 20 avslag samt 30 splitter/
övrigt slagen.  Cirka tio stycken var svallade. 
Det framkom även två bergartsavslag samt tre 
kvartsavslag. I schakt 6 framkom en övrigt sla-
gen flinta.

Anläggningar
Inom schakten framkom fyra anläggningar på 
ett djup av mellan 0,1-0,15 meter under mark-
ytan. Dessutom framkom en stensatt brunn i 

den nordligaste delen av undersökningsområ-
det, illustration 4.
 Anläggning 1 framkom i schakt 9. Den be-
stod av en närmast rektangulär härd, knappt en 
halvmeter stor och fylld med sotig och kolhaltig 
sand samt skärvsten. I anslutning till härden 
framkom även ett kulturlager, anläggning 4, be-
nämnd som boplatslämning övrig. Det hade en 
utsträckning av 2,5 x 1,5 meter inom schakty-
tan. Det angränsade till schaktets nordöstra 
kant och har förmodligen en något större ut-
sträckning i verkligheten. Tjockleken varierade 
och var som mest 0,05 meter. Lagret gav in-
tryck av att ha ansamlats inom en aktivitetsyta 
och delvis fyllt igen ojämnheter i marken.
 Anläggning 2 och 3 framkom inom schakt 
3. De utgjordes av en härd respektive en kok-
grop. Härden var drygt en halvmeter stor och 
närmast rund. Fyllningen bestod av sotig sand 
med en del större kolbitar och skärvsten. Kok-
gropen var cirka 1,5 x 1 meter stor med en fyll-
ning av mörkbrun sand med sot och kol samt 
sten. En del av stenen var skärvig men mer-
parten uppvisade ingen tydlig eldpåverkan.
 Lämning 1 bestod av en stensatt brunn. 
Den var cirka  2 x 1,5 meter stor i ytplanet 
och minst en meter djup. Den var belägen i an-
slutning till gårdslämningarna för Aspelunden, 
Tanum 1785:2, men öster om gärdesgården 
som skilt ut- och inmark åt.

Analysresultat
Två kolprover har efter samråd med länsstyrel-
sen skickats på c-14 analys utan föregående 
vedartsbestämning. Dessa prover togs ur an-
läggning 1 respektive 2, båda härdar. Anlägg-
ning 1 daterades till mellan 368-171 f kr med-
an anläggning 2 daterades till 220-394 e kr.   

Tolkning 
Stenpackningen runt stensättningen 1796 vi-
sade sig ha en utsträckning av omkring 80 x 25 
meter i nord-sydlig riktning, vilken i huvudsak 
följer topografin, illustration 5. Begränsningen 
åt sydväst är oklar då detta område inte ingår i 
arbetsområdet. Stenpackningen är lagd i ett till 
två lager med stenstorlekar från 0,1 till 0,8 me-
ter. Inom ett av schakten noterades en struktur 
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i stenen vilken kan vara en del av ytterligare en 
stensättning. Gravarna och stenpackningen vid 
Tanum 1796 visar att bedömningen efter för-
undersökningen av den som en solitär anlägg-
ning var felaktig. Resultaten från den särskilda 
undersökningen och den kompletterande för-
undersökningen visar dock på en anläggning 
av ovanlig art, en yttäckande stenpackning. 
Den kan anses vara av den typ av anläggningar 
som exempelvis Svarteborg 116 och Tuve 65 
utgör, Munkenberg 2004 respektive Anders-
son 1976. Nyligen undersöktes Tuve 46 vil-
ken också möjligen kan räknas till denna typ 
av anläggningar. På dessa platser har omfat-
tande stenpackningar framkommit. En skillnad 
är att stenpackningen där har varit formad runt 
en kulle med gravanläggningar runt denna. Vid 
Tanum 1796 utgör däremot stenarna en platt-
form, eller en platsbildning, runt själva gravan-
läggningarna. 
 Boplatslämningarna, i form av anläggningar, 
framkom i den södra delen av området. Två av 
dessa, anläggning 1 och 3, kan utifrån sin form 
tolkas som metalltida. Den rika förekomsten av 

