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Under åren 2008 och 2011 utförde Rio Kulturkooperativ fem arkeologiska un-
dersökningar inför den nya sträckningen av E45:an, delsträckan Torpa-Sten-
röset, strax söder om Trollhättan. Undersökningarna berörde en smedja med 

tillhörande torplämning (Fors 28), en skålgropslokal (Fors 85), en huvudsakligen sen-
neolitisk boplats med långhus (Fors 125), en boplats från äldre järnålder (Fors 143), 
samt ytterligare en torplämning (Fors 148). Undersökningarna genomfördes i en del 
av Göta älvdalen som inte har omfattats av några större arkeologiska undersökningar 
genom åren. Resultaten från undersökningarna har bidragit till ny kunskap och för-
djupad insikt i de förhistoriska och historiska lämningarna inom detta landskapsrum. 
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På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Kulturkooperativ un-
dersökt fem fornlämningar längs med den planerade nydragningen av E45:an 
söder om Trollhättan. Undersökningarna bekostades av dåvarande Vägverket, 
nuvarande Trafikverket och genomfördes under perioden augusti-december 
2008 och april 2011. De undersökta fornlämningarna utgjordes av en smedja 
med tillhörande torplämning (Fors 28), en skålgropslokal (Fors 85), två boplatser 
(Fors 125 och 143) samt ytterligare en torplämning (Fors 148).
 Fors 28 bestod av en välbevarad smedjelämning och grunden efter ett torp. 
Intill torpet låg en terrasserad odlingslycka som troligen fungerat som kålgård. 
I smedjan kunde golvlager, grundmurar, härdpall, städfundament och kolhus 
identifieras. Fynden bestod av rester från smidesverksamhet men även röd-
gods, porslin, stengods och enstaka kritpipskaft påträffades. Utifrån fynden kan 
lämningen dateras till 1700-talets andra hälft. Den intilliggande torplämningen 
hade tydliga grundmurar och bjälklag samt ett spisröse som var ansenligt stort. 
Fyndmaterialet från torpet bestod av rödgods, ostindiskt porslin och fönsterglas. 
Den tycks ha varit platsen för en gårdssmed med koppling till Torpa säteri. Pro-
duktionen kan ha varit allt från hushållsproduktion av hästskor, gångjärn, beslag, 
skoningar och spik samt reparationsarbeten av jordbruksredskap.
 Öster om Torpa dokumenterades en skålgropslokal, Fors 85. Lokalen bestod av 
119 skålgropar och tre avlånga fördjupningar. Inget fyndmaterial påträffades.
 Fors 125 var efter förundersökningen tolkad som en äldre järnåldersboplats 
med ett visst senneolitiskt inslag, men vid slutundersökningen kom tonvikten 
att ligga på den senneolitiska delen. Detta beror till stor del på att det framkom 
minst fyra långhus från senneolitikum/äldre bronsålder och en trolig grav från 
äldsta bronsålder. Långhusen var tvåskeppiga och tämligen likartade i storlek 
och utformning. Fyndmaterialet utgjordes av keramik med taggtrådsornamentik 
samt en mindre mängd slagen flinta. Lokalen har tolkats som intensivt utnyttjad 
under senneolitikum/äldre bronsålder. Dateringarna från långhusen och deras 
läge i förhållande till varandra tyder på att två eller tre av dem kan ha varit i bruk 
samtidigt. I det närmaste landskapsrummet återfinns en hällkista och två sen-
neolitiska fyndplatser vilka tolkas som sammanhörande med boplatsen. Under 
senare perioder tolkas platsen som en del av utmarken, som nyttjats i samband 
med kortare vistelser, möjligen liknande fäbodverksamhet. 
 Inom Fors 143 påträffades framför allt aktivitetsspår i form av härdar, boplats-
gropar och kokgropar. Detta indikerar att lokalen utgjort en ytterdel av en större 
bebyggelse vilken framför allt kan dateras till förromersk järnålder. Under den 
period som ytan var som mest använd fanns det troligen inga byggnader på 
platsen. Under inledningen av romersk järnålder tycks ytan i princip upphöra att 
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användas som aktivitetsyta men är då istället bebyggd med två huskonstruktio-
ner. Efter romersk järnålder upphör användandet av ytan helt.  
 Vid Fors 148 genomfördes en förundersökning. Här framkom två husgrunder 
vilka tolkades som ett torp samt en ekonomibyggnad. Intill den äldre åkerkanten 
fanns en vattenkälla med stenskodd kant. Mycket lite fyndmaterial påträffades 
i samband med undersökningen vilket försvårar tolkningsmöjligheterna. Torp-
grunden var någorlunda välbevarad med ett mindre spisröse och vällagd tegel-
stenläggning kring spisröset. Byggnaden delades in i en bostadsdel och en övrig 
yta, kanske en förrådsdel. De tegelstenar som påträffades var av snarlik kvalitet 
och storlek som på Fors 28 och antas vara samtida.







PROJEKTET TORPA-STENRÖSET



Figur 1. Undersökningsområdet läge markerat på karta i skala 1:450000.
Föregående uppslag: Soluppgång över Fors 125 vid Rämje.
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Under perioden augusti-december 2008 och april 2011 undersökte Rio Kultur-
kooperativ fem lokaler längs med den planerade nydragningen av E45:an strax 
söder om Trollhättan (figur 1 och 2). Fornlämningarna utgjordes av en smedja 
med tillhörande torplämning (Fors 28), en skålgropslokal (Fors 85), två boplat-
ser (Fors 125 och 143) samt ytterligare en torplämning (Fors 148). Dessa lokaler 
innehöll både det förväntade och det oväntade utifrån tidigare undersöknings-
resultat och länsstyrelsens kravspecifikationer. Ett tema som undersökningarna 
skulle förhålla sig till var Göta älvs betydelse för områdets nyttjande. Detta är 
något som är både lätt och svårt att förhålla sig till. För hur ser man den del av 
kommunikationen som inte är uttryckt i handelsvaror eller andra främmande 
uttryck. Platsers kommunikativa lägen är i många fall viktiga för att kunna tolka 
platsers funktion och orsakssammanhanget till fyndföreteelser. Att de bakom-
liggande orsakerna till en etablering av fasta leder för kommunikation varierar 
med tiden, möjligheterna och behoven är klart, liksom att de kontaktnät och 
sociala mönster som utgjorde grunden för rörelsen i landskapet var och är vik-
tig. Detta skapar de stråk som nyttjas för att sprida varor och tankar vilket kan 
användas för att vidmakthålla de kulturella identiteterna eller bidra till föränd-
ringen av dessa. 
 Att Göta älv varit en del av detta kommunikativa system är på ett sätt en all-
män förväntan som man ofta har på vattendrag eller sjöar. Samtidigt måste man 
alltid ställa sig frågan om behovet förekom och hur det såg ut. Detta har faktiskt 
ofta lett till att man sett kommunikationen som en del av maktens viktigaste 
kontrollbehov och därför tenderar studier kring just kommunikation ofta att 
handla om vad som kallats för centrala platser, som till exempel Uppåkra (Hårdh 
& Larsson 2003 och Lundqvist 1998). De undersökningar som redovisas i denna 
rapport saknar emellertid tydliga indikationer på en sådan kontrollfunktion.
   Landskapsrummen som vi tillbringade drygt fyra månader i tenderar att präg-
las allt mindre av  åkermarken och allt mer av ett intensivt utnyttjande av skogs-
markerna. Ändå är det sällan tyst i denna del av landskapet. Idag färdas tusentals 
människor förbi i närheten av de platser som vi har arbetat med och vars minnen 
vi har försökt att fånga i form av fysiska spår. Det är aldrig möjligt att efter fältar-
betet säga att alla detaljer och spår som vi påträffar har fått sin rättmätiga plats 
och volym i våra fältanteckningar och därefter i vår rapportdel. Vi påverkas av de 
rent praktiska begränsningar och möjligheter som länsstyrelsen anger i sitt för-
frågningsunderlag, den specifika fornlämningens förutsättningar samt av väder-
leken och årstiden under fältarbetets genomförande. Dessutom är vi alla utifrån 
det ovanstående olika drivna att se och förstå vad vi ser och vilka sammanhang 
vi ser, under framförallt fältarbetstiden.
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Figur 2. De fem undersökta och dokumenterade fornlämningarna markerade på topografisk karta i skala 1:50000.



15

 Vilka upplevelser och vilka inställningar de människor hade, vars rester vi har 
samlat ihop och tolkat, kommer vi aldrig åt om de inte utgör ett tydligt repetativt 
mönster i materialet. Men inte ens då kommer vi åt individerna, utan på sin höjd 
gruppers eller rent av hela samhällens uttryck. Det som tyvärr alltid kommer att 
ligga i vägen för vår strävan att se det som de såg, är att vi alla är färgade av 
traditioner. Ingen människa kan vara fri från sin tid i sina betraktelser av hur det 
förgågna har existerat.
 En del av deras traditioner gavs uttryck i dekor, kärlformer och huskonstruk-
tioner och andra i hur de hanterade sitt avfall. Vi beskådar dessa spår utifrån våra 
bilder av hur dåtiden bör ha organiserat sitt landskap. Ibland kommer vi nära och 
ibland kommer vi långt ifrån den bild som är närmast deras. 
 Vi som arbetade i fält upplevde ibland den stress som kan uppstå med större 
slutundersökningar. Samtidigt fanns stunder stillheten gjorde sig påmind. Bilden 
av ett vinterklätt landskap vid Rämje gård eller de båda regnbågar som färgade 
delar av himlen under senhösten har etsat sig fast i minnen snarare än de delar 
av undersökningarna som präglades av regn och rusk (figur 3 och 4). 
 Att lämningarna väckte intresse hos de närboende och även till viss del hos 
dem som hade sitt boende på annan ort, blev tydligt under våra visningar. Vi 
hade roliga och alltid pågående diskussioner både mellan oss som arbetade och 
med dem som kom på besök. De kom dessutom i nästan alla typer av väder för 
att lyssna. Vi kom även att få besök från kollegor på Västarvet och Riksantikvarie-
ämbetet UV Väst med givande kommentarer och diskussioner i fält.
 Vi som skrivit rapporterna som sammanfogats inom denna volym tackar alla 
de som kom och lyssnade, ställde frågor och ville visa oss sina egna spår i land-
skapsrummen kring Rämje, Flundervalla och Torpa. Tack för att vi dessutom fick 

Figur 3. Fors 125 vid Rämje i vinterskrud den 21 november 2008.
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komma in i era hem och ta del av foton och kartor samt värma oss med ert kaf-
fe. Vi vill också tacka alla de som var fältmedarbetare under kortare eller längre 
perioder som Karin Olsson, Thomas Johansson, Andreas Toreld, Stig Swedberg, 
Annika Östlund, Anders Adriansson, Fredrik Strandmark, Anna Aulin, Linda An-
dersson och Lisbet Bengtsson samt vår praktikant Diana Stenborg. Ett stort tack 
riktas också till Anna Gustavsson, Lillemor Olsson och Mats Sandin som lagt ned 
ett stort arbete i samband med anbudsskrivande och projektansvar.

Projektets målsättningar och bakgrund
Rio Kulturkooperativ genomförde under augusti-december 2008 tre särskilda 
undersökningar utmed den planerade nydragningen av E45:an mellan Torpa 

Figur 4. Dubbla regnbågar vid Fors 125 den 22 oktober 2008.
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och Stenröset, Fors socken, Trollhättans kommun. Dåvarande Vägverket Region 
Väst hade fått tillstånd och bekostade undersökningarna för att ta bort de tre be-
rörda fornlämningarna, RAÄ 28, 125 och 143 i Fors socken. Föreliggande volym 
utgör både teknisk avrapportering och en fördjupad vetenskaplig bearbetning. 
  Riksantikvarieämbetet UV Väst hade före den aktuella undersökningen utfört 
en utredning, år 2006, samt en kompletterande utredning och en förundersök-
ning under 2007. Efter dessa utredningar och förundersökningar beslutade läns-
styrelsen 2008 att de tre fornlämningarna skulle borttagas och att Rio Kulturkoo-
perativ skulle utföra uppdraget. Enligt länsstyrelsens förfrågningsunderlag for-
mulerades övergripande målsättningar för undersökningarna som skulle bidra 
till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Vidare skulle de leverera relevant 
kunskap i vilken Göta älvs betydelse för områdets utveckling och landskapets 
nyttjande utgjorde det övergripande temat. Varje enskild lokal har därmed både 
specifika och gemensamma frågor, vilka kommer att presenteras i respektive del. 
Undersökningarna berörde två förhistoriska boplatser och en historisk smedja 
samt en torplämning som undersöktes under 2008. Dessutom kom en doku-
mentation av en skålgropslokal, Fors 85, att utföras under 2008. Dessa kom se-
nare att kompletteras av Fors 148 som utgjordes av en husgrund som inte varit 
känd tidigare. Denna påträffades i samband med undersökningen av Fors 28 och 
undersöktes först 2011. 

Natur och geologi längs med Göta älv
Göta älv är en av Sveriges största älvar om man tar med avrinningsområden och 
vattenföring, dock är sträckan mellan Vänern i norr och Kattegatt i söder en-
dast 93 kilometer lång. Kring detta vattendrag utkristalliserar sig två olika typer 
av landskap, dessa växlar på östra respektive västra sidan om älven. Göta älvs 
dalgång är i söder, kring Göteborg och Kungälv, omgärdad av en markant och 
skarpkantad bergsida på den östra sidan medan den västra består av både flack 
terräng närmast vattnet och därefter moränavsatser längre in i landskapet. Den 
västra sidan är med andra ord mer lättillgänglig än den östra. Det samma gäller 
stora delar av sträckan upp till Vänern. 
 Längs med älven utgörs marken framför allt av lera eller siltig lera medan sand 
och grus återfinns in mot de höga bergsidorna eller moränåsarna. Dessa ligger 
upp till en mil inåt landet från älven räknat. Mot älven rinner ett antal biflöden 
som oftast omgärdas av en större dalgång med mindre eller större lätt kuperade 
slättlandskap. Dessa har vanligen en nordöstlig eller rakt östlig riktning. 
 Alla som reser genom Göta älvs dalgång kan ganska snabbt konstatera att det 
förekommer både relativt breda, låglänta avsnitt och markanta höga berg fram-
förallt i de yttre delarna av älvens strandzon. På grund av detta har landhöjningen 
och havsnivåns förändringar spelat olika stor roll längs med Göta älv. De 44 me-
ters fallhöjd som finns mellan Vänerns sydkant och Kattegatt är inget som direkt 
märks av längs de nästan nio milen på väg E45, förutom på två punkter, dels vid 
Trollhättan och dels vid Lilla Edet. Dessa båda platser har tillsammans den största 
andelen av nivåskillnaden längs med älven och det har här alltid funnits behov av 
landbaserade transportsystem som komplement till rörelsen längs älven.
  Under en stor del av förhistorien utgjorde den södra delen av Göta älv en lång 
och djup vik in i landskapet. Från Lilla Edet och söderut ned mot dagens Göte-
borg förekom en under bronsåldern och järnåldern krympande havsstrandzon. 
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 De geologiska faktorerna har spelat en stor roll under nästan alla de årtusenden 
som har förflutit sedan isen försvann. Som ovan nämnts dominerar lera eller siltig 
lera närmast älvens strandkant. Tillsammans med bergshöjder formar detta ra-
men för både människans, florans och faunans möjligheter att etablera och hävda 
sig. Älvens strand har dessutom troligen aldrig varit speciellt stabil och återkom-
mande jordskred har påverkat både den landbaserade rörelsen och ekonomin på 
den yta som drabbades. Man kan exempelvis än idag iaktta ärrbildningar efter ett 
jordskred under 1600-talet som inträffade strax söder om Torpa säteri.

