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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat (ring). Skala 1:500 000.
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Sammanfattning
Under 17 dagar i oktober och november 2014 genomförde personal från 
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ en arkeologisk utredning i Hålta 
och Kareby socknar i Kungälvs kommun. Utredningsområdet utgjordes av 
ytor belägna både nordöst och sydväst om E6an och ett däri antal belägna 
fastigheter.
 Under utredningens gång grävdes 178 schakt med grävmaskin. Vissa 
fastigheter besiktigades endast okulärt. RAÄ Kareby 103:1 som ligger inom 
utredningsområdet är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning och utgör 
uppgift om ett höggravfält. Efter samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län kunde platsen utredas. Inget framkom dock som tyder på att det funnits 
några högar eller gravar på den aktuella platsen. Vid utredningen påträffades 
även sex nya fornlämningar och dessa har tilldelats tillfälliga arbetsidentiteter 
inom Rio Göteborgs interna system. De nyfunna fornlämningarna utgörs av Rio 
G1432:1 och Rio G1432:2 vilka består av två olika boplatser med preliminär 
datering till järnålder och/eller medeltid; Rio G1432:3 som består av en boplats 
med preliminär datering till metalltid och/eller medeltid; Rio G1432:4 vilken 
utgörs av en boplats med preliminär datering till mesolitikum; Rio G1432:5  
vilken utgörs av en boplats med preliminär datering till mesolitikum och/eller 
tidigneolitikum samt Rio G1432:6 vilken utgörs av en boplats med preliminär 
datering till neolitikum/brons- och/eller järnålder.

Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ anser att de sex nya fornlämningarna 
som framkom vid utredningen bör undersökas vidare vid fortsatta 
exploateringsplaner. Därtill bör även de sedan tidigare kända fornlämningarna 
undersökas. RAÄ Kareby 103:1 anses vara slutundersökt och borttagen och 
således kvarstår inget skydd i och med utredningens slut.

Bollestad 1:23 m.fl.
Hålta och Kareby socknar, 
Kungälvs kommun
Arkeologisk utredning
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Syfte
Den arkeologiska utredningen syftade till att klargöra huruvida tidigare okända 
fornlämningar återfanns inom det aktuella utredningsområdet. Lämningarnas 
fornlämningsstatus skulle även bedömas. Målen för utredningen var även att 
fördjupa kunskapsläget om området inför fortsatt arbete med planerings- och 
beslutsunderlag för exploatören som i detta fall var Trafikverket. Målgrupper för 
utredningen är i första hand företagare, Länsstyrelsen, andra myndigheter samt 
undersökare.

Metod
Inledningsvis studerades arkivmaterial (lantmäteriakter, ortnamnsarkiv, FMIS, 
SGU etc.) som fanns tillgängligt för det berörda utredningsområdet. Detta för 
att få en förförståelse för landskapets framväxt i området samt ett gott underlag 
för de kommande undersökningarna. Denna studie utfördes av arkeolog Roger 
Nyqvist (bilaga 4). Därefter inventerades utredningsområdet till fots i syfte att 
identifiera eventuella kulturhistoriska lämningar, gravmiljöer i höjdlägen, samt 
möjliga boplatslägen. Efter detta påbörjades schaktning i de delar av området 
där det var möjligt att komma åt med grävmaskin. Vissa schakt grävdes som 
djupschakt i de topografiska lägen där överlagrade kontexter kunde konstateras. 
 I undersökningsplanen angavs att det i vissa delar av utredningsområdet kunde 
vara nödvändigt att uppta provgropar på grund av terrängens beskaffenhet. 
Under utredningens gång ansågs dock detta aldrig vara nödvändigt bland annat 
beroende på mycket fuktig mark.
 Påträffade fynd separerades utifrån iakttagen lagerföljd och kontext. Delar av 
fyndmaterialet sorterades i fält för att därefter återdeponeras medan fynd som 
ansågs värdefulla för tolkningen insamlades för granskning och bedömning av 
arkeolog Kalle Thorsberg (bilaga 3) med stöd av Sorteringsschema för flinta 
(Andersson et. al 1978).
 Samtliga iakttagna arkeologiska och kulturhistoriska lämningar och schakt 
mättes in med RTK-GPS. Lagerföljden i schakten dokumenterades med 
beskrivning och i relevanta fall med fotografi (bilaga 1 och 2). Efter avslutat 
rapportarbete kommer tillvaratagna fynd och primärdokumentationen att 
förvaras och förvaltas av Bohusläns museum.
 Behörigt avstånd hölls till de sedan tidigare kända fornlämningarna inom 
utredningsområdet och runt dess gränser. I samråd med Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, beslutades det att platsen för RAÄ Kareby 103, en övrig 
kulturhistorisk lämning, kunde utredas.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget i Hålta och Kareby socknar i Kungälvs kommun 
(figur 1-2). Området är cirka 68 hektar stort och är beläget både nordöst och 
sydväst om motorväg E6 som skär genom landskapet i nord-sydlig riktning. 
Inom området finns även järnvägsspår där tåg trafikerar sträckan Göteborg-
Strömstad. Utredningsområdet har ungefär samma längdsträckning som de 
befintliga landsvägarna väg 613 och väg 617 som löper mellan Kareby i öster 
och Ekelöv i väster – en sträcka om cirka 3 500 meter. Utredningsområdet är 
som bredast vid övergången över motorvägen E6 där väg 617 leds över via en 
vägbro – här är området cirka 550 meter brett (se figur 2-3).
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Natur- och kulturmiljö
Inom utredningsområdet finns varierande miljöer: uppodlad slätt i öster bryts 
av en större skogbeklädd åsrygg, Åsebergen, med ängs- och hagmark. En del 
av området löper genom en smal dalgång mellan Bollestadsbergen/Högbergen 
i söder och berget Gros i norr. I väster övergår området återigen till åkermark 
vid Ekelöv och Mällgärde. Höjden över havet inom utredningsområdet varierar 
mellan cirka 10-40 meter. Ett vattendrag, Krokebäcken, slingrar sig genom 
utredningsområdets mellersta parti. Framför allt längs med de befintliga 
landsvägarna finns bostadshus och enstaka äldre gårdar. Alldeles väster om 
E6an finns samlad bebyggelse som utgör Grokareby och Skårby.
 Fornlämningsbilden i södra delen av Bohuslän präglas av närheten till havet 
och stora vattendrag såsom Göta älv. Under förhistorisk tid har socknarna Hålta 
och Kareby varit kontinuerligt bebodda och de mycket talrika fornlämningarna i 
området är ett bevis på denna långa kontinuitet. Avståndet till havet vid Ödsmåls 
kile och Lökebergs kile är i dag dryga 4 kilometer och flera havsvikar har sträckt 
sig långt in i vad som i dag utgör bördig jordbruksmark. De mesolitiska och 
tidigneolitiska boplatserna var strandbundna i ett skärgårdslandskap fram tills 
dess landhöjningen ökade så pass att havet drog sig tillbaka. Landhöjningen 
ger förutsättningar för att överlagrade boplatser kan förekomma i trakten. 
 En mängd fornlämningar kan knytas till järnålder och tidig medeltid och 
generellt sett är järnålderslämningarna koncentrerade till lägre höjdpartier. 
Flertalet av dessa lägen är troligtvis ännu i dag bebodda då de utgör fina 
boställen utanför den bördiga odlingsmarken. Inom eller i direkt närhet till 
utredningsområdet finns registrerade fornlämningar i form av ett gravfält (RAÄ 
Kareby 28), tre stensättningar (RAÄ Kareby 32;1, 33:2 och 33:3), en hög (RAÄ 
Kareby 33:1), en boplats (RAÄ Kareby 170) och två fyndplatser (RAÄ Hålta 59 
och 60). Dessutom finns uppgifter om ett förstört höggravfält (RAÄ Kareby 103). 
På äldre kartor (1700-tal) finns delar av utredningsområdet representerat. Detta 
gäller framförallt markerna vid Kareby i öster och jordarna kring Grokareby. 
Kartmaterialet ger i stort att marken har brukats till jordbruk eller fädrift. Sålunda 
benämns Åsebergen utgöra “Grokarebys kohage”. Vid Kareby finns det en 
uppgift om förekomst av en krog. Troligt läge för denna är öster om korsningen 
mellan väg 574 och väg 617 (Axelsson 1972; bilaga 4).

Tidigare undersökningar
2011 utförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning av ett 22 500 
kvadratmeter stort område beläget runt en mindre bergås alldeles väster om 
motorvägen E6. Vid denna utredning påträffades RAÄ Kareby 170, som består 
av en förhistorisk boplats cirka 30x20 meter stor (N-S). Totalt framkom nio 
mörkfärgningar, varav fem bedömdes vara anläggningar av förhistorisk karaktär. 
Bland annat påträffades en härd/kokgrop, en stenpackning, en ränna och två 
gropar i sammanlagt tre schakt. Fynd av slagen flinta och kvarts framkom i 
stenpackningen. Anläggningarna påträffades i utredningsområdets södra del i 
anslutning till ett bergsimpediment där de befintliga fasta fornlämningarna RAÄ 
Kareby 28 (gravfält) och RAÄ Kareby 32:1 (stensättning) är belägna. Troligt är 
att det finns en koppling mellan RAÄ Kareby 170 och de sedan tidigare kända 
fornlämningarna (Åberg 2012).
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Figur 6. Översiktsbild över utredningsområdets östligaste yta där korsningen mellan väg 574 (till 
höger i bild) och väg 617 syns. Foto mot norr.

Utredningsresultat
Utredningsarbetet medförde att 178 schakt grävdes inom utredningsområdet 
(figur 4-5). Delar av ytorna bestod av berg och tät skog och flera platser var 
svårtillgängliga på grund av den stora mängd vatten som väderleken bidrog 
med. Där det var möjligt inventerades dessa ytor till fots innan schaktningens 
start och flera av dessa platser bedömdes redan under detta första stadie som 
ointressanta utifrån arkeologisk synpunkt.
 Schaktningsarbetet inleddes i östligaste delen av utredningsområdet vid 
vägkorsningen mellan väg 574 och väg 617 (figur 4 och 6). Den sistnämnda 
utgör vägen mellan Kareby och Grokareby och löper genom hela den östra 
delen av utredningsområdet. Här bestod ytorna på båda sidor av vägen av flack 
öppen slättmark i form av åkrar. Förhoppningen var att här möjligtvis påträffa 
lämningar som kunde knytas till vad som framkommit vid studiet av de äldre 
kartmaterialet. Dock påträffas inga spår av vare sig jordbrukslämningar eller 
något som skulle kunna knytas till gästgivareverksamheten som bedrivits i 
närheten.
 Vid påfarten till överbryggningen av väg 617 över E6an påträffades stora 
mängder påförda schaktmassor innehållande plast, metall och annat avfall 
härrörande från anläggandet av motorvägen och dess tillvägar, något som 
även bekräftades av en av de boende i området. På en åkeryta intill östra 
sidan av E6an påträffades anläggningar (A2-A4) i två schakt (S27 och S30). 
Anläggningarna framkom i övergången mellan matjorden och lerig silt i S27 och 
i en äldre matjordshorisont under matjorden i S30. I S30 noterades plogspår 
i botten på den äldre matjordshorisonten. Fynd av tegel och porslin gjordes i 
dessa schakt och anläggningarna tolkades utifrån detta därför vara sentida. 
 Norr om påfarten över E6an grävdes en mängd schakt i åkermark (figur 7). 
Genom delar av ytan slingrar sig Krokebäcken och vid undersökningstillfället 
stod vattnet högt på grund av den våta väderleken (figur 8).
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Figur 8. Väderleken var inte den bästa under vissa dagar och en del ytor blev mycket vattensjuka 
under utredningens gång. På denna bild syns ytan nordöst om Rio G1432:1 där Krokebäcken 
svämmat över efter flera dagars ihållande regn. Foto mot väst.

Figur 7. Översiktsbild över Rio G1432:1 sett från överfarten för väg 617 som går över E6an. Fotot 
taget i januari 2015. Foto mot norr.