kol även i anläggning 2 gör att även den troligen 
kan tolkas som metalltida. Kulturlagret, anlägg-
ning 4, ger intryck av att vara knutet till aktivite-
ten runt anläggning 1, och är troligen även det 
metalltida. Detta bekräftas också av c-14 analy-
sen, vilken daterar anläggning 1 till förromersk 
järnålder och anläggning 2 till romersk järnål-
der. Det innebär att det finns tydliga kronolo-
giska kopplingar till anläggandet av gravarna vid 
Tanum 1796. De daterade anläggningarna kan 
förmodas vara samtidiga eller yngre än grav-
läggningarna. Då delar av boplatslämningarna 
överlagras av stenpackningen visar det på en 
lång mänsklig närvaro i landskapet. Anläggning-
arna kan representera aktiviteter i anslutning 
till gravläggandet men troligen också de boen-
des aktiviteter i området, före såväl som efter 
gravläggandet. Oavsett vilket utgör de en del 
i livet för människorna under förhistorien och 
en möjlighet för oss att förstå hur de använde 
denna  plats.
  Fynden av stenföremål visar på en meso-
litisk aktivitet på platsen. Delar av flintan 
var lätt svallade och har troligen hamnat vid 

Illustration 5. I bildens vänstra del syns schakt 2, med stenpackning. I bildens högra del syns ytan där den sär-
skilda undersökningen genomfördes. Dumphögen bortom denna härrör från schakt 8. Stenpackningen bedöms ha 
en utsträckning mellan dessa schakt.
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strandkanten. Inga tecken på över- eller in-
lagring kunde konstateras. Inga typologiskt 
daterande fynd har framkommit. Karaktären 
på flintan tyder dock på att materialet är sen-
mesolitiskt. Detta stämmer också väl med 
höjden över havet. Funktionellt visar fyndma-
terialet på en tillverkningsprocess från råma-
terial fram till bearbetning av föremål. Några 

föremål framkom inte. Detta kan tolkas som 
att det är en perifiert belägen slagplats där äm-
nen tillverkats. Detta skapar stora avfallsmäng-
der som det är bra att slippa städa bort från 
den vardagliga boplatsytan. Finhuggning bör 
däremot ha skett mer centralt på boplatsen. 
Om denna tolkning är riktig har boplatsen va-
rit funktionsindelad, vilket i sin tur tyder på en 

Illustration 6. Föreslagen begränsning av Tanum 1796 inklusive omgivande stenpackning respektive ny fornläm-
ning Rio 1164:14. I sydväst utgör arbetsområdet gräns. Möjligheten att fornlämningarna har en vidare utsträckning 
åt detta håll kan inte uteslutas.
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längre varaktighet. En annan möjlig tolkning är 
att grovbearbetning har skett här och råämnen 
transporterats vidare till andra platser.
 Boplatsen har avgränsats utifrån anläggnings- 
och fyndförekomst från såväl den arkeologiska 
utredningen, den särskilda undersökningen 
som den kompletterande förundersökningen. 
Boplatsen har en utsträckning av 135 x 35 me-
ter, avgränsningen mot sydväst är dock oklar.

Antikvarisk bedömning
Stenpackningen runt Tanum 1796 har en ut-
sträckning på  drygt 1 000 m². Fornlämningen 
ingår i en sällsynt grupp med rumsskapande 
anläggningar. Lämningen har en hög veten-
skaplig potential som företeelse. Erfarenhe-
ten från tidigare undersökningar av liknande 
monument visar att det främst är de anlägg-
ningar som är knutna till monumenten som 
kan ge kunskap. För att kunna bidra med ny 
kunskap om dessa speciella anläggningar bör 
stenpackningen undersökas i sin helhet men 
anläggningar i och under denna bör priorite-
ras. 
 Boplatsspåren från Rio 1164:14 utgörs av 
fyndmaterial och anläggningar. Boplatsen har 
en utsträckning av drygt 4 000 m². 

 Anläggningarnas likhet med de som fram-
kom i anslutning till Tanum 1796 talar för att 
slänten inom området för den kompletterande 
förundersökningen har nyttjas till boplatsak-
tiviteter före, under och efter gravläggandet. 
Att undersöka det kronologiska såväl som det 
funktionella förhållandet mellan boplatsan-
läggningar och gravläggningar bedöms därför 
som den viktigaste inriktningen inför en sär-
skild undersökning. Fyndmaterialet antyder att 
boplatsen varit anlagd nära strandkanten un-
der mesolitikum samt haft en funktionsindel-
ning och därmed en viss varaktighet. 
 På grund av boplatsens läge, karaktär och 
dess möjlighet att fördjupa förståelsen av 
det kontinuerliga landskapsutnyttjandet inom 
Världsarv Tanum bedöms boplatsen ha en hög 
vetenskaplig potential. För att kunna klargöra 
kontinuitet/diskontinuitet inom detta område 
bör boplatsen bli föremål för en särskild under-
sökning. Anläggningar och eventuella fynd från 
metalltid bedöms ha en högre vetenskaplig po-
tential än de mesolitiska och bör prioriteras. 
 Det bör noteras att fornlämningarna enbart 
har avgränsats inom arbetsområdet. 
 För brunnen, lämning 1, förslås inga vidare 
åtgärder.