Allmän arkeologisk forskningshistoria över Göta älvs dalgång
Under lång tid hade Göta älv stor betydelse för hur forskningen sett på kommu-
nikation, handel och bosättning i området mellan Vänerlandskapet och Skager-
rak. Tydliga spår av mänskliga aktiviteter i olika former finns från senpaleolitikum 
till vår tid. Detta eftersom nyttjandet av älvens vatten länge var det viktigaste 
sättet att transportera människor och varor på. Längs denna pulsåder har man 
sedan stränderna blivit fria från is och ishavssjöar, etablerat bebyggelse med till-
hörande ekonomiska strukturer som fångst- och odlingslandskap, samt handels- 
och olika typer av verksamhetsplatser. 
 Ser man till forskningsinriktningarna som har förekommit inom forskningen 
kring Västergötlands förhistoria, så är det framför allt stenåldern och området 
kring Falbygden och Göteborgsområdet som har tilldragit den största arkeolo-
giska aktiviteten. Bronsföremålen har behandlats av olika författare, bland de 
senaste är Eva Weiler 1994 och hällristningarna har publicerats och beskrivits av 
till exempel Karin Rex Svensson 1982. Vad gäller senare perioder har samhällsför-
ändringar utifrån arkeologiska material behandlats av både Eva Bergström 1980 
och Agne Furingsten 1985.
 När det gäller det bohuslänska materialet är det i första hand kustdelen som 
har berörts i samband med exploateringar och forskningsprojekt. Inlandsdelen 
mot Göta älv har mycket sällan kommit att beröras.
 Kunskapen om Göta älvs dalgång under förhistorisk och historisk tid kommer 
i mycket liten utsträckning från direkt insamlad kunskap, exempelvis i samband 
med större arkeologiska utgrävningar. Merparten av kunskapsläget bygger på 
de sammanställningar som Sarauw och Alin gjorde inför Göteborgs stads jubi-
leum 1923. Dessa sammanställningar, kallade för Göteborgsinventeringen, ge-
nomfördes under åren 1918 till 1929. 
 Denna inventeringskunskap växte genom de av Riksantikvarieämbetet ge-
nomförda fornminnesinventeringarna för de ekonomiska kartorna under åren 
1953 till 1966. Merparten av inventeringarna utfördes dock i inlandet av Väster-
götland och inte längs Göta älv. Detta förändrades i och med revideringsinvente-
ringen mellan åren 1982 till 1987, under vilken antalet registrerade fornlämningar 
kom att fördubblas. Fördubblingen berodde till stor del på att man i revideringen 
inte bara registrerade synliga fasta lämningar som gravar och hällristningar, utan 
även tog med bebyggelsespåren som boplatser, skärvstensförekomster, odlings-
spår och lösfynd samt givetvis en del nyupptäckta gravar. Skärvstensförekomster 
upptäcktes framför allt längs med den östra sidan av älvdalen. Sett till Väster-
götland som helhet är den del av Göta älvområdet som ligger i nordost, mot 
Halle- och Hunneberg, ett av de fem fornlämningsrikaste områdena i landskapet 
Västergötland (Weiler 1994:20).



19

 Svårigheten att urskilja bronsåldern utöver gravar, skärvsten och hällristningar 
har ofta lett till att man såg periodens bebyggelsesystem som mobilt. Detta an-
sågs även gälla järnåldern, då många gravfält ofta är små och i relation till den 
förväntade bronsåldersbygden.
 Andelen exploateringsundersökningar är som sagt låg och beror till stor del 
på det faktum att merparten av exploateringarna i huvudsak ägt rum i de lågt 
liggande älvstrandsytorna. Dessa har till stor del legat under vatten under förhis-
torisk tid och därmed inte ansetts som relevanta att undersöka. En annan orsak 
är att de flesta exploateringarna har skett innan dagens arkeologiska struktur 
började praktiseras, det vill säga innan arkeologiska utredningar, förundersök-
ningar och slutundersökningar blev vanliga i samband med större markföränd-
ringsarbeten. 
 Idag vet vi erfarenhetsmässigt att högre liggande eller torrare ytor med stor 
sannolikhet innehåller aktivitetsspår eller boplatslämningar från förhistorisk tid 
och även tidig historisk tid. En markant förändring har skett de senaste åren då 
allt fler undersökningar berör större områden. Oftast är det framförallt arkeolo-
giska utredningar och förundersökningar som har utförts men även en del större 
slutundersökningar. Dessa har oftast haft att göra med antingen nyanläggningar 
av bebyggelse och industriområden samt på senare år framförallt med omlägg-
ningarna av E45:an och av järnvägen mot Oslo.

Stenålder
För 15 000 år sedan vilade inlandsisen fortfarande tungt över området kring nu-
varande Göta älv. Tusen år senare hade isranden nått trakten kring Lilla Edet och 
för cirka 13 000 år sedan var hela älvdalen isfri. Vid denna tid var Vänern en del av 
Västerhavet med stora breda havsvikar både åt väst och sydsydväst. För 11 000 
år sedan hade Vänern fortfarande öppna förbindelser med Västerhavet både via 
älvdalen och via ett sund vid Uddevalla, men dessa hade vid denna tid kraftigt  
smalnat av. För ungefär 10 000 år sedan upphörde förbindelsen via Uddevalla att 
existera och Vänern övergick till att bli en insjö. Älvens utlopp i Västerhavet har 
därefter successivt flyttat sig söderut (SGU 2011).
 Området kring nuvarande Göta älv har varit bebott ända sedan den äldsta 
stenåldern, vilket ett stort antal fyndplatser vittnar om (Riksantikvarieämbetet 
2011). Dessa är särskilt talrika vid älvens utlopp i Göteborgsområdet med sock-
narna Göteborg, Harestad, Säve, Torslanda, Tuve och Ytterby, samt vid mynnings-
området vid Vänern med socknarna Trollhättan och Frändefors (figur 5). Under 
den äldre stenåldern, som också kallas mesolitikum, lever människorna på jakt, 
fiske och insamling. Boplatserna blir under perioden alltmer stationära eller se-
mistationära och återfinns nästan uteslutande i direkt anslutning till havet eller 
större vattendrag och sjöar. Regelrätta gravar från mesolitisk tid är till dags dato 
okända i Göta älvs dalgång. Enstaka mänskliga benrester som kan vara lämning-
ar efter förstörda gravar har dock påträffats, bland annat vid undersökningen av 
Sandarnaboplatsen i Göteborgs socken (Alin et al. 1934).
 I Västsverige har den äldre stenåldern indelats i tre perioder eller så kallade 
kulturer, benämnda utifrån för delperioden typiska fyndplatser - Hensbacka 
nordväst om Uddevalla, Sandarna i västra Göteborg och Lihult nordost om 
Strömstad. Från hensbackakulturen under tidigmesolitkum känner vi utifrån lös-
fynd av skivyxor till ett mindre antal lokaler utanför Göteborgs kommun, bland 
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Figur 5. Karta över Göta älvdalens socknar i skala 1:450000.

Tabell1

Sida 1

1 Frändefors
2 Vänersnäs
3 Vänersborg
4 Västra Tunhem
5 Trollhättan
6 Hjärtum
7 Fors
8 Gärdhem
9 Åsbräcka
10 Fuxerna
11 Rommele
12 Upphärad
13 Västerlanda
14 Tunge
15 Sankt Peder
16 Ale-Skövde
17 Hålanda
18 Skepplanda
19 Romelanda
20 Starrkärr
21 Kilanda
22 Ytterby
23 Kungälv
24 Rödbo
25 Nödinge
26 Torsby
27 Harestad
28 Säve
29 Angered
30 Tuve
31 Björlanda
32 Torslanda
33

34 Öckerö
35 Styrsö

Göteborg (med 
Lundby, Backa och 
Västra Frölunda)
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annat från socknarna Nödinge, Fuxerna, Hjärtum och Trollhättan. Från den mel-
lanmesolitiska Sandarnakulturen är ytterst få lokaler kända utanför Göteborgs-
området. En representant utgör Boskogen i Trollhättans socken. Lihultkulturen 
under senmesolitikum har efterlämnat fler spår, med kända lokaler bland annat i 
Nödinge, Trollhättan, Västra Tunhem och Vänersborg. Det tycks som att de meso-
litiska boplatserna är vanligare på älvens östra sida (Andersson et al. 1993:38-39).
 Även när det gäller undersökta mesolitiska lokaler dominerar Göteborgsom-
rådet, delvis beroende på det höga exploateringstrycket i området (Andersson 
& Ragnesten 2005). Utanför Göteborgs kommun finns undersökta mesolitiska 
lokaler i bland annat i socknarna Vänersnäs, Tunge, Sankt Peder, Skepplanda, 
Starrkärr, Nödinge, Torsby och Ytterby (Riksantikvarieämbetet 2011).  
 Tendensen med en högre förekomst av fyndplatser i älvdalens båda ändar hål-
ler i sig under yngre stenåldern, där Göteborgs kommun och Frändefors socken 
utmärker sig som särskilt fyndrika. Området kring älvens mynning i Vänern tycks 
dock få en ökad betydelse under de avslutande delarna av neolitikum (Blomqvist 
1990). 
 Under tidig- och mellanneolitikum introduceras gravformerna dös och gång-
grift. Dessa är emellertid inte särskilt vanliga i Göta älvs dalgång. En dös återfinns 
i Säve socken och en gånggrift i Björlanda socken, båda i Göteborgs kommun 
(Blomqvist 1990). Under senneolitikum uppträder den tidstypiska hällkistan 
som gravform och från älvdalen är ett drygt 60-tal kända, varav ungefär hälf-
ten återfinns i området kring Starrkärr och Skepplanda socknar (Andersson et al. 
1993:39).
 När det gäller undersökta neolitiska boplatser är även dessa koncentrerade till 
framför allt Göteborgs kommun. Ytterligare neolitiska undersökningar har ge-
nomförts i bland annat socknarna Nödinge, Starrkärr, Skepplanda, Sankt Peder, 
Tunge, Trollhättan, Vänersnäs, Gärdhem, Fors, Ytterby, Upphärad och Ale-Skövde 
(Riksantikvarieämbetet 2011).
 Under de inledande skedena av yngre stenålder är boplatserna fortfarande i 
belägna i anslutning till havet eller större vattendrag, men under perioden sker 
en viss spridning även in i områden en bit från havsviken och älven. Jordbruket 
introduceras under tidigneolitikum, men kommer att få större betydelse längre 
fram under yngre stenåldern.

