
Karin OlssonKulturhistoriska rapporter 96
ISSN 1652-1897KULTUR

KOOPERATIV

RIO

A
R

K
E

O
L
O

G
I

B
is

ko
ps

gå
rd

en
 8

30
:8

44
G

öt
eb

or
gs

 s
oc

ke
n 

oc
h 

ko
m

m
un

. S
är

sk
ild

 u
tr

ed
ni

ng



-9000

-4200

-2300

-1800

-1100

-500

1

400

1000

-6000

-3300

600

800

-7700

-9000

-6000

-4200

-2300

-3000

-2000

1500

Mesolitikum

Tidigmesolitikum

Senmesolitikum

Neolitikum

Tidigneolitikum

Senneolitikum

Bronsålder

Äldre bronsålder

Yngre 
bronsålder

Mellanneolitikum

Järnålder

Yngre
järnålder

Äldre järnålder

Romersk 
järnålder

Folkvandringstid

Vikingatid

Hensbacka

Sandarna

Lihult

Trattbägarkultur

Grop-
keramisk
kultur

Båtyxkultur

Förromersk 
järnålder

Vendeltid

Medeltid

Period Kultur

i

ii 

a

b

© björn schagerström



Biskopsgården 830:844
Göteborgs socken och kommun
Särskild utredning

Karin Olsson



Biskopsgården 830:844
Göteborgs socken och kommun. 
Särskild utredning
Kulturhistoriska rapporter 96
© Rio Kulturkooperativ 2010

Fastighet: Biskopsgården 830:844, Göteborgs socken, Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Länsstyrelsebeslut dnr: 431-8780-2010
Belägenhet i SWEREF 99: Norr 6401990 m, Öst 315340 m
Höjd över havet: 28-37 meter
Beställare: Fastighetskontoret & Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs kommun
Projektnummer: 1066
Projektansvarig: Anna Gustavsson
Fältansvarig: Karin Olsson
Övrig personal: Petra Rudd
För personalens meriter hänvisas till Rio Kulturkooperativs hemsida
Fältarbetstid: 2010-09-28 - 2010-09-29
Undersökningsområdets storlek: 28 000 m²

Arkiv: Rio Kulturkooperativ
Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen
Omslagsbild: Boplats Göteborg 483 mot sydost
Orienteringskarta: Framställd av Rio Kulturkooperativ med data från Map Maker, FMIS samt 
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Topografisk grundkarta samt plankarta: Tillhandahållen av beställaren
Övriga kartor och situationsplaner: Framställda av Rio Kulturkooperativ
Redigering och layout: Optimal Press
Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, HAMBURGSUND
ISSN 1652-1897

Sökord: flinta, boplats, Biskopsgården, Göteborg

Rio Kulturkooperativ
Ekelidsvägen 5
457 40 FJÄLLBACKA
www.riokultur.se
rio@riokultur.se



Innehåll
Sammanfattning 5
Syfte     7
Metod 7
Undersökningsområdet 7
Tidigare undersökningar 7
Utredningsresultat 7
  Fynd 7
  Anläggningar 8
  Analysresultat 8
Tolkning 8
Antikvarisk bedömning 8
 Källor 8
Bilagor 9
  1. Schakt
  2. Fynd



Illustration 1. Undersökningsområdet markerat på topografisk karta. Skala 1:50000.
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 Efter den inledande inventeringen upptogs 13 
schakt med grävmaskin. Slagen flinta påträffa-
des i schakt 1, 6, 8 och 9. Fynden utgjordes av 
11 avslag och 23 bitar övrig slagen flinta. Fyn-
den har föranlett en registrering av en boplats, 
Göteborg 483 (Rio Kulturkooperativ nr 1066:1). 
Inga förhistoriska anläggningar framkom. 
 Boplatsen Göteborg 483 är registrerad som 
fast fornlämning och ytterligare antikvariska 
åtgärder krävs i det fall byggnationsplanerna 
kvarstår i anslutning till boplatsen. Stenmu-
rarna Göteborg 482 (Rio Kulturkooperativ nr 
1066:2 och 3) utgör övriga kulturhistoriska 
lämningar. Om möjligt bör de kvarligga och in-
lemmas i bebyggelsen.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. i 
Lag om kulturminnen mm (KML) och genom 
miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor 
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornläm-
ning lämnas till länsstyrelsen.