Illustration 7. Anläggning 1, en rektangulär härd vilken framkom i schakt 9. I anslutning till denna fanns ett mindre 
kulturlager, anläggning 4. Foto mot väst.
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Bilaga 1: Anläggningar

Hemvist Typ Beskrivning

A1 Schakt 9 Härd 0,45 0,4 0,13

A2 Schakt 3 Härd 0,7 0,55 0,09

A3 Schakt 3 Kokgrop 1,25 1 0,25

A4 Schakt 9 2 1,5 0,05

Anlägg-
ning nr

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Djup 
(m)

Fyllning av kol- och sotpåverkad sand med 
skärvstenar. Rikligt med stora kolbitar. 
Rektangulär.

Fyllning av sotig sand med kol samt skärvsten. 
Delvis påverkad av rot. Oregelbunden.

Fyllning av sotig sand med kol samt skärvsten. I 
ytan var anläggningen otydlig, men hade en 
definierad bottenprofil. Oval.

Boplats-
lämning 
övrig

Sot- och kolpåverkad sand. Oklar utsträckning åt 
nordost då anläggningen fortsätter utanför 
schaktet. Oregelbunden. Kulturlager förmodligen 
knutet till anläggning 1.
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Lager m Kommentar Fynd

S1 33 0,1 0,35

S2 41 0,1 0,15 -

S3 33 0,1 0,15

S4 21 0,1 0,2

S5 19 0,35 0,35 Närmast stenfritt. -

S6 21 0,15 0,45

S7 12 0,1 0,5 -

S8 36 0,1 0,2 -

S9 29 0,1 0,15 Flinta: 1 avslag

Schakt 

nr

Yta 

m²

Minsta 

dj m

Största 

dj m

Humus med sten 0,10-0,15 djupt, 

därunder sand och grovt grus med 

sten, i botten inslag av silt.

Stenar 0,05-1,8 m 

stora, glest packade. 

Mindre än 10 sten/m².

Flinta: 6 avslag, 

5 övrigt slagen; 

Kvarts: 1 kärna; 

Bergart: 1avslag.

Humus med sten 0,10-0,15 djupt, 

därunder sand  med sten.

Stenar 0,05-0,8 m 

stora, tätt packade. 

Mer än 20 sten/m².

Humus och sten 0-0,10 djupt, 

därunder grusig sand och sten.

Glest med 0,2-0,4 m 

stora stenar, mindre än 

10 sten/m²

Flinta: 3 övriga 

kärnor, 20 avslag, 

30 splitter/övrigt 

slagen. Knappt 10 

var svallade; 

Kvarts: 3 avslag; 

Bergart: 2 avslag.

Humus med stenar 0,10 djupt, 

därunder grusig sand med stenar.

Stenar 0,10-0,6 m 

stora, mindre än 10 

sten/m²

Flinta: 1 kärna 

(svallad), 3 avslag, 

4 övrigt slagna; 

Kvarts: 1 kärna, 2 

avslag.

Humus 0,15 djupt, därunder sand 

med enstaka stenar.

Humus med stenar 0,10-0,15 

djupt. Därunder grus och sand med 

stenar.

Generellt mycket stora 

stenar, huvudsakligen 

större än 0,4 m. Mellan 

10-20 sten/m².

Flinta: 1 övrigt 

slagen.

Humus 0,2 m djupt, därunder  

grusig sand med stenar. 

Stenar mellan 0,20-1 

m stora,  mindre än 10 

sten/m².

Humus med sten 0,10-0,15 djupt, 

därunder grusig sand med sten.

Stentäthet mer än 20 

sten/m². En kantkedje-

liknande struktur.

Humus med sten 0,10 djupt, 

därunder grusig sand med sten.

Blandad stenstorlek, ej 

mer än 10 sten/m².

Bilaga 2: Schakt
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