Brons- och järnålder 
Bronsålderns gravmiljöer har för det mesta mycket lite koppling till yngre stenål-
derns megaliter, även om det finns en kulturell koppling i hur gravrummet utfor-
mas och i hur man bygger upp anläggningarna. Det finns vissa få undantag i det 
gamla Älvsborgs län, ett är i Skallsjö socken där en hällkista ligger invid ett brons-
åldersröse. Vad gäller bronsåldern i älvdalen är den tydligast urskiljbar genom 
sina rösen, stensättningar och hällristningar samt offer-/depå-/lösfynd. Endast ett 
fåtal är utgrävda har daterats med säkerhet till bronsåldern. Ett röse i Trollhättan 
och ett i Hjärtum socknar är de enda undersökta längs hela Göta älv (figur 5). Rö-
sen förekommer sporadiskt söder om Lilla Edet för att öka markant i Göteborgs-
området. Det är framför allt i Göteborgsområdet som rösen och stensättningar 
har undersökts och de flesta kom att undersökas mellan åren 1960 till 1980.
 Sydvästra delen av Fors socken utgör en mindre del av ett större område som 
även omfattar Hjärtum, Åsbräcka, Fuxerna och Tunge socknar vilket innehåller 
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ett 60-tal rösen. Inom samma område förekommer flera skålgropslokaler och 
ett tiotal lokaler med skärvsten, vilket ofta indikerar boplatser från bronsåldern. 
Gemensamt för dessa är att de har kontakt med Göta älvdalen, ofta med utsikt 
över älven. Avvikande är röseförekomsten i Skepplanda, där de även ligger inne 
i Skepplandadalgången. Rösen saknas kring Vänersborg liksom norr om Kungälv 
utmed den västra sidan. Utifrån de utförda undersökningarna i Västergötland, 
framför allt i gamla Skaraborgs län, finns det en idé om att gravfält börjar anläg-
gas under yngre bronsåldern. De ensamliggande gravarna av röse- eller stensätt-
ningstyp har återbrukats för flera begravningar än den primärgrav de byggdes 
för (Weiler 1994:27), vilket kan tolkas som en familjs eller grupps markering av 
tillhörighet och historieskapande (Nyqvist 2007). 
 Stensättningarna är svårdaterade utan undersökning (se exempelvis Fors 125, 
anläggning 1347). För Göta älvdalens del dominerar den runda stensättningen, 
medan Göteborgsområdet domineras av oregelbundna stensättningar. Dessa 
har ofta en spännvidd på dateringarna mellan slutet av bronsålder fram till år 
0. Den enda lämning av denna typ som undersökts utanför Göteborgsområdet 
påträffades vid Trollhättan. Den bestod av tre stenkoncentrationer som innehöll  
flintavslag och krossad kvarts. I en av dessa dolde en skålgropssten brända ben 
och ytterligare flinta (Andersson et al. 1993). 
 Skålgropar påträffas rikligt i Göta älvdalen och förekommer i tre större områ-
den, i norr förekommer de inom Trollhättans närområde, i mitten kring Hjärtum 
och i söder i Skepplanda/Starrkärr. Dessa lokaler innehåller allt från enstaka till 
uppåt 200 skålgropar inom samma lokal. Oftast förekommer de i de lägre mark-
partierna samt på Tunhemsslätten. Nedan redovisade Fors 85 är ett exempel på 
skålgropsförekomst i kategorin fåtal skålgropar, så även den omnämnda Fors 19 
i rapporten om Fors 125. Hällristningar med framför allt motiv av skepp förekom-
mer inom fem lokaler i Göta älvdalen, tre i Skepplanda, en i Trollhättans närom-
råde samt en på Hisingen.
 Vad gäller fynden är det givetvis bronsföremålen i form av svärd och hygien-
artiklarna pincett och rakkniv som tillsammans med holkyxor dominerar. Svärd 
och pincetter samt rakknivar påträffas främst i rösen, medan fynden av holkyx-
orna till största delen är lösfynd. Holkyxor har en större spridning än till exem-
pel spjutspetsar. Avvikande fyndkategorier som kan dateras till bronsåldern är 
så kallade harpixkakor, som består av björkharts blandat med olika ingredienser 
som till exempel honung. Dessa kan utifrån framförallt 14C-dateringar vanligen 
dateras till början av bronsåldern. Dessa harpixkakor kan ha varit en lösning 
på hur man skulle transportera hartsen från platsen man producerade den, till 
antingen de hushåll som behövde harts eller till hantverksplatserna. Dessutom 
fungerade harpixkakan även som en form av lagringsteknisk lösning både vid 
produktionsplatsen som vid konsumtionslokalen. Denna tolkning kan kanske 
ytterligare stärkas eftersom det vid dikning i Vittene, Norra Björke socken, på-
träffades sex stycken harpixkakor på högkant som om de varit hopbundna på 
något sätt (Weiler 1994). Detta fynd visar på att man tydligen hade transporterat 
en större mängd harts på samma gång, kanske till en hantverksplats där man 
använt materialet som komplement i tillverkningen. 
 Givetvis kan motsvarande depåer av bronsföremål och skrotmaterial indikera 
metallhantverkarens metallgömmor och därmed indirekt handelskontakter. Det 
har dock alltid funnits ett visst motstånd mot att se bronsdepåer på motsvarande 
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sätt. Man har snarare sett bronsdepåerna som bevis på hövdingar och sociala struk-
turer. Bland annat har man alltid valt att se svärd som statusindikerande medan 
halskragar och bälteskupor har antagits som bevis på sociala nätverk i form av att 
individer med hög status har flyttat från ett område till ett annat (Kristiansen 1998). 
Till detta har man även givetvis diskuterat fynden som belägg för handel och fysiskt 
arbete, som till exempel holkyxor.
 I Göta älvdalsområdet är det kända boplatsmaterialet den stora bristvaran, lik-
som för de påföljande arkeologiska perioderna. De få boplatser som har under-
sökts är till största delen påträffade i den södra delen av älvdalen, det vill säga i 
Göteborgsområdet. De som förekommer i den inre delen av älvdalen är endast 
registrerade som möjliga bronsåldersboplatser via förekomst av skärvsten. En 
av dessa skärvstensförekomster, Trollhättan 56, var registrerad som en hög men 
tolkades som en skärvstenshög efter undersökning. Här fanns dessutom fler in-
dikationer på boplatsförekomst invid denna lämning, eftersom ett större områ-
de omkring lämningen provundersöktes. I samband med provundersökningen 
påträffades en härd samt enstaka fynd av bränd lera, keramik och flinta. Själva 
skärvstenshögen daterades till 1520-820 f Kr, vilket omfattar huvudelen av äldre 
bronsålder samt början på yngre bronsålder. Den innehöll även den ett fåtal fynd 
av keramik, brända ben, flintavslag och några malstenar (Lundqvist 1992). Skärv-
stenshögar har ansetts kopplade till maritima miljöer (Flink 1989), även om de 
förekommer i inlandsmiljöer också och då med gjutningsrester. I södra delen av 
Göta älv, på Hisingen, har man dock i en av de undersökta skärvstenshögarna 
även påträffat deglar från bronsgjutning. Det är dessutom i denna del av Göta 
älvsområdet som ett av de få tidigt kända husen, det så kallade Röra-huset, har 
påträffats. Huset anses ha varit upp mot 30 meter långt och 10 meter brett (An-
dersson et al. 1993). De senaste årens undersökningar har frambringat ett antal 
lokaler med bronsåldersdateringar, som Nödinge 82 (Hellgren 2004). Det som 
är gemensamt för dessa lokaler är att de oftare innehåller en större mängd kok-
gropar, härdar och boplatsgropar än det som kan identifieras hus på platsen. 
Om skärvstenshögar tidigare varit signum för bronsåldern, så har kokgroparna 
blivit det efter ett antal undersökningar. Tunge 49 är ett tydligt sådant exempel. 
Tunge som ligger i inlandet med sina härdar och kokgrop tolkas framförallt som 
en stödpunkt i betesdrift (Munkenberg i manus). Här finns det en eventuell skill-
nad mellan skärvstenshögs förekomsterna och kokgropslokalerna (se ovan). Två 
lokaler undersöktes 2001 i Göteborgsområdet med dateringar från yngre brons-
ålder och äldre järnålder. En av dessa är extra intressant då den har tolkats som 
en möjlig bronsålderssäter (Sandin 2003). Denna lokal hade tre dateringar till 
tiden kring 1 000 f.Kr. och hade både en mindre byggnad och hägnader. Tolk-
ningen är att platsen användes i samband med säsongsvisa vistelser kopplade 
till boskapsskötsel (Sandin 2003).
 Från järnåldern finns det vid Trollhättans vattenfall två fornborgar på var sin 
sida om de så kallade Helvetesfallen och en tredje i deras närhet. Förutom dessa 
förekommer det ytterligare ett 20-tal fornborgar längs med älvdalen. Fornbor-
garna brukar tillföras järnåldersbebyggelsens yttringar även om de sällan har 
tydlig rumslig relation med järnåldersbebyggelsen  manifesterad genom grav-
fälten. Detta är inget ovanligt utan är en av grunderna för hur man tolkat läm-
ningarna som antingen offensiva eller defensiva försvarsanläggningar (Nyqvist 
1992).
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 Vad gäller bebyggelsen i form av boplatser så är de relativt sällsynta i det stora 
fornlämningsmaterialet. Ända fram till 1990-talet har man tolkat detta som om 
boplatserna från järnåldern till stor del har varit bortodlade eller förstörda av 
senare tiders bebyggelse. Kvar är nästan bara gravarna. Men när man går ige-
nom FMIS syns det att det förekommer allt fler undersökta boplatsspår som har 
järnåldersdateringar. Merparten är dock endast delundersökta eller registrerade 
i samband med utredningar under de senaste 10 -15 åren. Exempelvis har sex 
lokaler som registrerats i Ale-Skövde socken endast tolkats utifrån förekomst av 
keramik och lerklining (Andersson et al. 1993). Under de senaste åren har större 
exploateringar inom Göta Älvs dalgång inneburit att man har ett större material 
att arbeta med vad gäller studier kring boplatslägen. Detta gäller framförallt bo-
platser från äldre järnålder. 
 Som påpekats är det fortfarande endast en mindre volym järnåldersboplatser 
som har slutundersökts och därmed kan man inte riktigt bygga heltäckande mo-
deller för denna del av Västra Götaland. En lokal utanför Göta älvsdalen är Vittene 
som undersöktes under några år i ett forskningsprojekt, som bedrev undersök-
ningar under åren 1996 – 2001. Dessa syftade till att försöka skapa förståelse för 
varför 1,9 kilo guld hittades på denna lokal. Fynden bestod av armringar från 
perioden kring Kristi födelse. Undersökningarna som bedrevs omfattade inte 
enbart själva fyndplatsen utan även inventering av omlandets lämningar, vilket 
resulterade i ett nyupptäckt gravfält. 
 Kring den undersökta bebyggelselokalen förekommer det fynd av järnslagg, 
härdmaterial och keramik från järnåldern. Platsen tolkas som en hantverksplats 
som var en del av en högreståndsmiljö med kontaktnät både söder och västerut. 
Husen som påträffades från förromersk och romersk järnålder var upp till 27 me-
ter långa medan de yngre husen från folkvandringstid och vendeltid var kortare, 
oftast under 20 meter i längd (Fors 2009). Det förekommer en uppdelning i det 
att vissa ytor uppvisar ett hus medan andra uppvisar flera efterföljande hus inom 
en begränsad yta. Det förekommer dessutom rektangulära härdar i framförallt 
en del av ytan. Härdarna är generellt sett djupa och innehåller björk och al. Tolk-
ningen av dessa anläggningar är de skall ha fungerat som rökgarvningsanlägg-
ningar. Utifrån analyserna av veden skall ek och ask inte ha använts i djupare 
härdar, utan endast i de grundare (Fors 2009). Utifrån hur husen och specifika 
anläggningar har placerats inom den undersökta ytan, uppvisar lokalen en tydlig 
struktur i nyttjandet av ytorna.
 Utifrån andra undersökningar utmed närområdet till Göta älvdalgången, kan 
man tolka det som att de äldre periodernas bebyggelse var mer inriktad på in-
landet än längs med älvens strandkant. Som tidigare påpekats är detta givetvis 
till viss del en aspekt som bör granskas källkritiskt, eftersom det är sällan man 
anser att bebyggelsen från äldre järnåldern har haft strandkontakter. Det har helt 
enkelt sällan ansetts nödvändigt att kontrollera de lägre nivåerna.
 En lokal som är intressant ur detta perspektiv är Starrkärr 205, som dock tillhör 
en yngre fas i landskapsutnyttjandet. Boplatsen låg strax ovanför Sköldåns för-
väntade vattennivå kring 300 e Kr.  Man antar att platsen tas i bruk under 300-ta-
let e Kr och överges under 500-talet. Denna lokal hade fynd av fint keramikgods, 
pärlor och lerslagg samt ställvis kulturlager. I makrofossilerna framkom oljeväx-
ter, grödor från olika ekologiska miljöer. Inom undersökningsytan framkom två 
byggnader dels ett cirka 40x8 meter stort treskeppigt långhus dels ett mindre 
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treskeppigt hus cirka 10-15x4-6 meter stort. I det stora huset påträffades ingen 
härd, men i ett av dess stolphål framkom rikligt med brödvete (emmer). Det finns 
även tecken på att viss typ av hantverk har bedrivits på platsen. Trots att det stora 
huset har en kraftig konstruktion, antar man att det inte har brukats på helårsba-
sis eftersom det fanns spår av översvämningar. Den kraftiga konstruktionen kan 
enligt en av hypoteserna varit kopplad till att man eftersträvat en högre byggnad 
än normalt (Mikael Eboskog, Västarvet, muntligen).
 En annan järnåldersboplats som har säkerställd huskonstruktion är Nödinge 
83. Denna lokal är dock enbart delundersökt i samband med schaktningsöver-
vakning. Huset uppskattas ha varit 22x7 meter stort med en väggränna som 
avgränsande huskonstruktionen. Dock framkom inga fynd som kunde datera 
lämningen och inga 14C-prover kunde lämnas in för datering. Huset har dock på 
typologiska grunder daterats till äldre järnålder (Hellgren 2005). 
 Under åren 2000-2009 undersöktes ett antal lokaler med både brons- och järnål-
dersdateringar i Sankt Peder socken såsom St Peder 56, 57, 59 och 60. Dessa inne-
höll lämningstyper i form av härdar, gropar, hus, ugn och grav, (Kadefors & Ängeby 
2001, Munkenberg 2001). Utöver dessa lokaler slutundersöktes St Peder 66 och 
67 av Bohusläns museum och lokalerna innehöll rester efter en ordinär gård från 
århundradena före år 0. De påträffade husen var både bostadshus och ekonomi-
byggnader, men ingen tydlig funktionsindelning redovisas. Samtidigt tolkas loka-
len som väl organiserad utifrån en tydlig struktur. En tolkning är att lokalen hade 
uppdelning i del för boskapsskötare och åkerbrukare, (Claesson i manus).
 Från järnåldern förekommer det en del lösfynd av ädelmetall längs med älv-
dalen. En armring från århunderadena före år 0 i Skepplanda socken, brakteatrar 
har påträffats i Fuxerna och i Trollhättan vilka dateras från 400 till 600 e Kr. Fyn-
den i Trollhättan kom strax norr och söder om fallen med två brakteatrar varav en 
med runor, samt en fingerring och en spiral av guld (Lundqvist 1997:118f ). Dessa 
runor är de enda förhistoriska som har påträffats längs Göta älv (Andersson et 
al. 1993). Från samma period är en guldring från Kungshögen i Gärdhem socken 
och vid Trollhätte kanal har en silverskatt påträffats. Dessa företeelser indikerar 
att man har antingen inom älvdalen utformat och producerat dessa föremål el-
ler att man har haft kontakter med sådana produktionsmiljöer eller -områden. I 
vilket fall styrker förekomsten att det förekommit införsel av ädelmetaller, men 
inte  varifrån eller när detta i så fall skett.
 I den äldre forskningshistorien ansågs järnåldersboplatserna ha funnits i 
direkt närhet till  järnåldersgravfälten och dessa var beroende på storlek an-
vända av en gård eller bygden. Det är få flatmarksgravfält som helt har un-
dersökts, men i Göteborgsområdet har några förromerska gravfält undersökts 
(Cullberg 1973). Dessa innehöll som minst 50-talet gravar och daterades till 
århundradena före år 0 och strax intill detta årtal. Det problem som denna 
lämningstyp innebär är att den kan både inrymma alltifrån ett fåtal gravar till 
flera hundra. Detta tillsammans med att de är osynliga ovan jord gör att det är 
svårt att diskutera den äldsta delen av järnåldern. Vi har därmed ett otydligt 
material som ofta i äldre tider övertolkades i storlek, det vill säga en påträffad 
grav tolkades som rester av ett gravfält. Kring Gärdhem har man undersökt 
en lokal med fyra flatmarksgravar och rester efter en aktivitetsyta med härdar 
och gropar invid en skålgropslokal. Aktivitetsytan daterades till århundradena 
före år 0.   
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 Generellt anses de gravfält som har blandade typer vara från äldre järnålder, 
även om man i Västergötland diskuterar en variant av denna uppdelning. Man 
menar att runda stensättningar, ofta flacka, med olika varianter på konstruktions-
detaljer tillsammans med rösen, resta stenar samt stenkretsar i olika former ingår 
i en grupp. Sedan finns det en grupp som kallas för stengravfält som domine-
ras av domarringar eller kvadratiska stensättningar ofta tillsammans med enkla 
resta stenar eller klumpstenar (Selinge 1997). Till yngre järnåldern räknas de som 
har kombinationen högar och framförallt runda stensättningar. I Bohuslän verkar 
gravhögar bli allmänna under mitten av romersk järnålder, det vill säga omkring 
200 e Kr (Nyqvist 2007). 
 En intressant variant av högkonstruktionen är de så kallade storhögarna som 
förekommer från bronsålder till järnålder. Flera av älvdalgångens gravfält har så-
dana. De ensamliggande storhögarna brukar förekomma invid vattendrag och 
lågliggande terräng. Fors har en invid Slumpån, Hjärtum har en invid Ströms-
bäcken och även Lilla Edet har en. Trollhättan hade en storhög invid dagens 
Överby köpcentrum, denna blev tyvärr utsedd till att vara bybornas grustäkt 
under tidigt 1800-tal (Andersson et al. 1993:47). Denna har det gemensamma 
med några av de övriga  storhögarna att de har setts som kungshögar, som nyss 
nämnda högen vid Överby, Kung Anes hög, Kungshögarna i Gärdhem (Hullsjö) 
och Skepplanda samt Hols kungshög i Västra Tunhem. Andra namn är kopplade 
till eventuella juridska strukturer som tingskullen i Fuxerna eller till folktro om 
rikedomar som namn typ Gullhögen. Dessa namn är snarare resultat av senare 
tiders önskan om att förbättra den lokala eller regionala historieberättandet, än 
att de de facto innehåller dessa kungar eller haft funktion som tingsplats (Ny-
qvist 2007).
 Längs Göta älvdalen finns tre mer välhävdade gravfältsområden; kring Tun-
hem, Hjärtum, Åsbräcka och Fors socknar samt Skepplandadalgången. I områ-
det kring vår undersökningsyta, det vill säga kring Fors socken, påträffas i princip 
alla registrerade gravlokaler kring större och mindre biflöden till Göta älv. I när-
het till Fors 143 ligger det största gravfältet Fors 66 (Järshögen) med både högar, 
stensättningar, domarring och några resta stenar. 
 Det finns några enstaka gravfält som kan kopplas till ovan nämnda stengrav-
fält, det vill säga att de enbart har till exempel domarringar, ett sådant finns i 
Trollhättans närområde och ett i Skepplanda socken. 
 Kommer man ned till Göteborgsområdet finns det flera gravfält med högar 
och stensättningar på Hisingen. Under äldre järnålder dominerar de oregel-
bundna stensättningarna gravtyperna i Göteborgsområdet. Samtidigt domine-
rar de runda stensättningarna utanför Göteborgsområdet och i de påföljande 
perioderna dominerar denna gravform gruppen ensamliggande gravtyper. Tyd-
ligast är deras dominans bland de ensamliggande gravarna i Skepplanda, kring 
Trollhättan/Gärdhemområdet samt i den nordligaste delen av Romelanda. Detta 
sistnämnda är intressant med tanke på det fåtal övriga gravar som detta delom-
råde kan uppvisa. 
 Yngre järnåldern representeras i detta område av framförallt dessa hög- och 
stensättningsgravfält. De har relativt ofta indikationer på att de börjar etableras 
i slutet av äldre järnålder. Därmed är det i  princip samma dalgångar och områ-
den som är välhävdade under äldre järnålder som utgör kärnområdena för yngre 
järnålder. Det verkar som om periodens gravfält är färre sett till antalet lokaler, 
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men oftast är de större sett till antalet synliga anläggningar. Ett vikingatida grav-
fält har dock  undersökts strax norr om Kungälvs centrum. 
 Göta älvdalen tycks inte vara speciellt betydande sett till lämningarna under 
denna period. Frånvaron av storslagna monument och få ädelmetallsfynd har 
gjort att man oftare har vänt blicken från älvdalen för att beskriva dess betydelse. 
Den enda silverskatt som påträffats längs med Göta älv är den vid Lid i Skepp-
landa, som bestod av två halsringar, tio armringar och fyra fingerringar. Även om 
den tidigare omtalade silverskatten från grävningen av Trollhätte kanal mycket 
väl skulle kunna tillhöra denna period. Men även så, är det inte en större mängd 
lokaler som har yngre järnåldersfynd av ädelmetall. Men ett fynd som står ut i 
älvdalen är fyndet av Äskekärrsskeppet vid Starrkärr, detta är hittills det enda 
skepp från vikingatiden som påträffats i Sverige. Idag tolkar man inte skeppet 
som ett krigsskepp utan man anser snarare att det var ett handelsskepp alterna-
tivt ett fraktskepp från slutet av yngre järnåldern.
 Man har i senare tiders forskning börjat se detta landskapsavsnitt som mer 
kopplat till danska riket än till något svenskt (Löfving 2007). Förvisso anses det 
som om det var mer fria stormän som valde sina egna lojaliteter än statsbildande 
verksamhet som föregick inom detta område. Det verkar som om den svenska 
kungamakten hade fullt upp i österled och den danska i västerled. Vilket gjorde 
att den norska kunde sträva söderut, framför allt längs bohuskusten. Kvar blev 
detta västgötska område som tydligen skulle kunnat vara mer självgående ur 
politisk synvinkel (Sawyer1993).  
 Det är tydligt att de bebyggelseområden som framkommit under äldre järnål-
der tycks vara välhävdade under yngre järnålder. Handelskontakter eller åtmins-
tone idéutbyte förekommer längs med älvdalen, sett till fynd av snarlik keramik 
och ädelmetaller. Dessa är under järnåldern mer från en norsk-dansk kultursfär 
än en östsvensk, vilket indikerar att kontakterna var vänt mot detta närområde.