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde i september 
2010 en särskild utredning inom fastigheten 
Biskopsgården 830:844, Göteborgs socken 
och kommun. Utredningen föranleddes av 
detaljplanearbete för bostäder inom nämnda 
fastighet. 
 Utredningsområdet utgörs av en fotbollsplan 
i det sydvästra hörnet, ett skogsklätt impedi-
ment öster om denna, ett flackare område, 
även det trädbevuxet, i den norra delen, samt 
gräsmattor och en större bergknalle i den öst-
ra delen. Strax väster om utredningsområdet 
fanns före den aktuella utredningen en känd 
fornlämning, Lundby 207:1. Fornlämningen ut-
görs av en fyndplats för flinta.
 Inledningsvis inventerades området till fots 
i syfte att identifera potentiella boplatslägen 
eller övriga kulturhistoriska lämningar inom 
utredningsområdet. Vid denna fältinventering 
registrerades två stenmurar i den södra delen 
av området (Göteborg 482).

Biskopsgården 830:844
Göteborgs socken och kommun
Särskild utredning



Illustration 2. Undersökningsområdet med schakt samt tidigare registrerade och nyregistrerade fornlämningar. 
Fornlämningrana på kartan har enbart Rio Kulturkooperativs numrering. Den av FMIS registrerade utbredningen av 
1066:1 skiljer sig från den utbredning som registrerats här. Skala 1:2500.
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Syfte
Den särskilda utredningen syftade till att klar-
göra huruvida tidigare okända fornlämningar 
fanns inom planområdet, samt att bedöma 
eventuella lämningars fornlämningsstatus.

Metod
Inledningsvis inventerades området till fots. 
Därefter upptogs 13 schakt med grävmaskin. 
Då ytan sedan tidigare är störd av schakt-
ning för VA och anläggning av en fotbolls-
plan placerades schakten utifrån dessa för-
utsättningar. Schakten var mellan 1,2-2,4 
meter breda och 2,5-4,9 meter långa. Fynd 
insamlades utifrån iakttagen lager följd och 
kontext. Flintmaterialet sorterades med stöd 
av Sorteringsschema för flinta, Andersson 
m.fl. 1978, för att därefter återdeponeras i 
respektive grävenhet. Schakt och övriga iakt-
tagelser mättes in med DGPS. Värdena har 
efterberäknats för att uppnå en större exakt-
het. Inga prover för vedartsbestämning och 
datering har insamlats i samband med den 
särskilda utredningen.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget i Göteborgs 
socken, Göteborgs kommun, illustration 1 och 
2. Området är beläget 28-37 meter över havet 
och utgörs av en fotbollsplan i det sydvästra 
hörnet, ett skogsklätt impediment öster om 
denna, ett flackare område, även det trädbe-
vuxet, i den norra delen, samt gräsmattor och 
en större bergknalle i den östra delen. Kring 
och på impedimentet i södra delen av området 
fanns ostörda lager, området är i övrigt kraftigt 
stört av sentida aktiviteter.
 Strax väster om utredningsområdet fanns 
före den aktuella utredningen en känd fornläm-
ning, Lundby 207:1. Fornlämningen utgörs av 
en fyndplats för flinta.
 Fornlämningsbilden i utredningsområdets 
närhet utgörs av boplatser från samtliga förhis-
toriska perioder (Lundby 104 och 208), skärv-
stenshögar (Lundby 126 och 152), hällkistor 
(Lundby 75 och 120), högar och stensättningar 
(Lundby 72, 73, 74, 79 och 104), en fornborg 
(Lundby 80), röjningsrösen (Lundby 120, 121 

och 122) samt fornlämningsliknande lämning-
ar (Lundby 149 och 156), FMIS 2010.

Tidigare undersökningar
Inom utredningsområdet har inga arkeologiska 
undersökningar genomförts.