Här hittades anläggningar (A5, 6, 35 och 36) i två schakt (S35 och 168). Därtill 
påträffades ett lager med bestående av mörkbrun/gråsvart lerjord innehållande 
kolstänk, enstaka bitar av brända ben, fragment av bränd lera och emellanåt 
skörbränd sten. Detta lager fluktuerar i mäktighet mellan 0,02-0,50 meter och 
finns i S34, 35, 37, 39, 40, 166, 167 och 168. Mäktigast är lagret i S37 där ett 
lerlager (L3) tillsammans med en kolbemängd lera (L4) är totalt 0,50 meter 
tjock. Platsen gavs internnamnet Rio G1432:1 (figur 9-10). 



Figur 9. Schaktkarta över Rio G1432:1. Grön linje markerar nytt fornlämningsområde. Blå linje markerar gränsen för utrednings-
området. Skala 1:1 000.



Figur 10. Detalj över schakt- och anläggningskarta över Rio G1432:1. Skala 1:200.
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Figur 11. Översiktsbild över Torntomten med platsen för RAÄ Kareby 103 på slätten ungefär mitt i 
bild. Rio G1432:2 som skymtar till vänster i bild på en liten förhöjning. Alldeles vänster om förhöj-
ningen anas motorvägen E6. Foto mot öster.

På markerna som kallas Torntomten grävdes flera schakt. Bland annat 
undersöktes ytor i och runt RAÄ Kareby 103:1 (figur 11). Lämningen utgör enligt 
FMIS en uppgift om ett höggravfält och är bedömd vara en övrig kulturhistorisk 
lämning. På platsen skall ha funnits 6-7 runda kullar och fynd av kol, aska och 
keramik har gjorts i samband med att dessa högar förstördes under 1900-talet. 
Detta enligt uppgiftslämnare som nämner att dessa högar fanns här då marken 
uppodlades år 1902 (FMIS 2015). Vid senare inventeringar och vid schaktning 
under den aktuella utredningen, fanns inget av värde att notera på platsen. 

I en gräsbevuxen västsluttning vid Torntomten på ett impediment som i öster 
skärs av E6an grävdes två schakt: S80 och S81 (figur 12-13). Dessa innehöll 
sex anläggningar (A15-A20) vilka framkom under ett cirka 0,20 meter djupt 
matjordslager i ett lager bestående av siltig sand med brända stenar, bränd 
lera och kolfragment. Detta lager var cirka 0,35 meter tjockt. I lagret påträffades 
enstaka bitar av järn, bränd lera och naturflinta. Södra delen av schaktet grävdes 
ned till lerig sand på cirka 0,55 meters djup. Platsen gavs internnamnet Rio 
G1432:2 (figur 13-14).
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Figur 12. Översiktsbild över västsluttningen vid Torntomten där schakt 80 och 81 drogs ett par 
meter väster om elledningsstolpen. E6an skymtas till vänster i bild. Foto mot söder. Fotot taget i 
januari 2015. 
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Figur 15. På Rio G1432:3 grävdes ett långschakt i SV-NÖ riktning. I schaktet (S93) påträffades 
totalt nio olika anläggningar varav tre stycken stolphål (A22, A28 och A30), fem gropar (A23-A25, 
A27 och A29) samt en anläggning som tolkas som en härd/kokgrop. Foto mot nordväst.

Sydost om Grokareby i samma öppna landskapsrum som utgör Torntomten 
påträffades 12 anläggningar (A14; A21-31) i fyra schakt (S59, S92, S93 och 
S102). Platsen utgör en gräsbevuxen flack höjd som i öster övergår i ett 
impediment (figur 15).

Anläggningarna var mer välbevarade mot impedimentet och troligtvis har marken 
här inte brukats lika hårt som längre i väster. Genom ytan löper en stengärdsgård. 
A14 framkom i övergången mellan matjorden och ett underliggande lerlager. 
I S92 och S93 framkom anläggningarna i övergången mellan matjorden och 
sandig silt/siltig sand med stenar. I S102 framkom A31 under matjorden i ett 
lager bestående av siltig sand. Platsen gavs internnamnet Rio G1432:3 (figur 
16-17).
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En av de ytor som fångade intresset redan vid inventeringen var en kohage i 
utredningsområdets södra del vilken utgör Åsebergens sydöstra sluttning (figur 
18-19). Här grävdes åtta schakt (S55, S63-S68 och S70). Platsen utgör ett 
sadelläge i gräsbevuxna slänter med impedimentinslag.

I dessa schakt påträffades flinta i flera nivåer. I S55 hittades flinta i en 
fin siltig sand under matjorden. I S64 påträffades flinta i en cirka 0,12 
meter tjock sandig grus. Grusen framkom under en cirka 0,10 meter tjock 
sand. Västra delen av detta schakt grävdes ned till 1,67 meters djup och 
mellan 0,29-1,45 meters djup noterades olika sandlager, bland annnat 
det fyndförande lagret. 
 I S65 hittades flinta i en svartbrun humös matjord med enstaka 
kolfragment. Även i detta schakt noterades flera lager av sand och grus 
ned till lernivå på cirka 1,3 meters djup. I S66 påträffades flinta i matjorden. 
I S67 fanns fynd av flinta i matjorden och i lagret därunder som bestod 
av en cirka 0,12 meter djup grusig sand samt i det efterföljade lagret som 
bestod av en cirka 0,50 meter djup sandig grus. 
 S68 innehöll fyndförande lager i matjorden och i ett därunder beläget 
lager. Detta lager bestod av en cirka 0,20 meter tjock siltig sand med 
inslag av grus och sten. Fynd av flinta gjordes i S70 i ett cirka 0,07 meter 
tjock sandig grus. Denna var belägen under matjorden ovanpå sandiga 
ler- och gruslager. Platsen gavs internnamnet Rio G1432:4 (figur 19). 

Figur 18. Rio G1432:4 låg vackert i landskapet på en öppen yta i en kohage på en höjd. Foto mot 
väster.
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Ett antal schakt grävdes på och runt Åsebergen och Solbacken beläget söder 
om Grokareby. Flera ytor verkade lovande redan vid den i början av utredningen 
företagna inventeringen. På norr- och västsidan av berget grävdes flera schakt. 
I S42 påträffades två anläggningar (A7-A8) på en flack gräsbevuxen platå vid 
Åsebergens västra sluttning. Dessa fanns i övergången mellan matjorden och 
den underliggande leran. Under denna lera, som var cirka 0,05 meter tjock 
fanns ett sandlager med en tjocklek om cirka 0,10 meter. Under sanden fanns 
lera.
 På en liten gräsbevuxen västsluttning (i förlängningen av den ovan nämnda 
platån) begränsad i syd, öst och norr av bergsytor hittades flintmaterial i S48 
och S49 (figur 19-20). 

I S48 påträffades flinta i två lager. Under matjorden framkom ett lager (L3) 
bestående av svartbrun humös silt med lerinslag och enstaka kolstänk (figur 
21). Under detta lager framkom ett cirka 0,20 meter tjockt vattenavsatt sandlager 
med lerlinser och under detta lager påträffades flinta i en cirka 0,25 meter tjock 
sandig grus med enstaka kolstänk (L5). Platsen gavs internnamnet Rio G1432:5 
(figur 19). 

Figur 20. Översiktsbild över den gräsbevuxna västsluttning som utgjorde ytan för Rio G1432:5. 
Foto mot väst. Fotot taget i januari 2015.
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Efter ometablering till området väster om järnvägen grävdes schakt på ytan 
kallad Madgropen. Trots ihärdigt schaktande över stora ytor hittades inget av 
intresse här. Vattentillströmningen från de omkringliggande bergen skapar 
bäckar och diken som korsar landskapet och delar av ytan var vid tillfället väldigt 
vattensjuk och kunde inte undersökas.
 Schakt grävdes längs med väg 613 som är belägen i en smal dalgång som 
kan sägas utgöra en cirka 350 meter långsmal bergsklyfta. På grund av kraftig 
vattentillströmning kunde endast schakt grävas på södra sidan av vägen. Två 
av dessa grävdes som djupschakt (S118 och S119) i dessa framkom sand och 
gruslager varav vissa innehöll skalgrus. Ett av dessa skalgruslager framkom 
på cirka 2 meters djup. Tyvärr påträffades inga fynd eller anläggningar i dessa 
schakt. Sluttningarna upp mot norra delen av Bollestadsbergen består till stor 
del av påförda massor. Bollestadstippen tangerar utredningsområdet och en 
stor del av denna bergssluttning bedömdes som ointressant. 
 När landskapet återigen öppnar sig mot slättlandet i väster kunde återigen ett 
mer systematiskt schaktningsarbete vidta. Söder om väg 613 vidtar sluttningar 
och bergsytor tillhörande Högbergen som kan sägas utgör samma bergsområde 
som Bollestadsbergen. Åt norr och väster breder en uppodlad mindre slätt ut sig 
fram till Ekelöv och Mällgärde.
 På en gräsbevuxen ängsyta (figur 22), omgiven av planterad skog i sydväst 
och öster grävdes fem schakt (S125-S128 och S157). På platsen påträffades 
tre anläggningar (A32-A34) samt fynd i form av slagen flinta. I S125 hittades 
flinta i matjorden som delvis innehöll grus och sand. Under detta lager fanns 
ett cirka 0,08 meter tjockt lager (L3) med mörkbrun siltig sand med inslag av 
sot. Under detta lager fanns ett cirka 0,05 meter tjockt fyndförande lager (L4) 
bestående av lerig silt med grus (figur 23).

Figur 21. Den östra schaktprofilen i schakt 48 som visar lagerföljden på den överlagrade bo-
platsytan inom Rio G1432:5. Foto mot öst.
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I S126 framkom en anläggning (A32) och flinta i ett lager som tolkas som ett 
kulturlager/äldre matjord. Detta lager var cirka 0,10 meter tjockt och framkom 
under matjorden. I S128 framkom i övergången mellan matjorden och 
underliggande leran två anläggningar (A33 och A34). Matjorden var cirka 0,22 
meter tjock. I S157 påträffades flintor i matjorden. Genom ytans nordvästra 
del löper väg 613 i sydväst-nordöstlig riktning. Platsen gavs internnamnet Rio 
G1432:6 (figur 24-25). 

Figur 23. Den östra schakt-
profilen i schakt 125 som visar 
lagerföljden på denna del av 
Rio G1432:6. Notera det cirka 
0,15 meter tjocka mörka lager 
av sotig siltig sand cirka 0,40 
meter ned i schaktet. Foto mot 
öst.

Figur 22. Översiktsbild över Rio G1432:6 som utgör en gräsbevuxen ängsyta i flack sluttning på 
norrsidan av Högbergen. Foto taget i januari 2015. Foto mot nordost.
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Vid platsen för RAÄ Hålta 59, vilken utgör en fyndplats för en knacksten, 
konstaterades att det inte gick att utreda ytan då platsen var bebyggd med 
ett uthus tillhörande en mindre gård vid väg 613. Längs med bergssidan vid 
Högbergens norrsluttning finns några äldre skogsvägar och dessa användes 
för att schakta på ett par ställen norr om vägen. Detta gav dock inget resultat. 
     I utredningsområdets västligaste del grävdes en mängd schakt i åkermarken 
vid Ekelöv. Inte heller detta gav några resultat av arkeologiskt intresse. 

Fynd
Då den största andelen av fyndmaterialet bestod av flinta insamlades denna 
för vidare granskning av arkeolog Kalle Thorsberg (bilaga 3). Flintan bestod 
främst av avslag och fragment av avslag. Tidsmässigt härrör flintmaterialet 
från mesolitikum och metalltid. Det mesolitiska materialet består bland annat 
av ett antal avslag från rundkärnor och de avslag som producerats är delvis 
spånliknande. Ett fragment av en rundkärna finns också. En plattformskärna 
tillhörande mellanmesolitikum tillsammans med ett par fragment av spånliknade 
avslag finns i materialet. Därtill finns ett litet antal bipolärt sönderdelade flintor 
tillhörande mesolitikum i största allmänhet. 
    Den metalltida flintan består till största delen av avslag från rundkärnor utan 
preparerade plattformar. Metoden har producerat breda platta och relativt 
tunna avslag typiska för en metalltida sönderdelning. I materialet finns även en 
ovanlig plattformskärna, avlång och platt med flera olika plattformar. Liknande 
kärnor påträffas i material från mellersta bronsåldern. Dock är dateringen av 
denna osäker då avslag har avspaltats från den på ett sätt som förekommer 
från mellanneolitikum och framåt. Nedan nämns några av de fynd som framkom 
och som är av vikt för tolkningen av utredningsområdet:

- I S4 påträffades material bestående av fajans, rödgods, tegel, bränt ben, ett 
avslag samt övrigt slagen flinta. Fynden framkom i matjordslagret.