Medeltid och tidigmodern tid
Vad gäller den arkeologiska vittnesbörden för områdena längs Göta älv är det 
framför allt en urban historia som målas upp under medeltiden. Längs älven 
finns under denna tid endast två städer, Lödöse och Kungahälla. Båda städerna 
bildar centrum och utgångspukt för kontroll över handel initierad av den svenska 
(eller västgötska), respektive norska statsmakten och därmed historiskt relativt 
tillgängliga. Båda städerna flyttas under historiens gång vilket visar hur viktiga 
deras funktion var i Göta älvsområdet. Älven var samtidigt till stora delar gränsen 
mellan de båda rikena under denna tid.
 Längs älven har makten i övrigt utgått från lokala maktcentra vilka utgjorts 
av storgårdar och säterier. Dessa maktcentra levde ofta kvar långt fram i tiden. I 
den här rapporten bearbetas två historiska lämningar som undersöktes, smedje-
torpet samt intilligande bebyggelselämning (Fors 28 och 148) vilka båda låg på 
Torpa säteris mark. Som en del av Torpa säteris marker finns gården Köpingen, 
vars namn skulle kunna kopplas till handelsplats. Samtidigt skulle ortnamnet lika 
gärna kunna kopplas till en köpt äng. Denna fråga är idag ännu inte utredd, men 
platsen vid Torpa säteri och Slumpåns mynningsområde är mycket intressant ur 
ett kommunikativt perspektiv.  Utifrån detta område kan man nå relativt långt in 
i framförallt de östra delarna av Göta älvs närområde. Slumpåns dalgång har som 
tidigare nämnts omfattande monumentala järnåldersgravfält vilket visar på hävd.
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 Under medeltiden, och även slutet av vikingatiden, förekommer det aktivite-
ter som avsatt spår i de litterära verken, Isländska sagor och medeltida brevväx-
lingar samt deras annaler utgör kunskapsbasen för perioden. Att de tre nord-
iska kungamakterna är aktiva i området och börjar försöka få kontroll över älven, 
indikerar att det finns ett ekonomiskt intresse i området. Detta märks i städers 
etablering och i befästningars placeringar. I Snorres Heimskringla nämns bland 
annnat slaget vid fuxerna (Lilla Edet) vilket skulle utspelats vid Sjuntorp. I detta 
sammanhang nämns även en å som kan vara Slumpån och en fors som borde 
vara nuvarande Sjuntorp. De isländska sagorna som källa är dock mycket vansk-
liga då de skrevs några århundrade år efter händelserna.
 

”Tidigt på våren, då isarna gingo upp, drog konung Magnus med en stor här 
österut till Älven. De styrde uppför den östra grenen och härjade överallt i svea-
konungens rike. När de kommo upp till Foxerne, gingo de i land från skeppen. 
Då de hade kommit över en å, som flyter fram där, kom götarnas här emot dem. 
Det kom till strid, och norrmännen blevo övermannade och slagna på flykten; 
många blevo dräpta vid en fors. Konung Magnus flydde, men götarna förföljde 
honom och dräpte så många av hans män som de kunde.” 

 (ur Kapitel 14 Slaget vid Foxerna, Heimskringla. Magnus Barfots historia).

Annars är basmaterialet ortnamn och de medeltida kyrkornas etablering det 
enda som kan utgöra den lokalhistoriska basen. Ur ortnamnens historia och be-
tydelse, kan man ana att man inte har haft en klar bild av hur stor Göta älv var 
eller hur den låg i landskapet. Vissa menar att man under medeltiden uppfattade 
norska Trysilälven, värmländska Klarälven och Göta älv som en och samma älv. 
Namnen för Göta älv har varierat och dagens form dyker upp under 1600-talet. 
Själva namnet Göta älv betydelse är diskuterad och kan eventuellt kopplas till 
terrängord med betydelsen utgjutning, utflöde eller avlopp. Namnet kan även 
kopplas till betydelsen Götarnas älv, dvs den rinner genom götarnas land. 
 Viktiga noder i älven är Lilla Edet och Trollhättan. Detta är de enda ställena 
mellan Vänern och Skagerack som man inte tog sig fram med båt. Trollhättan var 
egentligen namnet på fallet och tidigare var orten benämnd Stora Edet. Ett ed är 
en plats där båtar fick bäras eller dragas. I Trollhättan finns rester efter dessa dra-
grännor kvar. Undersökningarna som publiceras här var belägna mellan dessa 
ed.
 Under 1500- och 1600-talen bildas och flyttas städer i området. Viktig i detta 
sammanhang är handelsplatsen Brätte vid älvens norra del som får stadsprivile-
gier 1580 som sedan flyttar och blir Vänersborg 1641. Nya Lödöse etableras vid 
Säveåns mynning 1473 och Kungahälla förläggs invid Bohus fästning 1612. 
 Under dessa århundranden är området väldigt oroligt och Sverige och Dan-
mark/Norge är ständigt i krig med varandra. Områdena kring Göta Älv är hårt 
ansatta och brandhärjas om och om igen. Detta kulminerar under 1600-talets 
mitt då Bohuslän slutligen blir svenskt vid freden i Roskilde 1658. I upptakten till 
denna fredstraktat uspelar sig Krabbefejden med slaget vid Hjärtum 1657 vilket 
slutar med en svensk förlust. Områdena kring Torpa säteri spelar en viss roll i 
denna strid, i området finns det en mindre skansanläggning. 
 Efter att Bohuslän blev svenskt upphör Göta älv som gränsområde och Göte-
borg utvecklas med styrning från statsmakten som central handelsplats i regionen. 
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Härmed blir älven mest intressant som transportled. Under 1600-talet och framfö-
rallt 1700-talet blir järnexporten grundläggande för det ekonomiska uppsvinget 
i regionen. I Göteborg står järnvågen där allt järn som skeppas ner på älven vägs. 
Merparten kommer från järnbruken i Värmland. 
 Den ökande järnproduktionen i kombination med ett högt världsmarknads-
pris inleder en process som senare skall revolutionera jordbruket. Under 1700-ta-
let sjunker priserna på järn samtidigt som priserna på jordbruksprodukterna 
stiger. Med den ökande merkantilismen och senare industrialismen medför att 
städerna och dess arbetarbefolkning har behov av mera mat. Det sammanlagda 
nyttjandet av järn ökar på landsbygden och innovationer som järnplog och järn-
harv effektiviserar jordbruket. Vi talar här om den agrara revolutionen vilken kul-
minerar i de stora skiftena under 1800-talet.
 Arkeologiskt undersökta tidigmoderna lämningar lyser helt med sin frånvaro 
i det aktuella undersökningsområdet. Den information som finns publicerad ut-
görs av lokalhistoriska arbeten vilka oftast är sammanställda av lokala entusias-
ter. Det är först från 1600-talet som det finns en mer generell beskrivning, även 
om även denna har fastnat i krig och handel. Vilket innebär att att de medeltida 
städerna och industriområden som utvecklas till bruksorter eller städer fortfa-
rande utgör grundstommen i berättandet. Landsbygden är inte tydlig i dessa 
skildringar, dessutom tycks man alltid ta till övrig nordeuropeiska historia för att 
diskutera älvdalens lokala historia. Det finns dock mycket information att hämta 
från arkiven från denna tid vilken änu inte är samställd av historiker. Förutsätt-
ningarna för djupare och bredare analyser är således begränsade i detta skede. 

Källkritiska aspekter
I tolkningen av en lokal har man att bygga på dels kunskapsläget kring den un-
dersökta typen i regionen och lokalt dels tolkningen av de strukturer som fram-
kom i undersökningen. Tolkningarna baseras på det framtagna materialet, mot 
bakgrund av källkritiska resonemang, samt mot kunskapsläget och rådande 
forskningstraditioner. 
 Detta är givetvis svårt eftersom vissa typer av anläggningar dels behandlas 
mycket olika i grävsituationen dels saknas ofta funktionsindikator än de even-
tuella fynd som kan förekomma. Problematiskt är att det föreligger ett hårt ar-
betstempo som egentligen innebär att vissa anläggningar aldrig passerar fält-
registreringens nivå. Detta innebär att för dessa lämningar föreligger alltid risk 
för feltolkningar. Detta eftersom det finns en stor risk att anläggningarna är mer 
komplicerade än vad de i ytan tolkats som. Oftast tycks härdar vara lätta att defi-
niera i avbaning, även om dessa lämningar kan efter undersökning ha omtolkats 
till både kokgropar och vanliga boplatsgropar. De svåra kategorierna är stolphå-
len och gravar, då dessa beroende på grävsituationen lätt kan både missas eller 
övertolkas.
 En ytterligare försvårande omständighet är väderförutsättningarna, kyla, snö, 
regn eller värme och torka påverkar både personalen och behovet av rensning 
av ytorna som skall undersökas. Problemet blir mycket tydligare om man har en 
ytlig tjäle i kombination med regn och snö, vilket periodvis förekommer framfö-
rallt under senare delarna av året. Detta kan göra att en del anläggningar aldrig 
undersöks och att de som undersökts har rensas flera gånger, vilket kan ha på-
verkat vad som är kvar och givetvis tolkningarna av dem.
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 Dessvärre uppkommer alltid en mycket svår basfråga i tolkningarna. Detta 
eftersom antingen tillhör fynden en samtida alternativt en föregående periods 
bakgrundsbrus eller så är fynden en del av gropens funktion. I det första fallet 
är fynden en ”passiv” del av gropens innehåll, dvs antingen har man grävt ned 
något eller så har man fyllt igen gropen med närliggande material. I den andra 
varianten är fynden snarare en ”aktiv” del av gropen, i det att fynden är rester av 
en eller flera samtida handlingar som deponeras vid ett tillfälle. 
 Detta är givetvis inget nytt problem i arkeologiska undersökningar, alla våra 
fynd i anläggningar har  detta problem. För när lämnar man kvar det som vi de-
finierar som fyndmaterial på en boplats? I Västsverige har man noterat att det 
förekommer att man städar boplatsytan från vad som troligen då uppfattades 
som störande objekt (Johansson 1995, Bondesson 1996). Dessutom finns från 
andra områden uppgifter om att man till och med tycks ha städat ur husen innan 
man lämnade dem (Lindqvist och Ramqvist 1993). Båda händelserna indikerar 
att man hade en strategi i sophanteringen och att de spår vi ser är en del av den-
na strategi. Fynden är därmed alltid problematiska, eftersom de har en historia i 
hur de blir de fynd som vi registrerar, som vi sällan bearbetar in i våra tolkningar 
(Nyqvist 2007). 
 I detta arbete kommer vi beroende på anläggningens förväntade funktion att 
välja antingen det ”passiva” eller det ”aktiva” tolkningssättet. Svårigheten är att 
vi ofta, åtminstone vad gäller boplatsgropar, saknar någon tydlig funktion av an-
läggningen. Det är något lättare att tolka en härds, kokgrop eller stolphåls funk-
tion, men trots detta blir fynden som påträffas svåra att riktigt koppla till själva 
anläggningens funktion. För vad innebär det faktum att vi ibland hittar intres-
santa fynd som metaller eller glas i härdarna, kan vi utgå från att de indikerar 
anläggningens funktion. Detta är givetvis kopplat till vilken typ av fynd det är. 
Hittar vi en glaspärla så borde det inte betyda att härden var igång när den ham-
nade i härden. Därmed finns det ingen given koppling mellan fynd och funktion 
eftersom den därmed kan ha tappats vid ett senare tillfälle. Hittar vi däremot 
glasmassa i smält form kan detta indikera att man sysslat med glas antingen vid 
härden eller i härdens närhet. 
 Det som har inneburit en förbättring i diskussionen kring gropar är de mak-
rofossilsanalyser som vi kan utföra i kombination med tolkning av fyndmaterial. 
Givetvis kan vissa kategorier av anläggningar komma att endast tolkas via mak-
rofossilanalyserna. Därmed blir de tolkningar som presenteras i detta arbete, av 
denna lokal, kopplad till antingen makrofossils analysen eller till omgivande an-
läggningar samt de påträffade fynden.
 Boplatsgropar är i princip alltid svåra att urskilja några distinkta funktioner uti-
från fyndmaterialet som framkommer. Utan dessa anläggningar är resultat av att 
man vid behov deponerar sitt vardagsavfall eller avfall från specifika aktiviteter. 
Det finns alltid en stor risk att tolkningarna störs av det bakgrundsbrus som re-
dan finns på ytan innan anläggningen anlades. Har man eldat på eller i närheten 
av ytan, finns det alltid risk att detta material följer med ned i gropen vid över-
täckandet. Det stora problemet med avfall från vardagsaktiviteter på en boplats 
är att detta material, förutom keramik och annat ickebiologiskt material, till stor 
del endast utgörs av biologiskt material. Detta utsätts för nedbrytningsprocesser 
i den stund aktiviteterna som skapar avfallet startar. Det som överlever framfö-
rallt är det brända materialet, med andra ord effekterna av exempelvis rostning 
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av säd. Detta innebär att man riskerar att erhålla en viss snedfördelning av resul-
tatens innebörd, eftersom merparten av det dagliga livets aktiviteter förhopp-
ningsvis inte misslyckades. En annan förklaring kan vara att en boplatsgrop har 
två skilda syften, till exempel så användes den först som en täktgrop för något 
material som behövs i ett syfte sedan blir den en avfallsdeponeringsplats. 
 Detta är ett av de svåra problemen att ta ställning till, huruvida man lät gropar 
stå öppna och låta dem fyllas igen omedvetet (passivt) eller inte. Detta innebär 
att man inte kan använda materialet för tolkningar eller dateringar utan att ta 
ställning till om anläggningen återfyllts passivt eller aktivt. Frågan är givetvis va-
rifrån återfyllningsmaterialet kommer, är det något som tillhör gropens funktion 
eller något som tillhör någon annan anläggnings funktion. För att förstå dessa 
lämningar och hur man sett på hanteringen av boplats- alternativt aktivtetsav-
fall. Liksom förekomsten av troligen störande gropar inom boplatsytan, så borde 
man studera dessa lämningar noggrannare. Detta skulle kunna ge oss informa-
tion om hur boplatsernas och aktivitetslokalernas närmiljö och hur landskaps-
rummet organiserades.
 Vad gäller härdar tycks det finnas en övertro på att dessa alltid tycks datera 
ett tidsskikt, det vill säga att de är så ordentligt urstädade att det är endast den 
sista omgångens eldande som vi fångar i provtagningen. Men även här finns det 
en förenkling i tolkningarna av hur en härd egentligen hur brukats. I mångt och 
mycket är den och förblir den en förbränningsanläggning med huvudsyfte att 
vara värmealstrande. Ser man till denna funktion så torde det ske störst förbrän-
ning av materialet i mitten av anläggningen och mindre i ytterkanterna. Därmed 
borde man ta prover i ytterkanterna, men då uppstår det problematiska i det 
att den troligen har återbrukats under åtminstone delar av boplatsens använd-
ningstid. Så vilket tidskede är det man fångar och vilket landskapsrum indikerar 
dessa analyser. Det är den rumsliga strukturen på boplatsen och anläggningens 
förväntade funktion som får avgöra sannolikheten i nyttjandetiden. Härdar är 
dock inte okomplicerade eller enkla, sett till funktionen eller datering.
 Ett annat problem är om det verkligen går att se skillnader i valet av ved i rela-
tion till vad som förväntas vara funktionen av anläggningen och om det därmed 
finns en medvetenhet i valet eller om man tog det som fanns till hands. Valet 
av ved kan troligen kopplas till det omgivande landskapets innehåll och till vad 
man uppfattade som brännbart material. Ur denna aspekt är det givetvis som 
ovan påpekats ett stort tolkningsproblem rörande groparna, för i dessa ökar osä-
kerheten med orsaken till valet av trädslaget i anläggningen eftersom vi saknar 
en tydlig funktion i relation till kolet. 
 Det borde vara möjligt att utifrån resultaten av en vedartsanalys diskutera 
eventuella kulturella aspekter på eldandet, det vill säga om det fanns vissa träd-
slag som man endast nyttjade till viss typ av verksamhet. Ett exempel är att vi 
idag knappast tänka oss eken som resurs vad gäller värmeproduktion, detta tro-
ligen på grund av vår inpräntade kulturella tabu som gäller detta trädslag. 
Motsatsen är givetvis där förekomsten passar in i den förväntade funktionen av 
anläggningen. För att komma vidare med denna intressanta kulturella påverkan, 
krävs det troligen en övergripande regional målsättning vad gäller insamlingen 
av information av denna karaktär. 
 Det är dock viktigt att inte övertolka de resultat som man erhåller utan käll-
kritiskt resonemang eller åtminstone vara observant vilken relationen är mellan 
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förekomsterna i materialen. Ett bra exempel är det faktum att enstaka ”udda” 
förekomster kan få ett större genomslag om man har otur i sitt urval. Vissa fö-
reteelser slår igenom starkare om man har en mycket begränsad analysvolym 
och därmed blir tolkningarna instabilare och riskerar att knappt vara gilltig för 
respektive lokal. Källkritiskt är det därmed viktigt att inte låsa tolkningarna för 
mycket vid låg volym av analyser, samtidigt bör man vara öppen för om valet av 
anläggning har påverkat bilden.
 En grundhypotes är att det alltid förekommer bakgrundsbrus på boplatser och 
beroende på typen av anläggning som analyseras får man olika mycket brus. Ka-
tegorin boplatsgrop borde ha ett högre bakgrundsbrus än en härd. Bakgrunds-
bruset är större i groparna eftersom dessa lämningar sällan har en tydlig funk-
tion eller tillkomsthistoria. Antagandet i detta arbete är att om man hittar mycket 
av de förekommande trädslagen i boplatsgroparna borde dessa påvisa det all-
männa bakgrundsbruset på en yta. Givetvis med den reservationen att dessa 
indikationer egentligen kan vara från tidernas begynnelse om man har otur. 
 Samma problematiska innehåll har stolphålen i det att de har skapats inom 
en yta som troligen har använts under perioder före själva hålet grävs. Därmed 
får man alltid problem vid igenfyllandet av stolphålet i det att det alltid kan följa 
med material från äldre tider, dvs bakgrundsbruset är möjligen från i princip alla 
tidigare aktiviteter inom närområdet. Detta gäller dessvärre alla typer av depo-
neringar i de anläggningar som undersökningen omfattar. Detta är ett problem 
som egentligen endast kan lösas av att man daterar både flera anläggningar och 
flera prover ur varje anläggningarna. Ett försök att komma ur detta dilemma är 
att datera ”kortlivade” kolprodukter som sädeskorn. Detta fungerar under förut-
sättning att sädeskornen avsats under boplatsens existens, men även detta krä-
ver flera analyser. För att minska risken av äldre material ”smitit” in i materialen.  
 Det stora problemet är att det saknas större arbeten om hur man hanterar sin 
närmiljö under förhistorien, för de flesta arbeten som finns består av ganska få 
analyser av ett större material. Oftast har dessutom detta problematiska område 
inte varit orsaken till urvalen av analyserna utan det har varit att datera anlägg-
ningar och därmed boplatsens ålder. 