Utredningsresultat
Vid den inledande inventeringen registrerades 
två stenmurar i den norra delen av utrednings-
området, illustration 2 och bilaga 1. Den östra 
delen av lämning Göteborg 482 (Rio Kulturko-
operativ nr 1066:2) är uppbyggd av ett lager 
större stenar, 0,8-1,3 meter stora. Muren är 
något luckig och utrasad. Den västra delen av 
lämning Göteborg 482 (Rio Kulturkooperativ nr 
1066:3) är uppbyggd av 2-3 varv rundade ste-
nar, är cirka 0,50 meter hög och 0,70 meter 
bred, och mer vällagd. 
 Sammanlagt grävdes 13 schakt inom den 
aktuella ytan, illustration 2 och bilaga 1. La-
gerföljden varierade kraftigt inom utrednings-
området. I den norra delen av området bestod 
lagerföljden av ett 10-30 centimeter tjockt 
matjordslager följt av 12-32 centimeter tjocka 
sandlager. Schakt 2 och 5 var kraftigt störda av 
sentida aktiviteter. Även i de övriga schakten 
påträffades recent material. I samtliga lager 
fanns inslag av sten av varierande storlek. 
 Kring och på impedimentet i den södra de-
len av området var matjordslagret 20-26 cen-
timeter tjockt och följdes av ett 22 centimeter 
tjockt fyndförande sandlager i schakt 8 och två 
fyndförande sandlager, 4 och 15 centimeter 
tjocka, i schakt 9. 
 Schakt 10 avbröts på grund av en modern 
nedgrävning och innehöll enbart modernt ma-
terial. I den sydöstra delen av området var mat-
jordslagret 30-35 centimeter tjockt och följdes 
av ett 20 centimeter tjockt sandlager i schakt 
11 och ett 65 centimeter tjockt lager påförda 
massor i schakt 12.

Fynd
Slagen flinta påträffades i schakt 1, 6, 8 och 
9. 1 bit övrig flinta påträffades i schakt 1 och 
en i schakt 6. I schakt 8 och 9 påträffades 
sammanlagt 11 avslag, 21 bitar övrig flinta 
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samt 7 bitar naturlig flinta, bilaga 2. Flintan 
har sorterats med stöd av Sorteringsschema 
för flinta, Andersson m.fl. 1978. Fynden åter-
deponerades i respektive grävenhet. 

Anläggningar
Inga förhistoriska anläggningar framkom.

Analysresultat
I kostnadsberäkningen för utredningen fanns 
medel avsatta för ett 14C-prov och två vedarts-
prover. Då inga anläggningar eller säkra kolfö-
rande kontexter påträffades har inga analyser 
genomförts.

Tolkning 
En ny boplats, Göteborg 483, registrerades 
vid impedimentet i utredningsområdets södra 
del. Den av FMIS registrerade utbredningen av 
Göteborg 483 skiljer sig från den utbredning 
som registrerades under utredningen. De flin-
tor som framkom i schakt 8 och 9 är alltför 

anonyma för att man skall kunna uttala sig om 
någon datering. Boplatsen ligger på cirka 29-
30 meter över dagens havsnivå. 
  De två stenmurarna kan höra samman med 
hus som funnits i området innan bostadshusen 
omkring utredningsområdet byggdes, och som 
finns markerade på ekonomiska kartan från 
1935, Lantmäteriet 1935.

Antikvarisk bedömning
Boplatsen Göteborg 483 (Rio Kulturkooperativ 
nr 1066:1) har bedömts som fast fornlämning, 
medan stenmurarna Göteborg 482 har regist-
rerats som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Om möjligt bör de kvarligga och inlemmas i be-
byggelsen.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. i 
Lag om kulturminnen mm (KML) och genom 
miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor 
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornläm-
ning lämnas till länsstyrelsen.

Källor
Källor

Litteratur

1978

Digitala källor

FMIS 2010

Kartor

Lantmäteriet 1935 Ekonomiska kartan, 

Göteborg J131-11NV

Andersson, Stina; Rex Svensson, 

Karin; Wigforss, Johan.

Sorteringsschema för flinta. Fyndrapporter 1978. 

Göteborgs Arkeologiska Museum.

http://www.fmis.raa.se



Bilagor
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Bilaga 1. Schakt

Schakt 1

Längd, meter: 2,90
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,20 Matjord + påförda massor, inslag av grus. 