- Från S37 noterades keramikfragment, skörbränd sten, brända ben och 
naturflinta i lager bestående av siltig lerjord med mörka inslag och kol (L3 och 
4). Dessa lager var cirka 0,5 meter tjocka.

 - Från S48 hittades i L3 övrigt slagen flinta och från L5 hittades flinta och avslag.

- I S64 hittades i L4 avslag komna från en enpolig plattformskärna. I S65 hittades 
i L2 avslag och övrigt slagen flinta. I S66 hittades i L2 avslag och övrigt slagen 
flinta. I S67 påträffades avslag från preparering av rundkärnor i L2. I L3 i samma 
schakt hittades en plattformskärna typ C. I S68 hittades avslag från rundkärnor 
i L2. I L3 i samma schakt hittades avslag.

- I S80 hittades keramikfragment och järnbitar i L3 samt naturflinta. En platt 
rundkärna hittades i  L2/L3 i S81. Från en anläggning (A20) i samma schakt 
påträffades ett avslag. 

- Från S125 noteras ett metalltida avslag i L2. I S126 hittades i L3 ett spånliknande 
avslag. Från S127 påträffades ett avslag i matjordslagret. S157 innehöll två 
övrigt slagna flintor i L2.
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Anläggningar
Under utredningens gång påträffades 36 anläggningar (bilaga 2). Merparten 
av dessa framkom i ansamlingar och går att koppas samman, dessa redovisas 
nedan. Enstaka anläggningar framkom solitärt, utan kontext och har därför inte 
kunnat bedömas utgöra någon del av någon fornlämning.
   Norr om påfarten över E6an hittades anläggningar i schakt S35 och S168 
(figur 10). Anläggningar utgörs i S35 av en kolningsanläggning i form av en 
kolningsgrop (A6), en boplatsgrop (A5) och i S168 av två kokgropar (A35 och 
A36). Samtliga anläggningar var ovala till formen. Boplatsgropen var cirka 
0,54x0,38 meter stor i ytan och den snittades och fanns vara cirka 0,17 meter 
djup. Fyllningen bestod av lerig silt. Kolningsgropen var cirka 0,74x0,95 meter 
stor i ytan. Den snittades och fanns vara cirka 0,60 meter djup med en fyllning 
bestående av gråbrun lera. Mot botten fanns även ett cirka 0,20 meter tjockt 
kollager med skörbränd sten. Nedgrävningskanterna var raka och botten 
skålformad (figur 26). 

Figur 26. Anläggning 6 i schakt 35 tolkades som en kolningsgrop. Anläggningen var närmare 0,60 
meter djup och innehöll ett tjockt lager med kol och skörbränd sten i botten och var nedgrävd i 
styv lera. Foto mot väster.
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De två kokgroparna var cirka 0,45x0,37 respektive 0,48x0,37 meter stora. I ytan 
bestod dessa av lerig silt med skörbränd sten. Dessa anläggningar snittades ej.
    De två schakt (S80 och S81) som grävdes på östra delen av Torntomten 
innehöll sex anläggningar vilka framkom under ett cirka 0,20 meter djupt 
matjordslager i ett lager bestående av siltig sand med enstaka brända stenar 
samt fragment av bränd lera och kolfragment (figur 14). Detta lager var cirka 
0,35 meter tjockt. 
      Anläggningar utgjordes i S80 av en kokgrop (A15), en ränna/dike (A16) samt 
ett stolphål (A17) och i S81 av ett stolphål (A18), en ränna/dike (A19) och en 
boplatsgrop (A20). Kokgropen (A15) var cirka 2,0x1,30 meter stor och oval till 
formen och ytan iakttogs skörbränd sten och bränd lera. Rännan (A16) i S80 
var cirka 3,25 meter lång, 0,37 meter bred och cirka 0,18 djup med en fyllning 
bestående av siltig sand. Fyllningen innehöll fragment av bränd lera. Rännan 
löper från norr till söder i hela schaktets längd. Invid rännan fanns ett stolphål 
(A17) med en diameter av cirka 0,23 meters storlek (figur 27). 

Anläggningarna i S81 framkom i en cirka 0,16 meter djup siltig sand med inslag 
av lera under cirka 0,28 meter djup matjord. Här var rännan (A19) cirka 5,2 
meter lång och 0,3 meter bred och skar hela schaktets östra del i nord-sydlig 
riktning. Rännan genomgrävdes i en del och fanns vara cirka 0,10 meter djup 
och fyllningen bestod av mörkbrun siltig sandjord. Stolphålet (A18) hade en 
diameter av cirka 0,20 meter med en ytfyllning bestående av mörkbrun sandjord 
med stenar. 

Figur 27. I schakt 81, som grävdes i den sydöstra delen av Rio G1432:2, påträffades ett stolphål 
(A18) intill en ränna (A19) samt en grop (A20). Arkeolog Oliver Brown i bild. Foto mot sydväst.
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Boplatsgropen (A20) var oval till formen med en storlek av cirka 1,9x1,6 meter 
(se figur 28). Ytan bestod av mörkbrun sandig, lätt siltig jord. Anläggningen 
snittades och fyllningen fanns bestå av mörkbrun lerig sandjord med inslag av 
lera. I fyllningen påträffades ett avslag av flinta. Djupet på anläggningen mättes 
till cirka 0,44 meter. I västra delen av S81 framkom en grå lerig silt med stenar. 
Eventuellt kan detta lager röra sig om ett utkastlager eller så är det resultatet av 
jordbrukande på platsen. 
    Ett antal anläggningar (A14, A21-A31) påträffades i fyra schakt (S59, S92-
93 och S102) på Torntomten sydost om Grokareby (figur 17). Dessa utgörs av 
sex boplatsgropar (A23-A25, A27, A29 och A31), en härd (A21), tre stolphål 
(A22, A28 och A30), en kokgrop (A14) samt en härd/kokgrop (A26). Flera 
anläggningar var skadade av jordbruket och något svåra att avgränsa i ytan. 
A14, en kokgrop, framkom i S59 mellan matjorden och underliggande lerlagret 
(figur 29). Anläggningen var cirka 1,55x1 meter stor, oval till formen och med en 
fyllning bestående av sandjord med skörbränd sten och kol. 

Figur 28 (t.v). Anläggning 20 
i schakt 81 grävdes ut i profil 
och tolkades som en grop. 
Foto mot öster.

Figur 29 (nedan). I schakt 59, 
på den sydvästra delen av Rio 
G1432:3, påträffades en stor 
kokgrop (A14) fylld med skör-
bränd sten och kolfragment. 
Notera plogspåren från sen-
tida jordbruk. Foto mot norr.
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I S92 påträffades en härd (A21) som var rund till formen och cirka 0,90 meter 
i diameter. Anläggningen framkom i en sandig stenig silt under matjorden. 
A22-A30 hittades i S93 och samtliga av dessa framkom under matjorden i ett 
sandigt siltlager med inslag av sten och grus. Tre av dessa genomgrävdes. 
En grop, A25, var cirka 0,85x0,95 i ytan och lätt oval till formen (figur 30). Vid 
genomgrävning visade sig anläggningen vara cirka 0,50 meter i diameter och 
med ett djup av cirka 0,41 meter. Fyllningen bestod av mörkbrun humös sandjord 
med enstaka skörbrända stenar och kolfragment. Kanske har anläggningen 
störts av plogning eller så är den större ytutbredningen en kulturlagerrest. 

A27, en grop, undersöktes och visade sig vara cirka 0,68x0,76 meter stor och 
oval till formen. Djupet blev cirka 0,09 meter. Ett stolphål, A30, utgör en oval 
om cirka 0,45x0,35 meters storlek. Denna genomgrävdes och visade sig ha 
en fyllning bestående av mörkbrun humös sandjord med enstaka fragment 
av bränd lera mot botten. I S102 påträffades A31, en grop, som var en cirka 
0,73x0,71 meter stor oval. Vid genomgrävning visade sig anläggningen ha en 
fyllning bestående av grå siltig sand med enstaka kolfragment.
    På ytan invid väg 613 påträffades anläggningar i två schakt (figur 25). I 
S126 hittades en grop, A32. Denna var cirka 0,66x0,32 meter stor och oval till 
formen och med en fyllning i ytan bestående av mörkbrun sand. S128 hittades 
ett stolphål (A33) och en grop (A34). Stolphålet (A33), var i ytan cirka 0,53x0,41 
meter med en fyllning bestående av mörkbrun siltig sand. Gropen (A34), var 
cirka 0,66x0,49 meter stor i ytan med en fyllning av gråbrun siltig sand.

Figur 30. Anläggning 25 i schakt 93 tolkades som en en grop. Anläggningen snittades och gräv-
des ut i profil och fyllning bestod av mörkbrun humös sandjord med inslag av skörbränd sten och 
enstaka kolfragment. Foto mot öster.
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Analysresultat
Inga analyser utfördes. Dock insamlades ett kolprov från A6 – en kolningsgrop. 
Detta prov sparas för eventuella kommande analyser.

Tolkning 
Vid utredningen identifierades en rad platser som bedömts vara intressanta på 
grund av förekomsten av anläggningar och/eller fynd. Dessa bedöms utgöra 
nya fornlämningar och redovisas nedan. 

Rio G1432:1
Fornlämningen utgör en boplats med osäker utbredning (figur 9). På platsen 
hittades anläggningar i form av två härdar (A35 och A36), ett stolphål (A5) och en 
kolningsgrop (A6). Därtill påträffades ett lager bestående av mörkbrun/gråsvart 
lerjord innehållande inslag av bränd lera, brända ben och skörbränd sten. Kanske 
är detta lager ett kulturlager som går att knyta till de påträffade anläggningarna. 
Fornlämningen är belägen invid Krokebäcken på låglänt mark som i dag 
utgör vall och eventuellt utgör lerlagret ett svämlager eller en äldre bäckfåra. 
Nuvarande fornlämningsavgränsning är gjord utifrån schakt med förekomst av 
antingen lager, anläggningar och fynd. Totalt innefattar fornlämningen 10 schakt 
(S34-S40 samt S167 och S168). Platsen är förhållandevis lågt liggande (ca 
16 m.ö.h.) och fynden och anläggningarnas art ger en preliminär datering av 
platsen till järnålder och/eller medeltid.

Rio G1432:2
Fornlämningen utgör en boplats med osäker utbredning (figur 13). På platsen 
hittades anläggningar i form av två rännor (A16 och A19), två stolphål (A17 
och A18), en boplatsgrop (A20) och en kokgrop (A15). Därtill påträffades vad 
som skulle kunna utgöra en äldre matjordshorisont/kulturlager. Kommande 
undersökningar får utröna om detta är fallet eller om det är ett resultat av odling. 
Sannolikt sträcker sig lämningen på och längs med en mindre bergsrygg som 
löper i nord-sydlig riktning. Bergsytorna här har skyddat platsen från odling. 
Längre västerut är ytan gräsbevuxen och här är troligtvis ytan mer störd av 
jordbruksaktiviteter. Platsen är belägen mellan 18 och 21 meter över havet.  
Nuvarande fornlämningsavgränsning är gjord utifrån schakt med förekomst av 
antingen lager, anläggningar och fynd samt utifrån topografin som i detta fall 
följer en höjdrygg. Anläggningarnas art och fynd i form av bränd lera och metall 
ger en preliminär datering av platsen till brons/järnålder och/eller medeltid.