FORS 28 – ETT SMEDJETORP PÅ 
TORPA SÄTERI



Föregående uppslag: Utsikt från smedjetorpet med älven centralt i bild, mot V.
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FORS 28 – ETT SMEDJETORP PÅ 
TORPA SÄTERI

Fornlämningen utgörs av ett smedjetorp som ursprungligen låg på säteriet Tor-
pas ägor. Smedjetorpet har grovt daterats i intervallet 1700-talets andra hälft 
till 1800-talets början. Smedjetorpet består av ett mindre torp, en smedja och 
en kålgård eller lycka. Åkrarna närmast smedjan är i kartmaterialet benämnda 
”Smedlyckan”. Möjligen är det denna torplämning som avses.
 Fors 28 bestod ursprungligen av två lämningar registrerade som odlingsröse 
och osäker stensättning. Riksantikvarieämbetet UV Väst förundersökte fornläm-
ningen 2007 vilken då omtolkades som smedja och torplämning (Nordqvist 
2007). Dateringen bedömdes i detta läge vara historisk tid, möjligen 1600-tal. 
Lämningarna tolkades med stor sannolikhet som samtida.
 Fornlämningen bedömdes som välbevarad, vilket den också visade sig vara. 
Den vetenskapliga inriktningen ansågs av länsstyrelsen vara riktad mot funk-
tionsanalys, lämningarnas inbördes förhållande och dess rumsliga förhållande 
i landskapet. Lämningen undersöktes under november och december månad 
2008. 

Syfte
Syftet med undersökningen var att dokumentera och snävare funktionsbestäm-
ma ett smedjetorp och att sätta in det i ett större sammanhang. Under fältfasen 
lades stor tyngdpunkt vid den pedagogiska potentialen. Följande frågeställning-
ar ställdes upp inför undersökningen:

Funktion – processled. Vilket led i järnhanteringen uppvisar smedjan på Fors 28? 
Primärsmide eller sekundärsmide? Slaggen från förundersökningen antyder se-
kundärsmide men detta bör utredas närmare för vidare frågeställningar.

Datering: Har smedjan haft en lång brukningstid/platskontinuitet? Detta är inte 
ovanligt för medeltida och tidigmoderna smedjor. Dateringen av smedjan byg-
ger nu framförallt på två 14C-analyser med en spännvidd från 1600-tal upp i 1900-
tal. Det argumenteras att det bör vara i spannet 1600-1700-tal.

Inre rummet: Hur är smedjan disponerad? Hur är de olika komponenterna en 
smedja består av strukturerade (exempelvis kolhuset, ässjan, städet och blåsbäl-
gen)? Finns det någon slaggvarp i området? Hur förhåller sig den norra bebyg-
gelselämningen till smedjan? Är det möjligen i förlängningen samma byggnad 
eller är det ett boningshus (permanent verksamhet) eller tillfälligt viste (ambu-
lerande smed)?

TOM WENNBERG
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Detaljerad funktionsanalys av smedjan: Vilka föremål har framställts i smedjan? 
Vilken kvalitè har järnet med avseende på kolhalt och slaggrester? Smedens 
skicklighetsgrad och teknik? 

Yttre rummet: Hur förhåller sig smedjan till omvärlden och Göta älvs dalgång? 
Vilka har nyttjat den och var har produkterna hamnat? Är det en mindre gårds-
smedja till Torpa Säteri eller en bysmedja till Flundervalla by, eller har den haft ett 
större upptagningsområde med närbelägna socknar? På vilken nivå har smedjan 
verkat och vem har haft kontroll/initiativ över den? Har produkterna varit för den 
lokala marknaden, eller fraktats till större marknader som i Trollhättan, Brätte/
Vänersborg eller möjligen ner till älvmynningen och Göteborg?

Vi vet till viss del hur en smedja övergripande var organiserad vid denna tid. Vad 
vi vet sämre är hur detta skiljer sig över olika områden. 

Metod
Utgrävningen inleddes med att förnan avlägsnades från lämningen med gräv-
maskin, i huvudsyfte att urskilja huvudstrukturerna på ytan. Kulturlager och an-
dra jordlager avsöktes konsekvent med magnet för att exempelvis utreda sprid-
ningen av glödskal. Lämningen grävdes härefter fram efter singelkontextmetod, 
det vill säga lager avlägsnades efter hand. Fynd knöts primärt till lager men även 
till grävenhet och fyndenhet. Lämningen hade en jämförelsevis okomplicerad 
lagerbild. Lager och strukturer undersöktes för hand och enstaka profiler upp-
rättades. I övrigt mättes strukturer in med RTK-GPS. Metalldetektor användes vid 
undersökningen. Huskropparnas inre del var prioriterade.

Funktion: Slaggsammansättningen visar vilken processled smedjan har verkat i. 
Slaggen påvisar primär- eller sekundärsmide.

Datering: Fyndmaterialets grova dateringsmöjligheter kompletteras med 14C-
prover för att diskutera dateringen. Flera av de i Sverige undersökta smedjorna 
uppvisar ofta lång kontinuitet i användande. Torpa säteri är belagt ner i tidigt 
1400-tal och en liknande datering av smedjan ansågs ursprungligen som möjlig. 
En noggrann datering av smedjan är härav av stor vikt.

Inre rummet: Funktion bestäms utifrån lokalisering av ässja, städ, bälg, slaggvarp 
och kolhus/magasin samt fynd av slagg, glödskal, kol samt redskap. En hög kon-
centration glödskal indikerar exempelvis platsen för städet, ässjan bör vara upp-
byggd på ett stenfundament och vid platsen för kolhuset bör vi hitta relativt 
stora mängder kol. Temporär verksamhet borde ge en enklare rumslig struktur 
med enklare skydd och färre hushållsindikerande fynd. Vid en permanent verk-
samhet bör den rumsliga strukturen innehålla hushållsindikerande fyndmaterial 
som exempelvis keramik. Den fossila åkermarken nordväst om ytan kan ha fung-
erat som en ekonomisk resurs.

Detaljerad funktionsanalys: Ämnesjärn och smidesprodukter kan tyda på att 
smedjan varit för lokal produktion eller för avsalu. En gårds- eller bysmed tillver-
kade enklare redskap och föremål men höll framför allt på med reparationer. Ett 
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större antal avskrotningsjärn tyder på att det producerades föremål för en större 
marknad än närområdet. Arkeometallurgiska analyser utfördes på slagg för att 
fastställa sammansättningen och teknik.

Yttre rummet: För att utreda smedens relation till Torpa säteri och Flundervalla 
by måste en genomgång av det historiska källmaterialet göras. Smedjans rela-
tion till omlandet kan möjligen spåras via resultaten av föregående frågeställ-
ning. I detta sammanhang är Köping direkt norr om Torpa intressant. Är detta en 
marknadsplats där varorna avyttrades? Kopplingen till stadsmiljöer i Göta älvs 
dalgång kan bli svårt att fastställa. Möjligen kan det historiska källmaterialet visa 
kopplingar.

Arkeometallurgisk analys
Arkeometallurgisk analys av slagg samt jordanalyser utfördes av Arne Jouttijärvi 
vid Heimdal-archaeometry i Virum, Danmark. Syftet med denna analys var fram-
förallt att svara på frågor kring den rumsliga uppdelningen av smedjan samt den 
detaljerade funktionsanalysen.

Figur 6. Översiktskarta över närområdet och fornlämningsbild vid Fors 28.
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14C
Sammanlagt beräknades 8 14C-prover: tre i smedjan och tre i det eventuella bo-
ningshuset, samt två för eventuell komplettering i framför allt smedjan. Slutligen 
skickades dock enbart tre prover då smedjetorpets ålder uppfattades som rela-
tivt ungt för denna metod. Analysen utfördes av CEDAD, Lecce, Italien. 

Vedart
Analysen utfördes av Erik Danielsson vid Vedlab, Värmland. Till detta var 16 pro-
ver beräknade. Sammanlagt skickades 10 prover. Vedartsanalysen gjordes pri-
märt för att säkerställa låg egenålder på kolet vilket är särskilt viktigt i yngre 
perioder.

Miljöarkeologisk analys
Analys utfördes av Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL), i Umeå. Denna analys 
syftade till att utreda kosthållningen i det eventuella boningshuset för att under-
bygga tolkningen kring graden av permanent/temporär bostad. Till detta var tre 
prover beräknade vilka också användes.

Undersökningsområdet
Fornlämningen Fors 28 är belägen på fastigheten Torpa 3:10, några hundra 
meter öster om Torpa säteri (figur 6). Lämningen framkom på en nordligt vänd 
bergsterrass i starkt kuperad terräng vid sidan av åkerlandskapet (figur 7). Före 
undersökningen bestod ytan av en odlad skog, planterad av markägarens far på 
1960-talet. 

Natur- och kulturlandskap 
Landskapet omkring den aktuella lämningen visar ett intensivt nyttjande från 
järnåldern fram till idag. I området finns exempelvis tre gravfält med högar, sten-
sättningar och resta stenar. Ortnamn som Flundervalla och Sjuntorp med tydlig 
ålderdomlig prägel visar på områdets förhistoriska karaktär. Genom området rin-
ner Slumpån ut i Göta älv.
 Väster om lämningen ligger säteriet Torpa med anor ner i medeltid. Namnet 
omnämns 1413 både som en by med två gårdar och ett säteri. Platsnamnet Kö-
ping strax norr om Torpa är intressant som en eventuell handelsplats. 
 Flundervalla by är belägen öster om berget där smedjetorpet ligger. Byn finns 
omnämnd på kartor från 1600-talet men förmodligen har ett medeltida, eller 
möjligen ännu äldre ursprung.
 Tvärs över älven ligger Hjärtum som kan beläggas ner i 1200-tal. Den 25 sep-
tember 1657 besegrades en svensk här under befäl av Erik Stenbock av danska 
styrkor i slaget vid Hjärtum. Detta är intressant ifall smedjan har koppling hit.

Tidigare fynd och undersökningar 
Fors 28 var ursprungligen registrerad som en osäker stensättning (Fors 28:1) och 
ett odlingsröse (Fors 28:2). Under förundersökningen kom dock dessa bedöm-
ningar att omtolkas (Nordqvist 2007:17f ).
 Delar av stenpackningen vid 28:1 avtäcktes vi förundersökningen (Nordqvist 
2007:18). Här framkom syllstensrader, vilka bildade grundstenar till en kvadra-
tisk byggnad med 5 meter i öst-västlig och 6-10 meter i nord/sydlig utbredning 
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(figur 8). På insidan påträffades en 2,5 x 3 meter stenpackning med stora mäng-
der smidesslagg, en större huggmejsel av järn samt en större tegelsten. Innanför 
syllstenarna framkom stora mängder träkol. Fyndmaterialet bestod av enstaka 
skärvor rödgods, en glasbit och några korroderade järnbitar. Anläggningen tol-
kades sammantaget som lämningen efter en smedja.
 Vid odlingsröset Fors 28:2 grävdes ett mindre schakt från rösets mitt och öster-
ut (Nordqvist 2007:21). Här påträffades en hel del större tegelstenar och ett ”siltigt 
humöst jordlager”. I lagret påträffades glasfragment och skärvor av yngre rödgods 

Figur 7. Översikt över undersökningsområdet med omgivning i vinterskrud, mot O. Smedjetorpet lig-
ger på den kalhuggna terrassen bortanför åkern.

Figur 8. Översikt över smedjan före avverkning och avbaning, mot N. Det ”vita” stenblocket till höger 
var ej kvar vid undersökningens början.
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med piplerdekor. I schaktet framträdde även en rad större rundade stenblock som 
tolkades som en syllstensrad. Fors 28:2 tolkades med detta som bakgrund som en 
byggnadslämning.
 Det analyserades två 14C-prover från platsen, ett från varje lämning (jämför ana-
lyskapitlet). Tolkningen av analysresultatet i kombination med fyndmaterialet gav 
en preliminär datering av Fors 28 till 16/1700-talet. En yngre datering argumente-
rades vara mindre sannolik, men möjlig.
 Fornlämningarna hade efter förundersökning således tolkats som en smedja 
respektive torplämning (Nordqvist 2007:21). Detta visade sig vara rätt bedöm-
ning. Efter slutundersökningen har Fors 28:2 överförts till Fors 28:1 och fornläm-
ningen benämns i rapporten som Fors 28.