Recent material: glas etc.
0,20 – 0,52 Mörkbrun silt med några kol- och 

sotfläckar, stort inslag av sten.
0,52 – 0,55 Ljus grå något sandig silt.
Fynd: L 1

Schakt 2

Längd, meter: 3,00
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,10 Matjord
0,10 – 0,66 Grå – grå/gul lera, påförd, med 

matjordslinser och recent material.
0,66 Asfalt.
Fynd: -
Kommentar: Schaktet avbrutet pga asfaltlager.

Schakt 3

Längd, meter: 3,10
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,30 Matjord.
0,30 – 0,43 Flammig ljus gulbrun sand.
0,43 – 0,56 Ljusgul sand.
Fynd: L2 

Schakt 4

Längd, meter: 3,00
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,17 Matjord.
0,17 – 0,29 Mörkbrun sand med inslag av små stenar.
0,29 – 0,37 Ljus rödbrun sand.
0,37 – 0,51 Ljus grågul sand.
Fynd: -
Kommentar: L2 och 3 mycket omrörda, består troligen 

påfört material. Recent material i dessa 
lager samt i L1.

Schakt 5

Längd, meter: 3,00
Bredd, meter: 2,30
Lagerföljd:
0 – 0,15 Matjord.
0,15 – 0,30 Omrört lager med lera, matjord, stora 

mängder recent material (tegel, porslin, 
glas, sten).

0,30 – 0,40 Grå sand i halva schaktet, grå/gul lera i 
andra halvan.

Fynd: -
Kommentar: Schaktet avbrutet pga modern 

nedgrävning.

Schakt 6

Längd, meter: 3,00
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,20 Matjord.
0,20 – 0,37 Gråbrun sand.
0,37 – 0,51 Ljus gulbrun sand.
0,51 - Hälleberg.
Fynd: L2

Schakt 7

Längd, meter: 3,20
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,20 Matjord.
0,20 – 0,52 Mörk gråbrun sand.
0,52 – 0,60 Ljus grå - gråbrun sand.
0,60 – 0,63 Ljus gulbrun sand.
Fynd: -

Schakt 8

Längd, meter: 3,00
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,20 Matjord.
0,20 – 0,42 Ljus gulbrun lerig sand.
0,42 – 0,45 Ljus gul/grå lera.
Fynd: L 1& 2.
Kommentar:  Grop med recent material i södra änden 

av schaktet. Glas, porslin, metallföremål. 

Schakt 9

Längd, meter: 4,90
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,26 Matjord. Recent material.
0,26 – 0,30 Mörk gråbrun sand.
0,30 – 0,45 Ljus grå - gråbrun sand.
0,45 Berg.
Fynd: L1, 2, 3.

Schakt 10

Längd, meter: 2,50
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,40 Påförda massor + geoduk.
0,40 – 0,45 Gulbrun sand med inslag av mörk brun 

humös sand. 
Fynd: -
Kommentar:  Schaktet avbrutet p.g.a. modern 

nedgrävning.

Schakt 11

Längd, meter: 2,50
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,30 Matjord.
0,30 – 0,38 Rödbrun grusig sand.
0,38 – 0,50 Ljus gulbrun sand.
Fynd: -

Schakt 12

Längd, meter: 2,50
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,35 Matjord. 
0,35 – 1,00 Påförda massor, grus etc.
1,00 – 1,03 Ljus gulbrun, hårt packad sand.
Fynd: -

Schakt 13

Längd, meter: 3,00
Bredd, meter: 1,20
Lagerföljd:
0 – 0,40 Matjord, påförda massor. Recent material. 
0,40 – 0,62 Rödbrun grusig sand.
0,62 – 0,80 Ljus gulbrun sand.
Fynd: -
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Schakt Lager Typ Antal Övrigt

1 1 övrig slagen flinta 1

6 1 övrig slagen flinta 1

8 1-2 avslag 1 i övergången mellan lagren

8 1-2 övrig slagen flinta 1 i övergången mellan lagren

9 1 avslag 6 1 spånliknande avslag

9 1 övrig/naturlig flinta 3

9 1 övrig slagen flinta 6

9 2-3 avslag 4

9 2-3 övrig/naturlig flinta 4

9 2-3 övrig slagen flinta 14

Bilaga 2. Fynd
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