Rio G1432:3
Fornlämningen utgör en boplats med osäker utbredning (figur 16). På platsen 
påträffades tolv anläggningar (A14, A21-A31) i sammanlagt fyra schakt (S59, 
S92-S93 och S102). Platsen utgör en gräsbevuxen flack höjdplatå om cirka 
21 meter över havet som i öster övergår i ett impediment. Anläggningarna 
förekommer under matjorden och deras karaktär tyder på att platsen utgör en 
förhistorisk boplats. Ytan är delvis störd av senare tiders odling. Nuvarande 
fornlämningsavgränsning är gjord utifrån schakt med förekomst av anläggningar 
samt topografin i området som följer en höjdrygg. Anläggningarnas art och 
avsaknaden av fyndmaterial tyder på en datering till metalltid.
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Rio G1432:4
Fornlämningen utgör en boplats med osäker utbredning (figur 19). På platsen 
grävdes sammanlagt åtta schakt (S63-S68 samt S70). I dessa schakt påträffades 
slagen flinta i flera lager. Delar av flintmaterialet framkom i överlagrad kontext. 
Nuvarande fornlämningsavgränsning är gjord utifrån schakt med förekomst av 
lager med fynd. Preliminär datering av platsen är gjord utifrån det befintliga 
flintmaterialets sammansättning samt platsens höjd över dagens havsnivå 
som ligger mellan 22-29 meter över havet. Platsen kan således innehålla flera 
förhistoriska sekvenser från mesolitikum till tidigneolitikum. 

Rio G1432:5
Fornlämningen utgör en boplats med osäker utbredning (figur 19). På platsen 
påträffades flinta i två schakt (S48 och S49). I S48 framkom övrigt slagen flinta 
under matjorden i en humös silt med lerinslag. Därpå följde ett cirka 0,20 meter 
tjockt sandlager med lerlinser och under detta framkom en cirka 0,25 meter 
tjock sandig grus med enstaka kolstänk. Detta lager innehöll flintavslag. I S49 
påträffades avslag i ett cirka 0,15 meter tjockt sandigt siltlager under matjorden 
och detta lager innehöll flinta. Flintan som framkom i den sandiga grusen 
i S48 är överlagrad med vattenavsatta lager med sand och lera. Nuvarande 
fornlämningsavgränsning är gjord utifrån schakt med förekomst av lager med 
fynd samt topografin i området. Höjden på platsen  ligger mellan 23-24 meter 
över havet, vilket sannolikt innebär en mesolitisk fas.

Rio G1432:6
Fornlämningen utgör en boplats med osäker utbredning (figur 24). På 
platsen påträffades tre anläggningar (A32-A34) i två schakt (A126-A128). 
Flinta påträffades i S121 och i S157. I S126 fanns även ett 0,10 meter tjockt 
kulturpåverkat lager under matjorden. I S125 framkom fynd i överlagrad kontext. 
Nuvarande fornlämningsavgränsning är gjord utifrån schakt med förekomst 
av fynd och anläggningar. Preliminär datering av platsen är gjord utifrån det 
befintliga flintmaterialets sammansättning samt platsens höjd över dagens 
havsnivå som ligger mellan 17-24 meter över havet och bör vara mesolitikum 
och/eller neolitikum. 

Antikvarisk bedömning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ anser att de sex nya fornlämningarna: 
Rio G1432:1, Rio G1432:2, Rio G1432:3, Rio G1432:4, Rio G1432:5, Rio 
G1432:6 som framkom vid utredningen bör undersökas vidare vid fortsatta 
exploateringsplaner. Därtill bör även de sedan tidigare kända fornlämningarna 
inom exploateringsområdet undersökas. 
     Vid utredningen grävdes, efter samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län, flera schakt i och kring platsen för RAÄ Kareby 103:1. Inga fynd eller 
anläggningar kunde ses vid undersökningen. Detta resulterade i att platsen 
bedömdes vara ointressant för vidare undersökningar. Rio Göteborg Natur- och 
kulturkooperativ anser därmed att den övrigt kulturhistoriska lämningen är att 
betrakta som undersökt och borttagen. Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 
anser att övriga undersökta ytor skall ses som färdigutredda.
    Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag om kulturminnen m.m. (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

Alla måttangivelser är i meter.

S1 (8,80x4,60)
0-0,13 Grässvål
0,13-0,33 Matjord
0,33-0,40 Lera

Kommentar: Fynd av övrig flinta i L2.

S2 (3,10x4,40)
0-0,12 Grässvål
0,12-0,40 Matjord
0,40-0,45 Lera

Kommentar: Fynd av buteljglas i L2 
samt bränd lera.

S3 (3,30x4,30)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,13 Matjord
0,13-0,23 Lera

Kommentar: Mycket fuktigt. Inga 
fynd. 

S4 (2,90x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,50 Matjord
0,50-0,70 Lera

Kommentar: Fynd av 2 bitar fajans, 
2 bitar rödgods, tegel, 1 bränt ben, 
1 avslag och 1 övrigt slagen flinta i 
L2.

S5 (3,0x4,30)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S6 (3,40x4,80)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,22 Matjord
0,22-0,30 Lera

Kommentar: Fynd av 1 bit övrigt 
slagen flinta i L1.

S7 (4,75x4,65)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,20 Matjord
0,20-0,22 Lera

Kommentar: Fynd av tryckt porslin 
i L2. Dike i nord-sydlig riktning i 
schaktets mitt.

S8 (3,35x4,60)
0-0,12 Grässvål
0,12-0,34 Matjord
0,34-0,37 Lera

Kommentar: Fynd av 1 avslag i L1.

S9 (3,20x4,60)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,30 Matjord
0,30-0,44 Lera

Kommentar: Fynd av tegel i L2. Dike i 
schaktets norra del.

S10 (3x4,40)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,25 Matjord
0,25-0,34 Lera

Kommentar: Fynd av taktegel och 1 
bit frostsprängd flinta i L1. Dike i öst-
västlig riktning.

S11 (3x4,50)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,30 Matjord
0,30-0,44 Lera (gul och grå)

Kommentar: Fynd av 1 plattforms-
kärna i L2.

S12
3,20x4,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,27 Matjord
0,27-0,30 Lera

Kommentar: Två diken som korsas 
varav det ena innehåller tegel.
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S13 (3,10x4,90)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Påförd matjord
0,20-0,25 Matjord
0,25-0,30 Lera

Kommentar: Två diken i schaktet.

S14 (3,0x4,60)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15 Påförd matjord
0,15-0,20 Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S15 (2,90x4,50)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,30 Matjord
0,30-0,38 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S16 (2,90x4,80)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,20 Matjord
0,20-0,38 Lera

Kommentar: Plast i schaktbotten.

S17 (2,90x4,50)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,22 Matjord
0,22-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S18 (2,90x4,40)
0-0,07  Grässvål
0,07-0,30 Matjord
0,30-0,36 Lera

Kommentar: Tegel samt plastbitar 
i L2. Ett dränage i L3.

S19 (2,95x4,60)
0-0,10  Grässvål
0,10-0,28 Matjord
0,28-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S20 (1,60x4,50)
0-0,08  Grässvål
0,08-0,27 Matjord
0,27-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S21 (1,60x3,60)
0-0,10  Grässvål
0,10-0,23 Matjord
0,23-0,60 Gul lera
0,60-1,18 Gråblå lera

Kommentar: Tegel i L2.

S22 (1,60x4,90)
0-0,05  Grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,33 Siltig lera

Kommentar: Inga fynd.

S23 (1,60x4,70)
0-0,06  Grässvål
0,06-0,22 Matjord
0,22-0,28 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S24 (1,60x5,10)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,37 Matjord
0,37-0,40 Lera

Kommentar: Tegel, porslin och 
enstaka kolstänk i L2.

S25 (3,10x4,65)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,34 Matjord
0,37-0,40 Lera

Kommentar: Mellan L2/L3 kom en 
oregelbunden mörkfärgning (A1).

S26 (1,70x4,50)
0-0,08  Grässvål
0,08-0,27 Matjord
0,27-0,38 Lerig silt

Kommentar: Kvarts och tegel i L2.
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S27 (3,50x8,10)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,22 Matjord
0,22-0,30 Lerig silt
0,30-0,40 Grå lera

Kommentar: Tegel, porslin samt 
1 avslag i L2. Enstaka kolstänk 
i L3. Mellan L2 och L3 kom två 
mörkfärgningar (A2-A3).

S28 (1,65x5,05)
0-0,07  Grässvål
0,07-0,27 Matjord
0,27-0,36 Lerig silt

Kommentar: Inga fynd.

S29 (1,70x5,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,30 Matjord
0,30-0,32 Äldre matjordshorisont
0,32-0,55 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S30 (4,70x5,0)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,25 Matjord
0,25-0,32 Äldre matjordshorisont
0,32-0,35 Siltig lera

Kommentar: Tegel och äldre 
plogspår i botten av L3. En liten rund 
anläggning i L3 (A4).

S31 (3,0x4,80)
0-0,09 Grässvål
0,09-0,27 Matjord
0,27-0,32 Siltig lera

Kommentar: Plast i L2.

S32 (3,0x4,50)
0-1,15 Påförda massor   
 bestående av krossten  
 och lera.
1,15-1,34 Äldre matjord
1,34-1,73 Siltig lera/lera

Kommentar: Inga fynd.

S33 (1,60x4,70)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,21 Matjord
0,21-1,24 Lera/lerig silt

Kommentar: Inga fynd.

S34 (1,70x4,65)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,32 Matjord
0,32-0,64 Mörk lerig matjord
0,64-1,05 Lera/lerig silt

Kommentar: Inga fynd.

S34 (1,70x4,65)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,32 Matjord
0,32-0,64 Mörk lerig matjord
0,64-1,05 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S35 (3,0x9,60)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,30 Matjord
0,30-0,32 Lerig silt
0,32-0,35 Lera

Kommentar: Fynd av enstaka 
flintor, lite bränd lera samt brända 
ben och kolstänk i L3. Två 
anläggningar i form av en 
grop (A5) samt en kolningsgrop 
framkom även i L3 (A6).

S36 (1,60x4,70)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,32 Matjord
0,32-0,53 Äldre matjordshorisont
0,53-0,60 Lera

Kommentar: Fynd av 1 övrig flinta.

S37 (1,65x9,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,40 Siltig matjord
0,40-0,80 Siltig lerjord, mörkare mot  
 botten
0,80-0,90 Kollins/svart lerlager
0,90-1,20 Lera
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Kommentar: Fynd av 1 naturflinta, 
brända ben, bränd lera samt 
skörbränd sten och enstaka kolstänk 
i L3 och L4. En tegelrörs-dränering i 
södra delen av schaktet.

S38 (1,60x4,50)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,25 Matjord
0,25-0,55 Gråbrun lera

Kommentar: Mycket vatten i schaktet 
vilket gjorde sikten dålig. Recent 
material i L2.

S39 (1,60x4,70)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,39 Matjord
0,39-0,57 Äldre lerig    
 matjordhorisont

Kommentar: Extremt mycket vatten i 
schaktet vilket gjorde sikten dålig. 1 
bränt ben i L3.

S40 (2,0x4,90)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,25 Matjord
0,25-0,37 Äldre matjordhorisont
0,37-0,47 Lera

Kommentar: Fynd av brända ben i L3.

S41 (1,60x4,90)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,30 Matjord
0,30-0,44 Sandig lera

Kommentar: Fynd av 1 avslag i L2.

S42 (3,0x4,20)
0-0,10 Förna
0,10-0,40 Matjord
0,40-0,45 Lera
0,45-0,56 Fin ljus sand
0,56-0,68 Lera

Kommentar: Tydlig överlagring. 
Mycket brända ben i matjorden (L2) 
samt två mindre mörkfärgningar i 
form av stolphål (A7-A8).

S43 (2,50x4,0)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,34 Matjord
0,34-0,40 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S44 (1,60x4,50)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,38 Matjord med enstaka  
 kolstänk
0,38-0,48 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S45  (1,60x4,70)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,40 Fet sandig mörk matjord
0,40-1,05 Siltig och grusig sand  
 med stora stenblock. 