Forskningshistorik 
Under de senaste 20 åren har ett färre antal smedjor från historisk tid grävts ut 
inom landets gränser. När det gäller postreformatoriska lämningar eller tidigmo-
derna handlar det inte ens om tio objekt. Under det senaste årtiondet har dock 
landsbygdsforskningen fått ett uppsving, vilket lett till att ett flertal torp och då 
ibland smedjor undersökts. I samband med detta har man även mera konse-
kvent gjort arkeometallurgiska analyser på fyndmaterialet. Kunskapsläget angå-
ende arkeologiskt undersökta smedjor har således blivit aningen bättre under 
senare år, även om det empiriska materialet fortfarande är ganska skralt. Här pre-
senteras några utgrävda smedjor med i huvudsak sekundärsmide, svartsmide. 
Järnframställningsplatser och smedjor med uteslutande primärsmide, förädling 
av järnet, lämnas i stort därhän.
 I Västsverige finns det några få undersökta smedjor. Den som ligger närmast i 
tid är den nyligen undersökta smedjan i Harplinge utanför Halmstad, Harplinge 
167 (Häggström 2010). Den dateras till slutet av 1700-talet och hela 1800-talet 
med stöd av fynd och historiska källor. Smedjan bedömdes som välbevarad och 
en planlösning och rekonstruktion argumenteras och presenteras. Det påträffa-
des stora mängder slagg, men även järn samt keramik och glas påträffades. Den 
tolkas som en smedja med varierande smide med både enkel formning av järn 
och vällning. Därav borde den vara en gårds- eller bysmedja utan specifik pro-
duktion. Smedjan från Harplinge har således väldigt mycket gemensamt med 
den här rapporterade smedjan Fors 28.
 I Aplared strax söder om Borås undersöktes en gårdsstruktur, Ljushult 53, med 
lång kontinuitet från medeltid fram till modern tid (Rosén och Öbrink 2004). Den 
delades tidsmässigt upp i fyra faser varav det dokumenterades en smedja från 
den tredje fasen, 1600-talets andra hälft till 1800-talets mitt. Smedjan var svår el-
ler omöjlig att avgränsa men fynd av slagg och järnskrot belägger ändå en smed-
ja på platsen. Generellt påträffades mycket järn på lämningen vilka möjligen kan 
knytas till smedjan.
 I norra Bohuslän undersöktes 2007 ett gårdskomplex, Lur 361, med en datering 
från senmedeltid fram till 1900-tal (Rosén 2009). I gårdskomplexets utkant under-
söktes en smedja vilken daterades till 1300-tal och framåt. Det konstateras att den 
upphört vid 1800-talets början. Analyser av kol visade dock att smedjan sanno-
likt varit i bruk under medeltiden. Det påträffades inga spår efter själva byggna-
den med ässja och städfundament dokumenterades och kolhuset identifierades. 
I smedjan hade både primär och sekundärsmide utförts. Man har således renat 
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järnluppar här för att framställa ämnesjärn vid föremålssmide. Möjligen var detta 
vanligare under medeltiden.
 I Salmared, Landvetter undersöktes 2006 en medeltida smedja daterad till 
1200-1300-tal, Landvetter 87. Den påvisade primärsmide men en tydlig tolkning 
av smedjans disponering kunde presenteras (Lindman et al 2007).
 I norra Skåne grävdes en bysmedja, möjligen daterad till 1500-talet fram i ti-
digt 1600-tal (Hjärtner-Holdar & Grandin 2002). Smedjan rekonstruerades i två 
faser med olika disposition. Intill smedjan låg en större slaggvarp. Liksom Fors 28 
hade smeden städet till vänster om sig i förhållande till ässjan.
 Norr om Vänern och Vättern finns det ett flertal exempel på utgrävda smedjor 
från tidigmodern tid (Hjärtner-Holdar & Grandin 2002 och Beronius Jörpeland & 
Ramström, 2007). Då detta var ett järnbärarland med mycket järnhantering med 
Bergslagen som vidsträckt bergsbruksområde är de järnrelaterade lämningarna 
mångtaliga. 
 Nordväst om Äsplunda säteri vid Hjälmarens norra strand i Närke undersöktes 
1997 ett smedtorp vid Hagabytorp, Rinkaby 65 (Westin 2000). Norr om ett par 
torplämningar påträffades en smedja med tydlig syllstensgrund och kraftig sot- 
och kollager. I smedjan påträffades också mycket järnskrot i form av spill. Rester 
efter en slaggvarp upptäcktes öster om byggnaden. Lämningen dateras till inter-
vallet 1630-1700-tal vilket bygger på keramik och historiskt källmaterial. Denna 
smedja har mycket gemensamt med Fors 28.
 Ett andra smedjetorp är undersökt i Närke. Det låg vid Falla, sydväst om Öre-
bro, Viby 227 (Grälls och Westin 1999). Falla var ett mera omfattande torp, kan-
ske snarare ett gårdskomplex. Smedjelämningen var belägen 30 meter öster 
om torpbebyggelsen med marginal för eventuell brand. Två faser dokumen-
terades, där den första tolkades som nedbrunnen. Smedjan utgjordes av en 
tydlig syllstensrad och ässja. Koncentrationer av glödskal identifierades, vilket 
indikerade plats för städet. Fyndmaterialet ansågs omfattande med mycket 
slagg och järnredskap och tillsammans med ett stort antal mynt diskuteras 
eventuell produktion. Smedjan var inte bara en gårdssmedja utan producera-
de även för avsalu. Någon närmare datering gick inte men troligen är smedjan 
samtida med torpen och sträcker sig då grovt från sent 1500-tal till 1700-talets 
slut. 
 Vid Skallerbol undersöktes en omfattande bebyggelselämning där samman-
lagt 14 hus dokumenterades (Beronius Jörpeland & Bäck 2003). Dateringen var 
från 1600-talets början fram till 1900-talets början. Tre smedjor identifierades 
och minst en var från bebyggelsens första fas. Smedjorna utgjordes av ässjor, 
gropar, kollager och slagg i rikliga mängder. Huvudelen av det tillvaratagna jär-
net utgjordes av smidesavfall. Möjligen påträffades även en slaggvarp.
 Vill man läsa mera grundläggande om historiska smedjor finns det en del 
publikationer att tillgå. Jag vill här rekommendera två mycket detaljerade och 
omfattande verk. Mest tillgänglig är första delen i socknarna Lima och Trans-
trands historia vilken behandlar hela järnhanteringsprocessen från myrmalmen 
till det färdiga smidet (Björklund 1982). Här får man grundläggande kunskaper 
om järnhantering i tidigmodern tid. Lima och Transtrand ligger i Dalarna vid 
norska gränsen. Den andra publikationen är Sven Rinmans Bergwerkslexicon 
vilken gavs ut 1788-89, ett mycket omfattande uppslagsverk i två delar på sam-
manlagt över 2350 sidor! Bergwerkslexicon behandlar all den tidens kemi och 
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Figur 9. Översiktlig plan över dokumenterade lämningar vid Fors 28.

Figur 10. Översiktsfoto över undersökningsområdet 
före avbaning, mot NV.

Figur 11. Översiktsfoto över undersöknings-
området efter avbaning, mot NV.
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Figur 12.  Matris över smedjan.

Figur 13. Översikt över smedjan vid utgrävning av golvlagret L5, mot NV. På bilden syns  Arne Juot-
tijärvi, Fredrik Strandmark, Mikael och Thomas Johansson.
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vetenskap rörande metaller och geologi samt den praktiska kunskapen rörande 
smedjor, hyttor, gruvor och andra anläggningar; deras redskap, tillvägagångs-
sätt, ordnande och skötsel.

Undersökningsresultat 
Sammanlagt öppnades en yta på cirka 1000 m2. Inom ytan påträffades välbeva-
rade lämningar av en smedja, ett torp samt en mindre terrasserad odlingslycka 
(figur 9, 10 och 11). Även en platå i söder avbanades men inga strukturer eller 
fyndmaterial framkom där. 
 I smedjan kunde, utöver tydliga golvlager och grundmurar, härdpallen (äs-
sjefundamentet), städfundamentet och kolhuset lokaliseras och identifieras. 
Fyndmaterialet bestod av diverse järnföremål, slagg, glödskal, rödgods, porslin, 
stengods, glas och enstaka kritpipskaft. Fyndmaterialet antyder en datering till 
1700-talets andra hälft. 
 Torplämningen uppvisade tydliga grundmurar, bjälklag till trägolv samt ett 
utraserat spisröse vars storlek varit ansenlig. Fyndmaterialet till torpet var förhål-
landevis litet och bestod av rödgods, ostindiskt porslin och fönsterglas. 
 Nedan beskrivs de dokumenterade kontexterna detaljerat. De beskrivs i den 
ordning de grävts, alltså omvänt kronologiskt. Kontexter och fyndmaterial är 
även sammanställda i bilagor (bilaga 1 och 2). Lämningarna förhåller sig för öv-
rigt stratigrafiskt enligt matriserna (figur 12 och 30).

Smedjan
Lämningen framkom på terrassens västra del, ett tjugotal meter väster om 
torpgrunden (figur 9). Smedjan var i det närmaste kvadratisk, med yttermåtten 
5,0x4,4 meter och var uppförd direkt mot berghällen i sluttande terräng (figur 
13, 14 och 15). Det översta lagret bestod av förna (L1) och banades bort med 
maskin. Nästan inga fynd påträffades i detta lager. 
 Under förnan grävdes ett mörkt, ställvis sotigt lager av humös siltig sand (L2). 
Lagret hade en oklar begränsning, men sotigheten avtog från smedjan och den 
inmätta begränsningen skall snarare betraktas som ett fyndinsamlingsområde. 
Nedre delen var mycket svår att skilja från golvlager L5 och kan med all sannolik-
het betraktas som tillhörande detta lager. I L2 påträffades relativt stora mängder 
slagg (drygt 4 kg) samt ett avskrotningsjärn (F2) som tveklöst hör till smedjan. 
Vid ingången i nordost påträffades enstaka skärvor av yngre rödgods, ostindiskt 
porslin samt värmepåverkat glas. 
 Analys visade att över ässjan förekom en mycket kraftig koncentration av sint-
rad, eller förglasad, lera vilken har bildats vid höga temperaturer (bilaga 6). Detta 
är inget anmärkningsvärt men belägger med all tydlighet ässjan plats.

Grundmurar, väggar och tak
Smedjan utgjordes av en förhållandevis tydlig grundmur med tydliga golvlager 
på insidan (figur 14). Ingången var belägen i den norra väggens östra ände där 
två större stenblock som utgjort trappan in i smedjan påträffades. Södra, västra 
och norra väggen bestod av en relativt tydlig rad av stenar. Utanför väggen i 
söder, men framförallt i väster, framkom relativt mycket sten i L2 som möjligen 
ursprungligen utgjort en kallmur. Sten har även krävts föra att nivellera grunden 
i den branta terrängen. Stenen kan också delvis härröra från härdpallen i detta 
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område. Den var till övervägande majoritet skärvig och av samma typ som den 
som rensades av i ässjan. 
 I väster och söder (L19 och L8) påträffades även en del fynd som kan knytas 
till smedjans brukningstid (figur 16). L19 bestod av brun humös siltig sand med 
mycket sten och tolkas delvis som ett raslager från den västra väggen. Här fram-
kom stora mängder slagg (13 kg), yngre rödgods samt enstaka järnskrot. Slag-
gen antyder att rester från ässjan även hamnade här. Utanför den södra vägen 
påträffades gråsvart sotig humös sand med inslag av träkol (L8). Denna tolkas 
som en fyllning av en ursprunglig dräneringsränna för vatten uppifrån berget. 
Här framkom en mindre mängd slagg samt ostindiskt porslin och yngre röd-
gods.
 Den östra väggen var mycket fragmentarisk med enstaka bevarade grundste-
nar. Den antagna vägglinjen känns ändå mycket sannolik med hänsyn till skillna-
der i L5 och L7, samt med hänsyn till fynd och jordanalyser (bilaga 6)
 Endast enstaka tegelstenar och inga tegelpannfragment påträffades i smed-
jan. Inga spår efter lerklining noterades utanför väggarna. Smedjan här därför 
med all sannolikt var uppförd i trä. Den har således troligen även varit beklädd 
med brädtak (jämför Matsson 1982). 

Figur 14. Plan över smedjan med L2 inritad. På bilden syns även de senare framgrävda stenarna, stub-
bar och profilens placering. Stenar med mörkare grå färgen anger grundmurar. Den skrafferade ste-
nen i väst är rekonstruerad.
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Golvlager, L5
Under L2 framträdde i smedjan minst två tydligt urskiljbara golvlager (L5 och 
L11). L11 beskrivs nedan. L5, här kallat golvlager, är ett avsatt kulturlager under 
smedjans brukningstid. (figur 13, 15, 16 och 17). Lagret bestod av sotig sand med 
mycket kol, små och stora bitar (figur 18). 
 I lagret påträffades rikligt med fynd härrörande från smidet. Medräknat fyn-
den i och omkring städfundamentet påträffades sammanlagt 43 kg slagg. Slag-
gen påträffades generellt över hela golvet med förhöjda koncentrationer kring 
ässjan och väggarna. I lagret påträffades även rikligt med järnskrot vilket primärt 
koncentrerades kring städfundamentet. Sammanlagt dokumenterades drygt 
cirka 6,4 kg järnskrot fördelat på 684 fragment. I lagret påträffades även stora 
mängder glödskal vid städfundamentet. I övrigt framkom enstaka skärvor ostin-
diskt porslin, yngre rödgods och glas längs den västra väggen. 
 Upp emot ässjan i väster påträffades ett äldre kopparmynt vilket eventuellt 
fungerat som underlag vid något tillfälle då det visade spår efter att vara utban-
kat. Myntet är ett ¼ öre präglat för drottning Kristina från tiden 1633-1654. 
 Jordanalyserna av lagret visade några intressanta detaljer. Kolstorleksanalysen på-
visade tydligt rörelsemönster i smedjan (bilaga 6). Området runt städfundamentet 
och östra väggen dominerar klart. Glödskals-, slaggkule- och järnskrotsanalyserna 
visade samtliga mycket bra korrelation till städfundamentet. Lagret är således att 
betrakta som orört efter man övergivit smedjan. Innehållet och järnskroten visar 
också på att man inte städat smedjan mer än nödvändigt. Ibland har man bara spar-
kat under större slagg och kolbitar.
 
Städfundamentet
Norr om ässjan framträdde i överkant av L5 en koncentration av relativt lösa ste-
nar. Efterhand som golvlagret avlägsnades framträdde ett tydlig litet kompakt 
ovalt röse (figur 16, 19 och 20). Detta visade sig vara städfundamentet, vilket 
även de preliminära magnettesterna för glödskal runt det antytt. 
 Städfundamentet var ett ovalt, 1,2 x 0,9 meter stort, stenfundament. Bevarad 
höjd var cirka 40 cm. Det var anlagt direkt mot berg och L11 anslöt mot det. En-
staka slaggskållor påträffades i dess överkant. Direkt ovanpå låg ett upp emot 

Figur 15. Profil över smedjan, nord/sydlig strax väster om ässjan, mot V (jämför Figur 14).
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Figur 16. Plan över lager för smedjans brukningstid (L3, L5, L6, L7, L8, L9, L16 och L19). Stenar med 
mörkare grå färg anger grundmurar.

Figur 17. Översikt över smedjan mot NO vid utgrävning av golvlager, L5. I framkant syns två trappste-
narna tydligt. I bild, Fredrik Strandmark.



50

15 cm tjockt sotigt sand/siltlager med stora mängder kol och slagg. Här kunde 
ställvis även glödskal påvisas, framför allt runt städfundamentet. Glödskalssprid-
ningen bekräftades senare med besked av jordanalysen (bilaga 6). 
 I golvlagret runt städet påträffades en stor mängd järnföremål och järnskrot. 
Högst koncentration påträffades öster om städet. Detta indikerar att smeden 
stått till höger om städet.

Ässjan/härdpallen, L9
Ässjan, eller härdpallen som ässjefundamentet kallas, var delvis exponerat i ytan 
och tidigare registrerat som ett röse. Efter avrensning av förnan (L1) kunde en 

Figur 18. Detaljfoto över golvlagren L5 (övre) och L11 (nedre) i profil mot V. På bilden syns även ter-
rasseringen tydligt.

Figur 19. Utgrävning av städfundamentet och golvlager, L5. I bakkant syns det svarta L5 tydligt. Till 
höger i bild skymtar härdpallen/ässjan. Överkant av det gulbruna L11 syns tydligt under L5. På bilden 
syns Mikkel och Arne Juottijärvi, mot SO.
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ungefärlig avgränsning skönjas. Särskilt tydligt var det i norr med en rad av större 
stenblock. Härdpallen bestod i övrigt framförallt av skärvig sten och stenblock 
(figur 20 och 21). 
 Mitt över härdpallen låg ett lager av grå lerig silt (L9) som fyllde ut en fördjupning 
(figur 16). Vid avrensning av detta lager och den skärviga stenen påträffades stora 
mängder slagg, cirka 13,5 kg. Slaggen var även inkilade mellan stenblocken. Den 
kan inte ha kommit dit under härdpallens tid utan indikerar en tidigare smedjefas. 

Figur 20. Det framgrävda städfundamentet till vänster och härdpallen till höger i bakkant, mot S. 
Överkant av det gulbruna L11 syns tydligt.

Figur 21. Plan över härdpall, städfundament och L11. Stenar med mörkare grå färg anger grundmu-
rar.
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 Det framkom även enstaka fragment av järnskrot. Till lager 9 kan förmodligen 
även ett avskrotningsjärn knytas som möjligen påträffades redan vid förunder-
sökningen. 
 En mindre mängd fragment av rött tegel upp till halva stenar påträffades. 
Generellt var teglet för fragmenterat för att kunna ta några mått, men en sten 
hade måtten Xx10,5x4,2 cm. Således ett så kallat tunt tegel. Troligen inhemskt 
tillverkat med samma mått som det holländska importerade 1600-/1700-tal-
steglet.
 När den skärviga stenen avlägsnats kunde en rektangulär/kvadratisk, cirka 2x2 
meter, yta av rundade stenblock dokumenteras (figur 22). Utbredningen utgjorde 
nästan en fjärdedel av smedjan. Stenblocken var anlagda direkt mot berghällen. 
Den skärviga stenen ovan stenblocken har förmodligen utgjort kärnan och de 
övre skikten av härdpallen. De enstaka tegelfragmenten kan möjligen härröra från 
ett övre skikt eller möjligen formans beklädnad. Forman utgörs av själva luftinta-
get till ässjan i härdpallen. En annan möjlighet är att teglet härrör från skorstenen. 
Skorstenen kan även ha varit uppbyggd av sten. Det finns samtida exempel på 
skorstenslösa smedjor. 
 Känslan i fält var att lös sten ovan härdpallen och väster om ässjan inte räckt till 
hela härdpallen. Troligen har man återanvänt sten och tegel vid något tillfälle.

Golvlager, L11 och terrassering
Det tidigare beskrivna L5 låg ovan ett lager av gulbrun sandig siltig grus, L11 
(figur 18, 19 och 21). Detta lager utgjorde den ursprungliga golvnivån i smedjan. 
I norr överlagrade det en konstgjord terrassering bestående av minst knytnäv-
stora stenar (figur 24). Terrasseringen medförde att insidan bestod av ett golv i 
två nivåer. I norr låg golvlagren direkt mot berg och äldre torvlager, L17.
 I L11 påträffades mycket sparsamt med fynd. Här framkom knappt 2 kg slagg 
och enstaka fragment av järnskrot. Dessa är troligen nedtrampade under en ti-
dig fas av smedjans brukande.

Figur 22. Härdpallen efter avrensning ner till nedersta stenlagret, mot NO. Bakom härdpallen syns 
städfundamentet.
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Figur 23. Plan över smedjans äldsta lager. Stenar med mörkare grå färg anger grundmurar.

Figur 24. Den utgrävda smedjan mot söder med stenterrassen i framkant, städfundamentet i mit-
ten samt härdpallen i bakkant. På bilden syns även den outgrävda profilbänken med det svarta L5 i 
ovankant.



54

Bälgen
Öster om ässjan påträffades ett mindre fundament av stenar med en begränsad 
utbredning (figur 21). Detta tolkas att på något sätt ingå i bälgkonstruktionen. 
Den är således en indikation på att bälgens plats. Det kan dock påpekas att bäl-
gen egentligen inte har någon annan rimlig plats i smedjan än just här.

Kolhus
Mot smedjans norra vägg fanns en utbyggnad som utgjordes av en stengrund 
med yttermåtten cirka 2,5 x 2,2 meter (figur 16, 21 och 25). Detta var smedjans 
kolhus. Innanför stengrunden fanns ett lager av sotig siltig sand med träkol och 
enstaka slagg. Enstaka rödgodsskärvor och järnskrot påträffades också. Lagret 
är rester efter smedjans kolupplag vilket även analyserna av jordproverna tyd-
ligt påvisade (bilaga 6). Analyserna påvisade enbart enstaka glödskal och slagg 
samt låg fragmenteringsgrad av kolfragmenten. Detta indikerar att material från 
smedjan ej förts hit samtidigt som man inte rört sig på ytan.

Utkastlager, L7
Lagret var beläget direkt mot berghällen öster om smedjan och bestod av en 
mycket sotig siltig humös sand med rikliga inslag av kol (figur 16). Lagret innehöll 
drygt 2 kg slagg samt enstaka järnföremål. Samtidigt påvisades en stor mängd 
magnetiskt material. En tidig tolkning var att detta var ett äldre utrakat golvlager 
från smedjan. Kolstorleksanalysen visar dock tydligt att detta lager aldrig utgjort 
något golvlager (bilaga 6). Här uppvisar kolen en betydligt lägre fragmenterings-
grad jämfört med L5. Den är snarare i paritet med kolfragmenteringsgraden i 
kolhuset, L3. L7 tolkas därför som ett utkastlager, direkt från ässjan vilket även 
den förhöjda mängden sintrad/förglasad lera antyder. Lagret är således samtida 
med övriga smedjan och utgör inte en ursprunglig golvnivå.

Äldre lager
Under L11 påträffades några lager som bör diskuteras närmare (figur 23). Väs-
ter om städfundamentet och norr om härdpallen framkom ett avgränsat lager 

Figur 25. Kolhuset med grundmurar och L3 mot öster. Till vänster i bild syns golvterrasseringen.



55

bestående av brungrå lätt humös sandig silt med inslag av sot och kol, L18. I 
lagret påträffades enstaka slagg. 
 Invid ytterväggen i öster samt mot ässjan påträffades en del avgränsade lik-
artade lager av gulbrun homogen lerig silt, L19, L13, L14 och L15. Tolkningen är 
oklar men möjligen är de tätningslager mot vatteninträngning. De är troligen 
påförda i samband med smedjans uppförande.
 I norr och söder påträffades en orörd horisont med torv i skrevor direkt mot 
berget, L17. Torven bestod av mörkbrun homogen humus och inga fynd påträf-
fades här. Lagret är således urspungligt på platsen. 

Den saknade grundstenen i nordväst 
Vid efterbearbetningen av dokumentationsmaterialet visade det sig att en hörn-
sten till smedjans grund flyttats innan undersökningens början (figur 8). Vid ett 
senare besök nedanför klippterrassen visade det sig vart stenen tagit vägen (figur 
26). Stenen lösgjordes med all sannolikhet under avverkningen av skogen. Häref-
ter har den följt med vid den första avrensningen av rishögarna som gjordes innan 
den kontrollerade avbaningen påbörjades. I efterhand kan man konstatera att ste-
nen med all sannolikt utgjort den nordvästra hörnstenen till smedjan (figur 14).

Torpet
Torpet var beläget intill en mindre odlingslycka på kanten av en mindre brant, 
cirka 12 meter nordost om smedjan (figur 9, 27 och 68). Torplämningen var rek-
tangulär i plan och cirka 7 x 4,2 meter i utbredning (figur 28). Den var ungefärligt 
belägen i östvästlig riktning och framträdde med stora block som grundstenar i 
gavlarna med mindre grundstenar längs långsidorna. Huskroppen har förmod-
ligen vilat på gavelstenarna. Torpet var en enkelstuga som bestod av ett större 
spisröse. En vägg har troligtvis avskiljt en mindre köksavdelning.

Figur 26. Bild över den förlorade grundstenen lutandes mot en gran, mot NO. I bakgrunden syns den 
brant vilken avgränsar terrassen vilken smedjetorpet och smedjan är belägna.
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Figur 27. Översikt över torpet efter avrensning, mot NO. Nivån för L103 syns i bild. 

Raseringslager, L102
Lämningen kunde anas som en markant förhöjning i form av ett övervuxet sten-
röse med inslag av tegelsten före utgrävningen. Runt förhöjningen skymtades 
flertalet större stenar under förnan, L101. I förnan påträffades en hästsko. Utan-
för den nordöstra knuten påträffades även ett bryne av sandsten.
 Under förnan kunde ett raseringslager bestående av gråbrun sandig silt och 
lera med inslag av tegel och sten avgränsas (figur 28). Teglet var i normala och 
mindre storlekar, främst rött men även gult, och i stor utsträckning fragmenterat. 
De större tegelstenarna kom i anslutning till spisröset. De var ofta eldpåverkade 
och ”uppsvällda”. Lagret är sannolikt en rest från det raserade spisröset. Leran har 
utgjort själva cementen medan stenen och teglet varit stommen. 
 Troligtvis har man rivit ut spisröset i samband med återanvändning av bygg-
nadsmaterial, främst tegel. Den påträffade mängden tegel motsvarar på inget 
sätt en skorstenskontruktion eller liknande. I lagret påträffades även ett antal 
flata stenar som med all sannolikhet härrör från spisrösets övre stenskikt. Dessa 
användes för att jämna ut för att kunna lägga tegel i de sista skikten.
 I detta lager påträffades även grönt buteljglas, fönsterglas med blyinfattnings-
rester, yngre rödgods och ostindiskt porslin.

Huskonstruktionen
Torpet var grundlagt med större stenblock vid gavlarna och mindre sten längs 
långsidorna (figur 27-32). Ingången representeras av tröskelstenar som var an-
lagda i den södra långväggens östra del. Utanför ingången fanns en mindre 
stenläggning som bildad en triangulär yta mot berghällen i söder. 
  Över större delen av torpet fanns ett beredningslager, L103, bestående av brun, 
delvis siltig sand. Lagret låg direkt mot naturlig torv, L104. Fyndförekomsten i 
sandlagret var i stort sett obefintligt men här framkom en del fönsterglas och en-
staka spik. I övergången mot torven däremot påträffades ostindiskt porslin och 
spik. Även mot grundmurarna påträffades ostindiskt porslin. Här framkom även 



57

Figur 28. Plan över torpet med dokumenterade lager.

Figur 29. Profil genom torpets västra del, jämför planritningen.

en del grönt handblåst buteljglas, dricksglas och fönsterglas. Fynden av fönster-
glas kan kopplas till långväggarna.
 I beredningslagret L103 påträffades resterna efter minst två tvärgående golv-
bjälkar, nedgrävda i torven L104, som med all sannolikhet burit upp ett trägolv. 

Köksdel
Den nordöstra delen av torpet var avgränsat av en rad stenar som anslöt mot 
spisröset (figur 28-32). Här fanns ett kraftigt sot och träkolsbemängt sandigt la-
ger, L105. Här påträffades yngre rödgods, spik, ben, fönsterglas, dricksglas och 
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slagg. Denna del av torpet har en direkt kopp-
ling till eldandet i spisröset och tolkas här som 
köksdelen. 

Spisröse
Centralt mot den norra långsidans vägg låg spis-
röset (figur 27-32). Det var förhållandevis stort, 
cirka 2,6 x 2,0 meter i utbredning och tog upp 
cirka 1/6 av husets yta. Spisröset var anlagt direkt 
mot berget och grundlagt med stora stenblock. 
Konstruktionen är uppförd direkt mot berget. 
I rösets sydöstra hörn var grundstenen flatare 
(figur 33). Detta är sannolikt en specifik del av 
ugnskonstruktionen, kanske en uppmurad ugn. 
En möjlighet är även att här stått en järnugn, vil-
ket dock är en yngre företeelse.

Runt byggnaderna
Utanför byggnader påträffades några konstruk-
tioner och humösa avsättningar som täckte för-
djupningar i den övrigt avtäckta berghällen (fi-
gur 34 och 35). 
 Söder om torpet framkom en stenläggning 

i samband med ingången, vilken tidigare omnämnts (figur 31). Den bestod av 
flata stenar som låg i ett lager av brun siltig sand med inslag av krossat tegel, L57. 
Stenläggningen var i relativt dåligt skick. I lagret påträffades fönsterglas, ostin-
diskt porslin, lergods med vit glasyr och buteljglas. 
 Öster om smedjan återfanns en mindre odlingslycka eller kolgård som terras-
serats mot öster och norr, L53. Lagret bestod av mörkbrun homogen humus i vil-
ken enstaka skärvor ostindiskt porslin, yngre rödgods, flintgods, buteljglas och 
kritpipsskaft påträffades. Terrasseringen var förstärkt med sten. 

Figur 30. Matris över lager vid torpet.

Figur 31. Översikt över torpet med nivå för L104 torven, mot N.
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 Odlingslyckan angränsade mot fossil åkermark vilken är registrerad som Fors 
29. Dess västligaste del har här benämnts L54. Den bestod av mörkbrun humus 
vari fynd av yngre rödgods, ostindiskt porslin, flintgods och buteljglas påträffa-
des. Den har sannolikt brukats långt efter att smedjetorpet upphört.
 Från den fossila åkern ledde en eventuellt stensatt stig fram till smedjans in-
gång (figur 34). Stigen lutade mot smedjan och utgjordes av en avsats som be-
stod av en utfylld skreva med mörkbrun humus och sten, L52. I delen mot smed-
jan påträffades slagg och yngre rödgods. 

Figur 32. Plan över torpet med dess olika beståndsdelar.

Figur 33. Den sydöstra delen av spisröset vilken var vinklad in mot röset med en plan sten i botten, mot 
N. I bild: Anna Aulin.
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 Upp emot den södra bergväggen påträffades ett rikligt fyndmaterial, L51. Här 
påträffades relativt stora mängder av framför allt yngre rödgods och buteljglas. 
Här påträffades även skärvor av ostindiskt porslin, dricksglas, vinglas, en apo-
teksflaska, fönsterglas samt kritpipsskaft. Området har under en period fungerat 
som avfallsdeponi, sannolikt från torpet.

Figur 34. Plan över företeelser runt torpet och smedjan, skala 1:300.

Figur 35. Översikt över undersökningsytan mot NO med torplämningen och lyckan i bakre delen.
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 L55, L56 och L58 var mindre skrevor där humösa lager bildats. Här påträffades 
ett mindre fyndmaterial av slagg och odefinierad järnskrot. Detta visar troligen 
bara den generella fyndavsättningen inom smedjetorpet. 

Fynd
Fyndmaterialet kan i stort betraktas som ganska ringa (figur 36). Tyngdpunkten 
ligger på slagg och järnskrot i smedjan samt rödgods från avfallsdeponin i söder 
(L51). Fyndmaterialet beskrivs nedan efter respektive fyndkategori. 

Slagg
Sammanlagt påträffades nästan 95 kg slagg. Merparten härrör från smedjan 
och då främst från golvlagret (figur 37 och 38). Trots ett aktivt sökande hitta-
des inga spår efter slaggvarp i omgivningarna. I materialet fanns ett stort antal 
hela slaggskållor (figur 39). Slaggskållan representerar en dags användande av 
ässjan (muntligen Juottijärvi 2008). Varje morgon då ässjan svalnat rensades 
den ut på slagg. Slaggskållan bildas i botten av härden och får där sin karak-
täristiska lätt skålade form. För att få fri lufttillförsel är det nödvändigt att den 
avlägsnas.
 Det gjordes analyser på delar av slaggmaterialet (bilaga 6). Analysen visade 
bland annat att slaggen framför allt består av sintrad lera som har reagerat med 
större eller mindre mängder järnoxid, troligen främst glödskal. Slaggen får då en 
struktur som kan förväxlas med egentlig järnslagg. Det finns även antydningar 
att slaggen har tagit upp oxider från askan i ässjan. Av stor vikt är att ingen slagg 
antyder att järn förädlats vid smedjan. Det finns inga spår i slaggen efter färsk-
ning, det vill säga rensning av järnlupp, även kallat primärsmide. 
 Spridningen av slagg och sintrad lera visar framför allt hur man rört sig i smed-
jan. Större fragment av slagg (>5 mm) finns framför allt vid ässjan i golvlagret, 
L5, främst öster om ässjans nordöstra hörn (bilaga 6). Den sintrade leran fram-
kom framförallt i ässjan. Även i utkast lagret L7 förekom slagg och sintrad lera. 
Vid de ytor som man kan förvänta sig att man rört sig var mängderna mindre 
slagg betydligt högre (<5 mm). Detta bekräftar dock bara vad man kan förvänta 
sig av planlösningen. Detta mönster går även igen i spridningsanalysen av olika 

träkolsstorlekar. Man har i huvudsak rört 
sig runt städet. Eventuellt större frag-
ment ligger uppsparkade mot väggen.