Kommentar: Berg i dagen i delar av 
schaktet. 

S46 (1,60x4,50)
0-0,08 Förna
0,08-0,30 Sandig mörk matjord
0,30-0,42 Fin ljus sand

Kommentar: Mycket stora stenar och 
rötter i schaktet. Inga fynd.

S47 (3,20x4,30)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,34 Mörkbrun matjord
0,34-0,52 Grå lerig silt
0,52-0,62 Gulbrun lera

Kommentar: Enstaka kolstänk i L3 
samt en mörkfärgning (A9) som 
tolkas som ett stolphål. Schaktet 
grävdes uppe på en platå mellan två 
mindre impediment.

S48 (2,80x8,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,28 Fet, mörk humös matjord
0,28-0,34 Svartbrun humös silt med  
 lerinslag, flammiga mörk-
 färgningar och kolstänk.
0,34-0,55 Fin grå sand med lerlinser 
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0,55-0,78 Sandigt fyndförande   
 gruslager med flintor och  
 enstaka kolstänk
0,78-0,80 Gul lera

Kommentar: Tydlig överlagring i den 
norra delen av schaktet. Detta lager 
tunnas ut mot söder. Samtliga lager 
fluktuerar i schaktet. Övrigt slagen 
flinta i L3 samt avslag i L5.

S49 (1,60x4,70)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,26 Matjord
0,26-0,39 Grå sandig silt
0,39-0,66 Lera i olika färg-  
 skiftningar

Kommentar: Fynd av 1 avslag i L3 
samt en mörkfärgning som först 
tolkades som en anläggning (A10) 
men som senare utgick.

S50 (3,20x4,90)
0-0,08  Grässvål
0,08-0,28 Matjord
0,28-0,30 Gul, hårt packad lera

Kommentar: Två stycken 
mörkfärgningar (A11 och A12) 
påträffades i L3. 

S51 (1,60x4,60)
0-0,13 Grässvål
0,13-0,33 Matjord
0,33-0,39 Grå sandig silt
0,39-0,66 Lera i olika färg-  
 skiftningar

Kommentar: Inga fynd.

S52 (1,60x4,40)
0-0,06  Grässvål
0,06-0,33 Mörkbrun humös 
 matjord
0,33-0,39 Lera 

Kommentar: Inga fynd.

S53 (1,60x4,80)
0-0,08  Grässvål
0,08-0,26 Matjord
0,26-0,39 Mörkbrun lerig matjord
0,39-0,50 Lera 

Kommentar: Inga fynd.

S54 (3,20x8,20)
0-0,09  Grässvål
0,09-0,19 Sandig siltig matjord
0,19-0,22 Sandig grus med enstaka  
 flintor
0,22-0,70 Lucker klumpig lera 

Kommentar: Schaktet beläget högst 
upp på krönet av en åkersluttning. I 
schaktets mitt löper en dränering som 
går ner på ett djup av 0,65 meter. 
Nedanför dräneringsrännan (i norr) 
framkom en stenfylld dräneringskista. 
Mycket recent material i L2 samt 
enstaka flintor. Endast en fjärdedel av 
schaktet (i NV) grävdes ner på djupet 
(0,70).

S55 (1,60x8,0)
0-0,12  Förna
0,12-0,35 Humös mörk matjord  
 med mycket rötter
0,35-0,40 Fin siltig sand

Kommentar: Fynd av enstaka 
flintavslag samt en diffus 
mörkfärgning (A13) som täckte 
större delen av schaktet i L3. 
Denna anläggning tolkades som 
en modern störning i form av en 
nedgrävning av djurben i plast-
säckar och utgick därför.

S56 (3,20x4,60)
0-0,04  Grässvål
0,04-0,35 Matjord
0,35-0,40 Lera 

Kommentar: Tegel och glas i L2.
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S57 (1,60x4,60)
0-0,07  Grässvål
0,07-0,32 Matjord
0,32-0,40 Äldre matjordshorisont
0,40-0,58 Lerig silt med större   
 stenar

Kommentar: Tegel, porslin och 
järnskrot i L2 och L3.

S58 (1,60x4,60)
0-0,10  Grässvål
0,10-0,40 Matjord
0,40-0,60 Äldre matjordshorisont
0,60-0,80 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S59 (3,0x8,20) N-S, (10,50x1,60) Ö-V
0-0,07  Grässvål
0,07-0,20 Matjord
0,20-0,28 Lera

Kommentar: L-format schakt där 
en stor oval anläggning (A14) 
påträffades mellan L2/L3. A14 var 
fylld med kol och skörbränd sten och 
tolkades som en kokgrop. Schaktet 
förlängdes då i väster. Inga övriga 
fynd eller anläggningar påträffades.

S60 (1,60x4,30)
0-0,20  Förna med mycket rötter
0,20-0,53 Lucker, humös matjord  
 med rötter
0,53-0,65 Fin siltig sand med   
 humösa mörkfärgningar

Kommentar: Inga fynd.
 
S61 (1,60x4,70)
0-0,08  Grässvål
0,08-0,25 Matjord
0,25-0,35 Lerlager
0,35-1,17 Fyllnadslager med   
 mycket recent   
 material och skrot
1,17-1,25 Mörkbrun sumpig sand

Kommentar: Recent avfallshög. Inga 
fynd.

S62 (1,60x4,30)
0-0,08  Förna
0,08-0,30 Humös sandig silt
0,30-0,40 Ljus siltig sand

Kommentar: Berg i dagen i delar av 
schaktet. Inga fynd.

S63 (1,60x4,60)
0-0,10 Förna
0,10-0,40 Humös sandig silt med  
 enstaka stenar
0,40-0,77  Fin siltig sand/berg.

Kommentar: Inga fynd.

S64 (3,0x4,60)
0-0,07 Förna
0,07-0,29   Svartbrun matjord
0,29-0,40   Gråbrun sand
0,40-0,52 Sandig grus - fyndförande 
0,52-0,66 Fin grå sand
0,66-1,15 Kompakt gulbrun sand
1,15-1,45 Ljusbrun grovkornig sand  
 med enstaka stenar
1,45-1,67 Gråblå lera

Kommentar: Tydlig överlagring med 
ett fyndförande gruslager mycket 
flinta (L4). Avslag även i L2. Djupgrävt 
i den västra delen.

S65 (3,0x4,50)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,27   Svartbrun humös matjord  
 med mycket kol och   
 enstaka flintor
0,27-0,33   Gråbrun lerig silt med  
 sandinslag
0,33-0,97 Sandig grus - fyndförande 
0,97-1,27 Fin ljus sand
1,27-1,30 Grå lera
1,30 - Berg

Kommentar: Fynd av flintavslag 
samt övrigt slagen flinta och kol i 
L2. Djupgrävt i den västra delen av 
schaktet.
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S66 (1,60x4,50)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,35   Ljusbrun mycket humös  
 matjord 
0,35-0,62   Grusig sand
0,62-0,93 Fin sand 
0,93 - Berg

Kommentar: Fynd av enstaka avslag 
i L2. 

S67 (1,60x4,70)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,28   Mörk matjord med relativt 
 mycket flinta och sten
0,28-0,41   Grusig sand relativt stora 
 mängder slagen flinta
0,41-0,90 Sandig grus med flinta

Kommentar: Fynd av flintavslag i L2 
och L4 samt en plattformskärna C i 
L3.

S68 (1,60x7,40)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,30   Matjord med sten och  
 enstaka flintor
0,30-0,49   Brun siltig sand med   
 grusinslag, stenar och  
 enstaka flintor
0,49-0,60 Gulbrun siltig lera
0,60-0,81 Sand med stenar
0,81-0,89 Siltig lera

Kommentar: Berg i dagen i delar av 
schaktet. Djupgrävt i den S-delen. 
Fynd av flera flintavslag i L2 och en 
rundkärna L3.

S69 (1,60x3,50)
0-0,20 Förna
0,20- Berg

Kommentar: Mycket rötter och berg i 
dagen i delar av schaktet. Inga fynd.

S70 (1,60x4,70)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,30   Matjord
0,30-0,37   Sandig grus 

0,37-0,59 Sandig lera med   
 grusinslag
0,59-1,12 Sandig lera

Kommentar: Fynd av spånliknande 
avslag i L3.

S71 (1,60x4,76)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,36  Matjord
0,36-0,46   Siltig sand 
0,46-0,86 Sandig grus med stora  
 stenar

Kommentar: Fynd av 1 flintavslag i 
L2.

S72 (1,60x4,70)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,30 Matjord
0,30-0,50   Lerig silt
0,50-0,77 Lera

Kommentar: Fynd av 3 st flintavslag 
i L2.

S73 (1,60x4,70)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,20   Matjord
0,20-0,27   Brun lerig silt
0,27-0,52 Lerigt gruslager

Kommentar: Inga fynd.

S74 (1,60x4,70)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,20   Matjord
0,20-0,27   Brun lerig silt
0,27-0,52 Lerigt gruslager

Kommentar: Inga fynd.

S75 (1,60x4,70)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,37   Matjord
0,37-0,66   Lerig sand 
0,66-1,11 Lera

Kommentar: Inga fynd.
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S76 (1,60x4,70)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,27   Lerig matjord
0,27-0,30   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S77 (1,60x4,90)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30   Lerig matjord
0,30-0,33   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S78 (1,60x4,50)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,25   Matjord
0,25-0,31   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S79 (1,60x4,50)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,23   Lerig matjord
0,23-0,28   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S80 (8,30x4,70)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Lerig matjord
0,20-0,40   Siltig sand med 
 skörbränd sten,   
 bränd lera och kol
0,40-0,55   Lerig sand/Berg

Kommentar: Fynd av bränd lera, 
naturlig flinta, kol och skörbränd sten i 
L3 samt tre mörkfärgningar (A15, A16 
och A17).

S81 (8,80x4,70) Västra sidan
0-0,08 Grässvål
0,08-0,34   Matjord med stenar
0,34-0,42   Grå lerig silt med sten
0,42-0,55   Lerig sand/Berg

S81 (8,80x4,70) Östra sidan
0-0,07 Grässvål
0,07-0,28   Matjord

0,28-0,44   Siltig sand med lerinslag
0,42-0,55   Lerig sand/Berg

Kommentar: Fynd av tre 
mörkfärgningar (A18, A19 och A20) 
samt en platt rundkärna i L2/L3

S82 (1,60x4,50)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,28   Matjord
0,28-0,32   Lera

Kommentar: Modern störning i 
schaktet i form av dike/kabelledning.

S83 (1,60x4,50)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,26   Matjord
0,26-0,38   Lera

Kommentar: Modern störning i 
schaktet i form av dike/kabelledning.

S84 (1,60x4,30)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25   Matjord
0,25-0,33   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S85 (1,60x4,50)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,24   Matjord
0,24-0,31   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S86 (1,60x4,70)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,33   Matjord
0,33-0,45   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S87 (2,70x4,50)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,30   Matjord
0,30-0,46   Lera

Kommentar: Inga fynd.
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S88 (2,78x4,50)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30   Matjord
0,30-0,36 Äldre matjordshorisont
0,36-0,41   Lera
 
Kommentar: Modernt dike i södra 
delen av schaktet. Inga fynd.

S89 (2,70x4,70)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,33   Matjord
0,33-0,50   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S90 (2,80x4,70)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30   Matjord
0,30-0,45   Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.

S91 (1,60x5,0)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,33   Matjord
0,33-0,47   Lera

Kommentar: Fynd av 1 flintavslag 
med inhak i L2.

S92 (3,0x4,8)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,32   Brun sandig matjord
0,32-0,43   Siltig sand med stenar

Kommentar: Störningar i form 
av plogspår i hela schaktet. En 
mörkfärgning i form av en härd 
(A21) påträffades i L3.

S93 (1,60x4,0)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,23   Brun sandig matjord
0,23-0,29   Gulbrun sandig silt med  
 inslag av grus och sten.

Kommentar: Flertalet anläggningar 
i schaktet (A22-A30) som framkom i 
övergången mellan L2/L3. Störningar 

i form av plogspår och stenlyft i 
hela schaktet dock mer välbevarad 
stratigrafi i den östra delen mot ett 
angränsande impediment. Inga fynd 
endast enstaka tegelbitar i matjorden.

S94 (1,60x4,50)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,31   Matjord
0,31-0,46 Grå lerig silt
0,46-0,78   Gul lera som övergår i  
 gråblå lera

Kommentar: Tegelbitar i L2. Schaktet 
djupgrävt i den södra delen.

S95 (1,60x4,60)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,35   Matjord
0,35-0,41 Siltig lera

Kommentar: Enstaka bitar bränd lera 
i L2.

S96 (1,60x4,80)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,28   Matjord
0,28-0,35 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S97 (1,60x4,60)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,25   Matjord
0,25-0,30 Lera

Kommentar: Fynd av 2 flintavslag 
samt enstaka tegelfragment i L2.

S98 (1,60x4,50)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,28   Matjord
0,28-0,38 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S99 (1,60x4,60)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,32   Matjord
0,32-0,40   Äldre matjordshorisont
0,40-0,50 Lera
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Kommentar: L3 fluktuerar i schaktet. 
Fynd av tegel i L2. 

S100 (1,60x4,50)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,28   Matjord med enstaka  
 naturliga, flammiga   
 mörkfärgningar
0,28-0,45   Gul lera
0,45-0,87 Grå lera

Kommentar: Fynd av 1 flintavslag i 
L2. 

S101 (1,60x4,80)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,33   Matjord med enstaka  
 naturliga, flammiga   
 mörkfärgningar
0,33-0,55   Lerig matjord/äldre   
 matjordshorisont
0,55-0,64  Lera

Kommentar: Fynd av tegel i L2 och 
L3.

S102 (1,60x4,60)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,28   Matjord
0,28-0,38   Brun siltig sand 

Kommentar: Fynd av tegel i L1 och 
L2. I L3 påträffades en mörkfärgning 
(A31).

S103 (1,60x4,60)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,36   Matjord
0,36-0,38   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S104 (1,60x4,80)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,31   Matjord
0,31-0,39   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S105 (1,60x4,60)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,32   Matjord
0,32-0,43   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S106 (1,60x4,60)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,30   Matjord
0,30-0,35   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S107 (1,60x4,50)
0-0,04 Grässvål
0,04-0,32   Matjord
0,32-0,35   Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.

S108 (1,60x4,70)
0-0,04 Grässvål
0,04-0,30   Matjord
0,30-0,32  Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.

S109 (1,60x4,30)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,30   Matjord
0,30-0,38  Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.

S110 (1,60x4,90)
0-0,04 Grässvål
0,04-0,33   Matjord
0,33-0,40  Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.

S111 (1,60x4,90)
0-0,04 Grässvål
0,04-0,33   Matjord
0,33-0,40  Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.
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S112 (1,60x4,50)
0-0,03 Grässvål
0,03-0,38   Matjord
0,38-0,55  Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.

S113 (1,60x4,80)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,45   Matjord
0,45-0,54  Lerig sand 

Kommentar: Inga fynd.

S114 (1,60x4,50)
0-0,04 Grässvål
0,04-0,30   Matjord
0,30-0,36   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S115 (1,60x4,50)
0-0,04 Grässvål
0,04-0,34   Matjord
0,34-0,36   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S116 (1,60x4,20)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,12   Matjord
0,12-0,29   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S117(1,60x4,50)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,20   Matjord
0,20-0,60   Lera

Kommentar: Inga fynd.

S118 (1,60x4,50)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,25   Sandig matjord
0,25-0,73   Gul lera
0,73-1,16   Lera och sand
1,16-1,68 Blågrå sand med   
 snäckskal och sten

Kommentar: Inga fynd.

S119 (1,60x4,70)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,43   Matjord
0,43-1,15   Lera och sand
1,15-1,50   Sand
1,50-1,80 Sand, grus och lera
1,80-2,20 Grå sandig lera

Kommentar: Inga fynd.

S120 (1,60x4,70)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,30   Matjord
0,30-0,43   Lerig sand

Kommentar: Inga fynd.

S121 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30   Matjord
0,30-0,71   Siltig sand

Kommentar: Inga fynd.

S122 (2,40x3,60)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,33   Matjord
0,33-0,49   Lerig sand

Kommentar: Inga fynd.

S123 (2,40x3,60)
0-0,09 Grässvål
0,09-0,29   Matjord
0,29-0,40   Lerig sand med stora  
 stenblock

Kommentar: Inga fynd.

S124 (2,40x4,0)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,36   Matjord
0,36-0,50   Gul sand
0,50-0,84 Lerig sand

Kommentar: Fynd av naturflinta.

S125 (2,10x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,39   Matjord med inslag av  
 grus och sten



52

0,39-0,46   Mörkbrun siltig sand   
 inslag av sot
0,46-0,52 Lerig silt med grus
0,52-0,70 Lerig sand
0,70-1,40 Lera med sandinslag

Kommentar: Fynd av avslag i L2 och 
L4. L3 var stört av plogning.

S126 (2,10x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,30   Matjord
0,30-0,40   Kulturpåverkat lager
0,40-0,50 Grusig sand
0,50-0,90 Lerig sand

Kommentar: Fynd av spånliknande 
avslag i L3. I L3 framkom även en 
mörkfärgning (A32) i form av en grop. 

S127 (1,60x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,35   Matjord
0,35-0,59 Sandig silt
0,59-1,10 Sandig lera

Kommentar: Fynd av 1 avslag i L1

S128 (1,60x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,32   Matjord
0,32-0,45 Lera

Kommentar: I övergången mellan L2 
och L3 framkom två mörkfärgningar i 
form av ett stolphål (A33) och en grop 
(A34).

S129 (1,60x4,30)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,29   Matjord
0,29-0,47 Lerig sand

Kommentar: Inga fynd.

S130 (1,60x4,10)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,33   Matjord
0,33-0,50 Lerig sand

Kommentar: Inga fynd.

S131 (2,40x4,10)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,32   Matjord
0,32-0,41 Lerig sand

Kommentar: Inga fynd.

S132 (2,40x4,10)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,43   Matjord
0,43-0,50 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S133 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,29   Matjord
0,29-0,42 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S134 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28   Matjord
0,28-0,35 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S135 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,34   Matjord
0,34-0,50 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S136 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28   Matjord
0,28-0,36 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S137 (1,60x4,0)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,34   Matjord
0,34-0,58 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S138 (1,60x4,0)
0-0,06 Grässvål
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0,06-0,40   Matjord
0,40-0,65 Lera
0,65-1,45 Lerig sand

Kommentar: Inga fynd.

S139 (1,60x4,0)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,24   Matjord
0,24-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S140 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,29   Matjord
0,29-0,55 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S141 (1,60x4,0)
0-0,08 Grässvål
0,08-0,27   Matjord
0,27-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S142 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30   Matjord
0,30-0,36 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S143 (1,60x4,0)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,34   Matjord
0,34-0,70 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S144 (1,60x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30   Matjord
0,30-0,40 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S145 (1,60x4,0)
0-0,07 Grässvål
0,07-0,17   Matjord
0,17-0,25 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S146 (1,60x4,0)
0-0,06 Grässvål
0,06-0,30   Matjord
0,30-0,38 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S147 (2,0x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,39 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S148 (2,0x4,50)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S149 (1,20x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S150 (2,20x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,36 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S151 (2,20x3,80)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.
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S152 (2,20x3,80)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S153 (2,20x4,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,36 Lera

Kommentar: Ett kabeldike noterades 
i schaktet. Inga fynd.

S154 (2,30x8,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Två parallella diken 
noterades i schaktet.

S155 (2,0x4,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S156 (2,0x3,80)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S157 (2,20x4,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-1,50 Lera

Kommentar: Schaktet djupgrävdes 
i den östra delen. Två bitar övrigt 
slagen flinta i L2.

S158 (2,20x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S159 (2,20x4,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,25   Matjord
0,25-0,35 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S160 (2,20x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S161 (2,20x4,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-1,0 Omrörda/påförda massor  
 med recent material

Kommentar: Inga fynd.

S162 (2,20x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,25   Sandig matjord
0,25-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S163 (2,30x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,25   Sandig matjord
0,25-0,30 Lera

Kommentar: Inga fynd.

S164 (2,30x3,80)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,15   Matjord
0,15-0,25 Lera

Kommentar: Inga fynd.
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S165 (2,20x4,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20   Matjord
0,20-0,30 Lera

Kommentar: Dike i mitten av 
schaktet. Inga fynd.

S166 (2,20x3,8)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,15   Matjord
0,15-0,22 Brun lera
0,22-0,40  Grå lera

Kommentar: Inga fynd.

S167 (2,10x4,20)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,25   Matjord
0,25-0,45 Grå lera
0,45-0,50  Svart lera

Kommentar: Inga fynd.

S168 (2,30x4,0)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,15   Matjord
0,15-0,25 Lera

Kommentar: Två stora kokgropar 
(A35 och A36) med skörbränd sten 
mellan L2/L3.

S169 (2,40x3,80)
0-0,20 Matjord
0,20- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S170 (2,20x3,80)
0-0,20 Matjord
0,20- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S171 (2,20x4,0)
0-0,20 Matjord
0,20- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S172 (2,20x3,90)
0-0,20 Matjord
0,20- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S173 (2,20x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15   Matjord
0,15- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S174 (2,20x3,80)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15   Matjord
0,15- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S175 (1,30x4,0)
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15   Matjord
0,15- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S176 (2,10x3,80)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,15  Matjord
0,15- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S177 (2,20x3,80)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20  Matjord
0,20- Lera

Kommentar: Inga fynd.

S178 (2,40x3,90)
0-0,10 Grässvål
0,10-0,20  Matjord
0,20- Lera

Kommentar: Inga fynd.
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Bilaga 2 - Anläggningsbeskrivning

Alla måttangivelser är i meter.

A1 (i S25)
0,35x0,16
Oregelbunden mörkfärgning med en 
ytfyllning av lerblandad mörkbrun silt 
med inslag av enstaka kolstänk och 
bränd lera. Tolkades som rest sentida 
matjordshorisont. Ej grävd. 

A2 (i S27)
1,60x2,50
0,12 dj
Stor oregelbunden mörkfärgning 
som tolkades som sentida 
matjordshorisont. Snittades och 
grävdes igenom. Fyllning: mörkbrun 
sandig silt. Inga fynd.

A3 (i S27)
2,50x2,30
Stor oregelbunden mörkfärgning 
med en ytfyllning av mörkbrun 
sandig silt. Tolkades som sentida 
matjordshorisont. Ej grävd. Inga fynd.

A4 (i S30)
0,15 i diameter
Liten rund anläggning med en 
ytfyllning av grå siltig lera. Tolkas som 
ett stolphål. Ej grävd. Inga fynd.

A5 (i S35)
0,54x0,38
0,17 dj
Liten oval mörkfärgning i leran som 
tolkades som en grop. Snittades och 
grävdes ut i profil. Fyllning: Grå lerig 
silt. Fynd av 1 bränd flinta samt lite 
bränd lera.

A6 (i S35)
0,74x0,95 
0,60 dj
Oval mörkfärgning i leran som 
tolkades som en kolningsgrop. 
Snittades och grävdes ut i profil. 
Fyllning: 0-0,42 - Gråbrun lera 
med enstaka kolstänk samt små 

skörbrända stenar och 1 bränt 
ben. 0,42-0,60 - Ett 0,18 meter 
tjockt kollager innehållande stora 
skörbrända stenar. Nedgrävnings-
kanterna var raka och botten 
skålformad. Kolprov togs på ett djup 
av 0,50 m.

A7 (i S42)
0,40 i diameter
0,11 dj
Liten rund mörkfärgning som tolkades 
som ett stolphål. Snittades och 
grävdes ut i profil. Fyllning: gråbrun 
lerig silt. I skörbränd sten i botten 
samt lite bränd lera.

A8 (i S42)
0,40 i diameter
0,15 dj
Liten rund mörkfärgning som 
tolkades som ett stolphål. Snittades 
och grävdes ut i profil. Fyllning: 
gråbrun lerig silt. Ett par stenar i 
anläggningens kanter. Fynd av bränd 
lera.

A9 (i S47)
0,12x0,10
Liten rund mörkfärgning som tolkades 
som stolphål. Ej grävd. Inga fynd.

A10 (i S49)
Utgår. Naturlig mörkfärgning.

A11 (i S50)
1,24x0,58
Stor oval mörkfärgning med ytfyllning 
av gråbrun lerig silt. Tolkades som en 
recent grop. Fynd av 1 övrigt slagen 
flinta. 

A12 (i S50)
1,12x0,76
Stor oregelbunden mörkfärgning 
med ytfyllning av gråbrun lerig silt 
och flera mindre stenar. 1 större sten 
i anläggningens västra del. olkades 
som en recent grop. 

A13 (i S55)
Utgår. Modern störning.
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A14 (i S59)
1,55x1,00
Stor oval anläggning med stora 
mängder skörbränd sten och kol. 
Tolkas som en kokgrop. Ej grävd. Det 
översta lagret något stört av plogning. 
Inga fynd.

A15 (i S80)
2,0x1,30
Stor oval anläggning med skörbränd 
sten och bränd lera i ytan. Tolkades 
som en kokgrop. Ej grävd.

A16 (i S80)
3,25x0,37
0,18 dj
Avlång anläggning som tolkades som 
en ränna. Snittades och grävdes 
ut i profil. Fyllning: Siltig sand med 
fragment av bränd lera. Rännan löper 
från norr till söder i hela schaktets 
längd.

A17 (i S80)
0,23 i diameter
Liten rund anläggning som tolkades 
som ett stolphål. Stolphålet låg intill 
rännan (A16) och var nedgrävd i 
lerig silt. Fyllning bestod i ytan av 
mörkbrun siltig sandjord med stenar. 
Ej grävd. Inga fynd.

A18 (i S81)
0,20 i diameter
Liten rund anläggning som tolkades 
som ett stolphål. Fyllning bestod 
i ytan av mörkbrun sandjord med 
stenar. Ej grävd. Inga fynd.

A19 (i S81)
5,20x0,30
0,10 dj
Avlång anläggning som tolkades som 
en ränna. Snittades och grävdes 
ut i profil. Fyllning: mörkbrun siltig 
sandjord. Rännan skar hela schaktets 
östra del i nord-sydlig riktning. Inga 
fynd.

A20 (i S81)
1,90x1,60
0,44 dj
Stor oval anläggning som tolkades 
som en grop. Ytan bestod av 
mörkbrun sandig, lätt siltig jord. 
Anläggningen snittades och fyllningen 
bestod av mörkbrun lerig sandjord 
med inslag av lera. I fyllningen 
påträffades ett avslag av flinta.

A21 (i S92)
0,90 i diameter
Rund anläggning som tolkas som 
en härd. Ytfyllningen bestod av 
mörkbrun/grå lerig silt med sot, kol 
och skörbränd sten och var nedgrävd 
i sandig silt. Ej grävd. Inga fynd.

A22 (i S93)
0,30 i diameter
Rund anläggning som tolkas som ett 
stolphål. Ytfyllningen bestod av brun 
humös sandjord/grusig sandjord. Ej 
grävd. Inga fynd.

A23 (i S93)
0,69x0,68
Oregelbunden mörkfärgning som 
tolkas som en grop. Ytfyllningen 
bestod av brun humös sandjord/
grusig sandjord med inslag av kol. 
Ej grävd. Inga fynd. Delvis störd av 
plogning.

A24 (i S93)
1,10x0,93
Oregelbunden anläggning som 
tolkas som en grop. Ytfyllningen 
bestod av mörkbrun humös sand/
grusig sandjord med inslag av kol och 
enstaka stenar. Ej grävd. Inga fynd. 
Delvis störd av plogning.

A25 (i S93)
0,85x0,95
0,41 dj
Rund anläggning som delvis fortsätter 
in i den södra schaktväggen. Tolkas 
som en grop med eventuella spår 
av en kulturlagerrest i det övre 
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lagret. Snittades och grävdes ut 
i profil. Anläggningen smalnade 
av och var ca 0,50 m i diameter 
efter genomgrävning. Fyllning: 
mörkbrun humös sandjord med 
inslag av skörbränd sten och enstaka 
kolfragment. Nedgrävd i grusig sand 
och delvis störd av plogning.

A26 (i S93)
0,40x0,40
Oval anläggning som tolkas som en 
härd/kokgrop. Ytfyllningen bestod 
av brun sandjord med skörbränd 
sten och enstaka kolfragment och 
sotinslag. Nedgrävd i sandig silt. Ej 
grävd. Inga fynd.

A27 (i S93)
0,68x0,76
0,09 dj
Oregelbunden anläggning som 
delvis fortsätter in under den södra 
schaktväggen. Tolkas som en grop. 
Snittades och grävdes ut i profil. 
Fyllning: brun humös silt med enstaka 
stenar. Flack botten. Nedgrävd i 
sandig silt. Delvis störd av plogning. 
Inga fynd.

A28 (i S93)
0,38x0,23
Oval anläggning som tolkas som ett 
stolphål. Ytfyllningen bestod av brun 
humös silt. Nedgrävd i sandig silt. 
Ej grävd. Inga fynd. Delvis störd av 
plogning.

A29 (i S93)
0,95x0,70
Oval anläggning som tolkas som en 
grop. Ytfyllningen bestod av ljusgrå 
sandig silt med enstaka stenar. 
Nedgrävd i siltig sand. Ej grävd. Inga 
fynd.

A30 (i S93)
0,45x0,35
0,25 dj
Oval anläggning som delvis fortsätter 
in under den södra schaktväggen. 

Tolkades som ett stolphål. Snittades 
och grävdes ut i profil. Fyllning: 
mörkbrun humös sandjord med 
antydan till bränd lera i botten. 
Nedgrävd i siltig sand.

A31 (i S102)
0,73x0,71
0,15 dj
Oval anläggning som delvis fortsätter 
i under den östra schaktväggen. 
Tolkas som en grop. Snittades och 
grävdes ut i profil. Fyllning: grå siltig 
sand med enstaka kolfragment. Inga 
fynd.

A32 (i S126)
0,66x0,36
Oval anläggning som tolkades som 
en grop. Ytfyllningen bestod av 
mörkbrun kulturpåverkad sand. Ej 
grävd. Inga fynd.

A33 (i S128)
0,53x0,41
Oregelbunden anläggning som 
tolkades som ett stolphål. Ytfyllningen 
bestod av mörkbrun siltig sand. Ej 
grävd. Inga fynd.

A34 (i S128)
0,66x0,49
Oval anläggning som tolkades som 
en grop. Ytfyllningen bestod av 
gråbrun siltig sand. Ej grävd. Inga 
fynd.

A35  (i S168)
0,45x0,37 
Oval anläggning som tolkades som 
en kokgrop. Ytfyllningen bestod av 
gråbrun sandig silt med skörbränd 
sten. Ej grävd. Inga fynd.

A36  (i S168)
0,48x0,37 
Oval anläggning som tolkades som 
en kokgrop. Ytfyllningen bestod av 
gråbrun sandig silt med skörbränd 
sten. Ej grävd. Inga fynd.
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Bilaga 3 - Flintanalys 

G1432 AU Ekelöv-Kareby

Generellt är en relativt stor andel av flintan helt naturlig. Möjligen i ovanligt hög 
utsträckning frostsprängd. Detta hör troligen samman med att de stammar från 
sediment som håller relativt mycket vatten.

När det gäller flintor som kan förstås som delar av kända sönderdelningsförlopp 
är materialet begränsat i sin variation. Materialet består till största delen av 
avslag och fragment av sådana  avspaltade från rundkärnor som roterats. 
Slagpunkten har ofta placerats vinketrätt mot markerade ryggar med högst 
obetydlig plattformspreparering. En mycket liten andel flintor kommer från 
kärnor med konstant plattform. Ett mindre antal kärnor och fragment av sådana 
utgör resten av det tolkbara materialet.

Trots materialets sprödhet kan restprodukter från ett antal olika sönderdelningssätt 
identifieras. Dessa kan i sin tur grupperas kronologiskt till minst två faser. En 
mesolitisk och en metalltida. Båda dessa faser innehåller en liten andel flintor 
med en mer distinkt datering än så.

Det mesolitiska materialet består av ett antal avslag från rundkärnor där slagen 
riktats in mot kärnans masscentrum och slagpunkten placerats så att kraften 
följer en rygg och plattformen förstärkts genom kantreduktion. De avslag som 
producerats är delvis spånliknande. Ett fragment av en sådan kärna finns 
också. En plattformskärna med delvis överlappande avspaltningar tillhör 
mellanmesolitikum tillsammans med ett par fragment av spånliknade avslag. 
Ett litet antal bipolärt sönderdelade flintor tillhör mesolitikum i största allmänhet. 
Huruvida flintorna som tillhör fasen kommer från överlagrade kontexter har inte 
utretts.

Flintorna som tolkats vara slagna under metalltid är till största delen avslag 
från rundkärnor där slagpunkten lagts vinkelrätt mot ryggar från tidigare 
avspaltningar eller in över på andra sätt flacka kärntopografier. Avspaltningarna 
har drivits förbi kärnans masscentrum och kärnan har roterats. Plattformar har 
inte preparerats. Metoden har producerat breda platta och relativt tunna avslag 
helt typiska för en metalltida sönderdelning. I materialet finns även en ovanlig 
plattformskärna, avlång och platt med flera olika plattformar. Motsvarande 
kärnor (om än i större format) finns i material från mellersta bronsåldern, som 
t.ex. Tyllered i norra Halland. Kärnan är dock avsevärt mindre än vanligt viket 
kan bero av brist på stora noduler eller kanske att den bör ha en annan datering. 
Avslag har avspaltats från den på ett sätt som förekommer från mellanneolitikum 
och framåt.

Sammanfattning: Avfall från sönderdelningssätt daterabara till två olika faser 
finns i materialet. En mesolitisk fas innehåller flera flintor vars sönderdelning 
kan dateras till mellanmesolitikum. En metalltida fas innehåller en kärna som 
möjligen kan dateras till mellersta bronsåldern.
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Sorteringskommentarer:

Naturflinta och annan sten omnämns inte särskilt.

 S11 - L2
 Plattformskärna MN – Brå.

 S37 - L3
 Naturflinta. Keramik?

 S42 - A8
 Naturflinta.

 S48 - L3
 Övrig slagen flinta.

 S48 - L5
 Avslag.

 S55 - L2
 Avslag från rundkärnor. Metalltid?

 S64 - L2
 Avslag från roterade rundkärnor, ett möjligen från en enpolig   
 plattformskärna.

 S65 - L2
 Avslag och övrig slagen flinta.

 S66 - L2
 Avslag och övrig slagen flinta.

 S67 - L2
 Ett antal avslag utan preparering från rundkärnor. Ett möjligen  
 med ’neolitiska’ avspaltningar.

 S67 - L2
 Plattformskärna C. Kantpreparering, överlappande avspaltningar.  
 Mellanmesolitikum.

 S68 - L2
 Avslag från rundkärnor med avspaltningar in mot masscentrum.  
 Mesolitikum.

 S68 - L3
 Stor andel av frostsprängning, även sekundärt av slagen flinta.  
 Ett antal avslag från rundkärnor utan preparering, vidare flera   
 från olika slags noduluträtning. Två bipolärt avspaltade avslag. 
 En roterad rundkärna. Mesolitikum.
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 S70 - L3
 Avslag. Metalltid.

 S70 - L4
 Ett spånliknande avslag troligen från en plattformskärna.

 S72 - L2
 Naturflinta.

 S80 - L3
 Naturflinta. Keramik och järn

 S81 - A20
 Avslag.

 S81 - L2-3
 Platt rundkärna. Yngre än mesolitikum.

 S91 - L2
 Avslag med inhak.

 S97 - L2
 Avslag, ett med monofacial ryggning. Metalltid?

 S124 - L4
 Naturflinta.

 S125 - L2
 Avslag. Metalltid.

 S126 - L3
 Spånliknade avslag. Mellanmesolitikum?

 S127 - L1
 Avslag.

 S156 - L2
 En övrigt slagen flinta.

      /Kalle Thorsberg
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Bilaga 4 - Arkiv- och kartstudier

Kulturlandskapet

För att en kartstudie skall kunna bedrivas måste man bestämma sig för vilket 
historiskt skede som man skall ha som startpunkt, eftersom detta påverkar 
vilka fastigheter som ingår. Detta eftersom de enheter som ingår i ett specifikt 
landskapsrum inte är för eviga. De ändrar gränser via ägoskiften och de utsätts 
för gränsförändringar på grund av statliga påbud. Det är viktigt att ha dessa 
orsaker med i bagaget när man skall starta sina analyser. Vad gäller möjligheter 
att analysera landskapets kulturhistoriska innehåll, så har vi en stor fördel 
inom det gamla länet Bohuslän i det att man inom detta geografiska område 
påbörjade det stora kartverket, Sveriges ekonomiska karta, under 1930-talet. 

I detta kartverk syns mycket av det 1800-talslandskap som blev följderna 
av laga skiftet. Det är utifrån dessa kartor relativt lätt att gå både bakåt och 
framåt i kartmaterialet. Detta innebär att man i princip kan anta att de äldre 
bebyggelseelement som förekommer i dessa kartor med största sannolikhet 
har tillkommit under slutet av 1800- och början av 1900-talet. Dessutom 
är dessa troligen byggda enligt den tradering som fanns under 1800-talet. 
Eftersom laga skifte innebar att stora delar av landskapsrummet blev uppdelat 
på enskilda enheter medförde detta att de existerande bybildningarna slogs 
isär och att landskapet fick gårdsbebyggelser i nya lägen. Ofta hamnade dessa 
så nära åkermarken som möjligt, på små impediment ute i åkrarna eller invid 
bergskanterna. Givetvis förekommer det att bybebyggelsen inte sönderdelades 
helt, men att åtminstone någon enhet flyttar bort från det äldre byläget. Det sker 
dock efter mitten av 1900-talet en ökad omdaning av både ekonomibyggnader 
och själva boningshusen. I hög grad innehåller denna omdaning en högre grad 
av borttagande av äldre element liksom återbruk av det äldre skiktet.

Utifrån den ekonomiska kartan från 1970-talet berörs sex stamfastigheter i 
olika grad av den planerade vägbyggnationen. Den nu utredda sträckan berör 
både inägomark och utmark. Sett till det historiska förloppet så är tendensen att 
de partier av inägomark som inte är upptagna som åker i äldsta skedet, vilket 
oftast är omkring 1700-talets slut, kommer att till största del vara uppodlat under 
tidigt 1900-tal för att därefter återigen återgå till någon form av ängsmark eller 
skogsmark. Till största delen är det ytor som upptagits som brukbara ägor, utom 
enstaka partier som definierats som berg.

Nedan kommer varje fastighet att beskrivas kortfattat utifrån äldsta kända 
uppgift och sedan beskrivs vilka uppgifter som kan vara relevanta sett till 
kulturhistoriska lämningar. Redovisningen börjar i öster och går sedan västerut.

Fastigheterna 

KAREBY: Är, sett till dåtidens värderingssätt, den större gården. Ortnamnet 
dyker upp 1388 och kan vara ett personnamn men tolkas oftast som Karl i 
betydelse allmogefolk, fria enskilda män – vilka äger en viss status. De kan vara 
i tjänst hos kungen. Finns dock även en hypotes att de de facto VILL vara, men 
inte är fria karlar. Själva namnet har dock skrivits olika genom århundradena, 
i de olika handlingarna som skattelängder eller lantmäterihandlingar. 
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Bebyggelsen har kallats Kyrkekareby, Kallaby, Karlaby, Karlby, Karaby och 
Karreby. Att sockenkyrkan är byggd på Karebymarker har gjort att byn fått 
namnet Kyrkebykareby, är därför inte förvånande då man sökt efter särskiljande 
namn, eftersom det förekommer två Kareby invid varandra (Grokareby). Att de 
har samma namn är i sig inte konstigt eftersom de äldre enheterna ofta har 
namn som är kopplade till något naturrelaterat namn eller beskrivande namn. 
De kan även ursprungligen ha varit en och samma fastighet som sedan klyfts. 
Karebys by har 4 enheter registrerade: Prästegården 1/2 mantal kronojord, 
men är upptagen i 1811 i jordaböckerna som frälse. De övriga är Tovegården 
1/1 mantal skattejord av ålder, Övergården 1/1 mantal skattejord av ålder och 
slutligen Nedergården 1/1 mantal skattejord av ålder.

Det är en mindre del av fastigheten som påverkas av den nu planerade 
vägbyggnationen. Inom denna del rinner ett mindre vattendrag och markerna 
användes redan under tidigt 1740-tal som både betesmark och åker. Enligt 
tillhörande beskrivning är merparten av markerna lera. Dock finns det partier 
av sandblandad jord. Användningen av berörda marker ändras inte i stort 
förrän under 1900-talets mitt och då i form vägbyggnation. Under tidigt 1700-tal 
omtalas att man saknar skog, utan på sin höjd finns det lövsly av bland annat 
hassel och ek.

GROKAREBY: Är den näst största enheten i dåtida värderingssystem. 
Fastighetens förled hör ihop med ån som rinner genom fastigheten. Det är ett 
vanligt namn på vattendrag och har betydelsen växa alternativt svälla. Namnets 
efterled kan vara ett personnamn, alltså Karl. Men detta namn tolkas oftast som 
Karl i betydelse allmogefolk, fria enskilda män, vilka antas ha en viss status. En 
hypotes bygger på att namnet snarare har med att man de facto vill framställa 
sig som fria karlar utan att vara det i egentlig mening. Detta är ett relativt 
sent känt namn, först 1528 dyker det upp i handlingarna. Vilket skulle kunna 
indikera att den är en avknoppning från Kareby. Vid några karteringar särskrivs 
namnet till Gro Kareby så det är Kareby vid vattendraget. Fastigheten har 
varit skattejord av ålder, dock blev den äldre satta skattekraften nedsatt under 
slutet av 1600-talet. Inom stamfastigheten finns det tre enheter, Västergården, 
Mellangården och Östergården som 1858 till mindre del ändrade skattenatur 
från skattejord till kronojord. En av hemmansdelarna har även fått namn av 
taggiga buskar, Torntomten, men detta under 1900-talet.

Den nu utredda delen av fastigheten har flera olika markslag sett till dess 
historiska nyttjande. Merparten är inägomark och har samma historik som 
många bohuslänska fastigheter. I äldsta skedet är det framförallt betesmark 
eller äng, som sedermera övergår till uppodlad åkermark fram till 1930-tal och 
sedan återgår mindre eller större arealer till betesmark eller skogsmark.

Intressant är att det i den östra delen av fastigheten, omtalas en krog som 
låg på Grokareby marker 1741. Dessutom finns denna uppgift inte synliggjord 
på fastighetens kartmaterial eller i text till lantmäterihandlingarna. Utan det 
är på grannfastigheten, Kareby som denna uppgift dyker upp 1741. I senare 
handlingar saknas referenser till denna plats och troligen har verksamheten 
upphört innan 1773 då Grokareby kartläggs första gången. Den tycks inte 
avsatt några spår i begreppsvärlden, som vissa typer av vegetationer har gjort, 
typ björkåkern eller ekelyckan.
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Enligt FMIS finns uppgifter om att keramik med mera hade påträffats 
i samband med uppodling av en äng. Enligt uppgifter i den så kallade 
Göteborgsinventeringen, skall marken uppodlats 1902 och då påträffades 6-7 
runda kullar. Fynd av kol, aska och keramik, tyvärr kunde inget iakttagas vid 
inventeringstillfället 1989 (RAÄ Kareby 103). I det läge som har prickats in, kan 
man på 1700-tals kartan se betesmarker, men de har namn som indikerar äldre 
odling. Man anser att ordet äckra är lika med åker, intressant är i området finns 
betesmarken benämnt ”gulläckra”. Detta skulle kunna indikera att man kanske 
har hittat saker i åkern tidigare samt att 1902 års uppodling inte var den första.

I övrigt finns det inga tydliga kulturhistoriska lämningar inom den nu utredda 
korridoren, även om namn på kartan möjligen indikerade en förekomst av en 
damm. På flera kartor namnges ett av de befintliga bergen till ”dammberget”, 
men det saknas uppgifter om en damm i handlingarna rörande Grokareby eller 
Kareby. Det visade sig att dammen låg på grannfastigheten Bollestad mark. 
Detta indikerar möjligen att man brukat utmarken som gemensam eftersom 
hänvisningen gällde grannfastigheten.

BOLLESTAD: Berörs till en mindre del av denna utredning. Fastighetsnamnet 
är ett svårtolkat namn, men kan tolkas som någon persons ställe alternativt 
plats. Fastigheten är känd från 1354. Denna fastighet har haft enheter som varit 
krono-, skatte- och frälsejord och deras skattekraft blev nedjusterad kring 1700. 
Fastigheten har innehållit tre enheter, Stora Bollestad, Norra Bollestad och Västra 
Bollestad. I lantmäteriets handlingar kan vi urskilja samma brukningshistoria 
som de övriga i denna dalgång. Även om den inte har samma stagnation mellan 
1930- och 1970-talen som många av fastigheterna. Trots detta så tycks det 
förekomma sandigare jordtyper inom utredningsområdet, vilket inte brukar vara 
de typer som överlever nedläggningen mellan 1930- och 1970-talen. Dock 
kan den östligaste delen innehålla en fägata enligt 1826 års karta. Här nämns 
även den damm som givit namn åt grannfastighetens berg. I övrigt saknas det 
kulturhistorisk intressanta indikationer inom den berörda delen av fastigheten

HEDE: Är den av fastigheterna som berörs allra minst. Det är en mindre 
del av utmarken och en mindre del åkermark som berörs av utredningen. 
Fastighetsnamnet är en singulär böjningsform av hed och det är känt sedan 
1388. Den har innehållit två enheter som varit frälsejord under 1500-talet. 
Därefter övergick de till kronojord och under 1720-talet övergick de båda till 
skattejord.

Enligt befintligt lantmäterimaterial så innehåller den berörda ytan inga 
kulturhistoriskt intressanta lämningar.

MÄLLGÄRDE: Den berörda ytan är till största delen odlad mark men innehåller 
mindre högläntare partier i södra delen av sträckan. Fastighetsnamnet är känt 
först 1528 och själva namnet anses betyda det mellersta gärdet alternativt det 
mellanliggande gärdet vilket känns som logiskt sett till att enhetens inägor ligger 
inskjutna som en kil mellan Ekelövs och Hedes ägor. Även denna kan man anta 
har varit del av en större enhet som sedan har klyvs i ett antal nya enheter. 
Detta är ett frälsehemman som fick sin värdering nedsatt under 1600-talets 
slut. Fastigheten följer samma mönster som de tidigare redovisade, med det 
undantaget att åkermarken har samma utseende mellan 1860- och 1970-talen.
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Utredningskorridoren berör endast ett kulturhistoriskt intressant område och det 
är den utflyttade enheten, som sedermera får nummer 1:8 och 1:9. Detta är 
ett bra läge sett till beskrivningarna. Men i övrigt finns det inga kulturhistoriska 
indikationer.

EKELÖV: utredningen berör endast inägomark och i en mindre volym. 
Fastighetsnamnet är känt sedan 1388. Fastighetsnamnet har troligen inte någon 
koppling till trädet, utan anses betyda backe som man åker i. Detta kommer 
ifrån att man antar att äldsta platsen för byn skulle ligga vid en brant backe. 
Fastigheten är uppdelad i två enheter med enskilda karteringar. Kartmaterialet 
är dåligt vilket kan hänga samman med att det är frälsejord och därmed saknas 
behovet att kartera markerna inför skatteuttag. Utredningens korridor berör i 
äldsta skedet, sent 1700-tal, ängsmarker som odlas upp. Det finns det inget 
som indikerar någon kulturhistorisk miljö inom ytan.

/Roger Nyqvist
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