Glödskal och kulslagg
Vid uppvärmning till hög temperatur 
oxideras järn av syre och bildar då så 
kallade glödskal vid ytan. Glödskalsbild-
ningen sker snabbare ju högre tempe-
raturen är. Vid smide kan man skilja på 
två typer (figur 40). Vid enkelt smide där 
ämnet uppvärms och formas bildas tun-
na glödskal. Vid vällning, där man sam-
manfogar två ämnen med hjälp av sand, 
bildas tjockare glödskal. Vid smide kan 
även kulslagg bildas. Kulslagg är oren-

Figur 36. Sammanställning av registrerat fynd-
material på Fors 28.
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heter i ämnet som flyger ut vid hammarslaggen. Dessa kyls ner och stelnar i luf-
ten och bildar slaggkulor. 
 Analysen av jordproverna visade att glödskal och kulslagg nästan uteslutande 
påträffades i golvlagret, L5 (bilaga 6). Spridningen visar mycket entydigt på höga 
koncentrationer kring städet. Detta är naturligtvis väntat. Omvänt är spridning-
en av glödskal och kulslagg ett belägg för var städet stått. 

Figur 37. Exempel på slagg från golvlagret (L5, norr om ässjan).

Figur 38. Mängden slagg i de olika 
lager och kontexter som kan kny-
tas direkt till smedjan.

Figur 39. Exempel på en typisk slaggskålla. Detta exemplar 
påträffades i L5.
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 Sammansättningen av glödskal antyder att smidet i smedjan framför allt be-
stått av formning av järn (figur 41). Närvaro av tjockare glödskal visar dock på att 
även vällning förekommit i smedjan, vilket är ett mera avancerat smide (minst 7 
%). De påträffade kulslaggen har huvudsakligen bildats vid vällning, inte vid äm-
nesbearbetning, så närvaron är en indikator på vällning i sig. Av de analyserade 
kulslaggen kan majoriteten kopplas till vällning (minst 76 %). 

Järn
Sammanlagt påträffades drygt 8 kg järnskrot, varav merparten framkom vid smed-
jan och främst från golvlagret, L5 (figur 42). Det var mycket fragmenterat, över 700 
enheter registrerades. Genomsnittet blir cirka 10 gram per skrotfragment vilket 
indikerar att man hushållit med järnet och använt det effektivt. Med hänsyn till 
fragmenteringsgraden och att korrosionen var 
så långt gången gjordes ingen finregistrering 
av järnmaterialet. I skroten kunde exempelvis 
dock mindre avhuggna bitar, mindre pinnar, 
plåtar och omböjda föremål urskiljas (figur 43). 
 Utöver skrot framkom enstaka verktyg och 
föremål. Spik, lieämne, avskrotningsjärn, om-
böjd såg, skoning, mindre rörformade bitar och 
delar av en hästsko kan nämnas (figur 44 och 
45). Påfallande lite verktyg påträffades, vilket 
antyder att smedjan grundligt tömts på sina 
inventarier när den lades ner.
 Spridningen av järnskroten visar hur smed-
jan är använd. Små järnskrotsbitar påträffades 

Figur 40. Två typer av glödskal. Den högra tunnare typen är från vanligt smide. Den vänstra tjockare 
typen bildas vid vällning, det vill säga. sammanfogning av två ämnen (bilaga 6).

Figur 41. Fördelning av glödskal och kulslagg med 
hänsyn till ursprung. I båda fallen anses de glödskal 
och kulslagg tillhörande rensning egentligen kom-
ma från vällning (bilaga 6).

Figur 42. Tabell över påträffat järn vid 
Fors 28.
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nästan uteslutande i södra delen av smedjan och få framförallt längs väggarna 
och vid ässjan. Detta är troligen järn som man sparkat undan för att lättare kun-
na röra sig. Jordanalysen visade på kraftig förhöjning av järnfragment öster om 
städfundamentet (bilaga 6). Detta tolkas som att järnbitar naturligt faller på det 
hållet om smeden stått väster om städet. 

Figur 44. Ett möjligt ämne till ett lieblad påträffad i smedjan.

Figur 45. Ett avskrotningsjärn påträffad i smedjan.

Figur 43. Diverse järnskrot från golvlagret i smedjan, L5.
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Figur 46. Tabell över keramik påträffad vid Fors 28.

Figur 47. Yngre rödgods påträffad vid deponin, L51. På bilden syns att keramiken överlag är hårt frag-
menterad med slitna brottytor på skärvorna.



66

Keramik
Keramiken bestod till övervägande majoritet av yngre rödgods (figur 46). Till 
detta påträffades även en mindre mängd ostindiskt porslin samt några få skär-
vor stengods och flintgods.
 Det yngre rödgodset bestod sammanlagt av 700 skärvor på en vikt av 4 kg. 
Merparten påträffades i avfallsdeponin, L51 (figur 47 och 48). I övrigt påträffades 
enstaka skärvor över hela lämningen. Kärltyperna var framförallt krus, skålar och 
fat. Ursprungligen rör det kanske sig om skärvor från cirka 10 kärl. Keramiken är 
framförallt invändigt blyglaserad och några av kärlen var invändigt dekorerade 
med piplera. Denna keramik antas dock höra till 1700-talets andra hälft, möjli-
gen 1800-talets början.
 Det påträffades även relativt mycket ostindiskt porslin, sammanlagt 48 skärvor 
(figur 46). Skärvorna var dock mycket fragmentariska och representerar nog bara 
några enstaka kärl. Dekoren bestod främst av motiv i underglasyrblått men även 
skärvor med famille rose påträffades (figur 49). Dateringen är vansklig men kan 
med stor säkerhet sägas landat i Göteborg mellan 1733-1814, tiden för Svenska 
Ostindiska Kompaniets. Hur skärvorna slutligen hamnat i miljön för smedjetor-
pet är dock oklart. Möjligen är det redan trasiga skålar från säteriet eller så har de 
hamnat här när ostindiskt porslin blev omodernt i början på 1800-talet. Porslinet 
daterar lämningen till absolut tidigast 1700-talets mitt, men snarare senare, kan-
ske så sent som tidigt 1800-tal.
 I övrigt påträffades ett par oidentifierade stengodsskärvor och ett par skärvor 
flintgods. Flintgodset blir vanligt först i början av 1800-talet. Dessa skärvor är 
dock funna i samband men matjordslager och fossila åkern i öster. Detta innebär 
att skärvorna kan ha hamnat här efter smedjetorpets upphörande.

Glas
Det påträffades inga stora mängder glas (figur 50). Merparten av fynden fram-
kom i avfallsdeponin, L51. Här påträffades bland annat buteljglas och apo-
teksflaskor (figur 51 och 52). Det kan även noteras en förhöjd andel glas, butelj 
och fönsterglas i torpet jämfört med smedjan där bara enstaka skärvor påträf-
fades.

Figur 48. Delar av en större kruka med piplerdekor 
från avfallsdeponin, L51.

Figur 49. Skärvor av ostindiskt porslin. Den 
övre med dekor av famille rose och den ne-
dre i underglasyrblått. Båda kan dateras till 
intervallet 1733-1814.
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Mynt
Strax intill städet upp emot härd-
pallen påträffades ett mynt i relativt 
dåligt skick (figur 53). Det visade sig 
vara ett ¼ öre präglat för drottning 
Kristina från tiden 1633-1654 (Gola-
biewski Lannby, muntligen 2010).
 Myntet är deformerat och kan 
möjligen ha fungerat som mjukare 
underlägg vid något specifikt fin-
smide. Annars är det svårt att förstå 
varför detta mynt ligger här med en 
datering minst 200 år äldre än övrigt 
daterbart fyndmaterial.

Tegel i L102
Sammanlagt påträffades ett drygt 20-
tal mer eller mindre hela stenar samt 
ett antal fragment i anslutning till torpet (figur 54). De mera bevarade stenarna 
antydde tre olika typer. 

•	 Gult	 tegel	XxXx3,5	cm.	En	 tegelsten	påträffades	med	måtten	 typiska	 för	
det holländska importerade mindre teglet. Knappt några andra fragment 
påträffades av denna typ. Närvaron är lite förbryllande.

•	 Rött	handslaget	tegel.	Tre	uppmätta	stenar.	Xx13,5x6,5	cm,	Xx14,0x7,0	cm,	
Xx13,0x7,0cm.Inga längder uppmättes men i snitt var bredden 13,0-13,5 cm 
och höjden 6,5-7,0 cm. Cirka 20-talet mättes. Flertalet av stenarna visade sig 

Figur 50. Tabell över glas påträffad vid Fors 
28.

Figur 51. Skärvor efter en butelj, L51.

Figur 52. Apoteksflaska påträffad i avfallsdeponin, 
L51.

Figur 53. Ett ¼ öres mynt präglat för drottning Kris-
tina från tiden 1633-1654. Myntet påträffades ned-
an ässjan i väster i golvlagret, L5.
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vara eldpåverkade. Detta yttrade sig som om de hade svällt och spruckit av 
hög värme.

•	 Rött	tegel	Xx11,5x4,5	cm.	Enstaka	påträffades.	Teglet	var	vanligare	än	det	
gula, men i jämförelse med det andra röda teglet relativt ovanligt. 

I lagret påträffades även ett antal flata stenar som med all sannolikhet härrör från 
spisrösets övre stenskikt. Dessa användes för att jämna ut för att kunna lägga 
tegel i de sista skikten.

Figur 54. Tegel från L102 i torpet. I bakgrunden syns torplämningen.
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Övrigt fyndmaterial
I övrigt påträffades väldigt få fynd. Här kan nämnas ett par kritpipsskaft, enstaka 
flintor och djurben samt ett bryne öster om torpet (figur 55). Kritpipskaften kan 
övergripande dateras till 16-1700-tal, möjligen tidigt 1800-tal.

Konservering
Ett urval av järnskroten och redskapen har konserverats i enlighet med länssty-
relsens förfrågningsunderlag. Enbart järn har konserverats. Konserveringen ut-
fördes av Studio Västsvensk Konservering.

Analysresultat 
I samband med undersökningarna gjordes ett antal naturvetenskapliga analy-
ser. Här presenteras resultaten kortfattat. För djupare information hänvisas till 
respektive bilaga. 

Vedartsbestämning 
Sammanlagt skickades tio prover för vedartsanalys (bilaga 3). Av dessa visade sig 
åtta vara tall. Även de två prover som skickades vid förundersökningen var tall. Två 
prover blev gran, varav den ena härrör från bjälklaget inne i torpet. Tall var således 
det virke man föredrog att elda med. Detta kan delvis bero på tillgång men tall är 
det trädslag man föredragit vid kolning och järnbearbetning i större delarna av 
landet. Tallkol har ofta ansetts ha något bättre egenskaper än exempelvis grankol.

14C-dateringar
Totalt skickades tre prover för 14C-datering 
(bilaga 4). Resultatet visar på god samstäm-
mighet mellan proverna och med dem som 
analyserats vid förundersökningen (figur 56). 
Dateringen hamnar grovt i ett intervall från 
sent 1600-tal fram till 1900-talets första hälft 
vid 2 sigma. 
 Trots en osäker period att datera med 
denna metod kan vi dock dra en slutsats. 
Smedjan är enbart tidigmodern med en 
äldsta möjliga etablering i sent 1600-tal. 

Figur 55. Bryne påträffat strax väster om 
nordvästra knuten av torpet.

Figur 56. Resultat av 14C-analysen med 2 sigma streckat under kurvorna (jämför bilaga 4). Analyserna 
från förundersökningen är inlagda i figuren (Nordquist 2007:52).
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Fyndmaterialet antyder dock en snävare datering inom intervallet 1700-talets 
andra hälft till 1800-talets början.

Miljöarkeologisk analys
Sammanlagt analyserades tre prover (bilaga 5), en från odlingslyckan (L53) och 
två från torpet (L103, L105). Odlingslyckan visade på relativt högt fosfat och MS-
värde, vilket tyder på att marken varit gödslad med avfallsbemängd gödsel. Inget 
i växtmaterialet visade på vad som odlats här. Detta är dock en vansklig uppgift 
i denna kontext då brända frön bevaras bäst. Det är osannolikt att man bränt av 
en yta så nära sitt hus. Den markkemiska analysen stöder dock en tolkning som 
odlingslycka och i detta sammanhang kanske man kan tala om en kålgård där 
man odlade grönsaker för husbehov.
 Proverna från husgrunden reflekterar både bakgrundsmiljön och husets an-
vändning. Bakgrunden synes vara gemensam, med en järnhaltig mark, exempel-
vis en ljunghed som bränts, vilket träkolsfynd av ljung antyder. Järn har då lösts 
ut av den försurade marktorven. 
 Markkemin antyder på skillnader i torpet, vilket möjligen skulle kunna indikera 
en specifik funktion som bryggstuga. Att byggnaden använts som bagarstuga 
eller bostad anses dock inte uteslutet. De brända enbärsfröna och barren kan 
härröra från eldning i spisen eller från den tidigare brända markytan. 
 Sammantaget gav proverna ganska vaga indikationer på funktion. Att bebyg-
gelselämningen är en bostad med närbelägen kålgård blir dock då en tolkning 
som inte motsägs av denna analys.

Arkeometallurgisk analys
Den arkeometallurgiska analysen kom framförallt att fokusera på slagg, slaggku-
lor och glödskal (bilaga 6). Det gjordes även spridningsanalyser på slagg, slagg-
kulor, glödskal, träkol, sten och järn. Gällande sten, slagg och träkol lades även 
en storleksparameter in för att se fragmenteringsgrad i olika delar av smedjan.
 Analyserna av slagg och glödskal visade entydigt att man i smedjan mestadels 
jobbat med svartsmide, här menat formning av järnämnen till exempelvis spik 
och hästskor. Glödskalen från golvlagret, L5, visade att 80 % härstammade från 
smide. Detta innebar säkerligen också reparationer av jordbruksredskap och 
liknande. Glödskal och kulslaggen visade också att man utfört vällning i smed-
jan. Vällning (jmf engelskan welding) innebär att man svetsar ihop två järnbitar, 
vilket utförs i höga temperaturer med sand som flussmedel. Analysen visar att 
minst 76 %, kanske så mycket som 88 %, härstammar från vällning. Resultatet är 
dock ett förväntat då det sällan bildas kulslagg vid vanligt svartsmide. Närvaro 
av kulslagg är således en indikation i sig själv på vällning.
 Spridningsanalysen av olika företeelser gav mycket tydliga resultat i smed-
jan. Sintrad lera påträffades i princip bara i härdpallen. Stora slaggfragment 
och större stenar låg framförallt utmed härdpallen och smedjans väggar. Detta 
gällde även för större kolbitar. Även utkastlagret visade på låg fragmenterings-
grad vilket bland annat påvisade att detta inte var ett urgrävt äldre golvlager. En 
koncentration av järnfragment öster om städfundamentet understryker också 
att smeden stått väster om densamma. En otvetydig förhöjd koncentration av 
glödskal och slaggkulor omkring städfundamentet visar också att tolkningen är 
korrekt.
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 Spridningsanalysen som metod ses här som mycket givande, framförallt med 
hänseende på just denna kombination av parametrar. Den bör framförallt an-
vändas för att utreda disposition av smedjor med sämre bevarandegrad än Fors 
28. Tidigare undersökta smedjor har ibland varit mycket rudimentära. Framförallt 
kombinationen glödskal och kulslagg samt kolstorleks- och slaggstorleksanaly-
sen kan ge tydliga indikationer på smedjans struktur, om man har ett någorlunda 
bevarat golvlager. Att glödskal och slaggkulor framkom i en sådan förhöjd kon-
centration kring städfundamentet var ett oväntat och intressant resultat vilket 
öppnar upp möjligheter inför framtida undersökningsobjekt.

Historiska kartor
Torpa säteri omnämns redan 1413 (Nordqvist 2007:31). Den äldsta kända kartan 
över Torpas ägor är från 1686 och där är förutom säteriet även Kiöping markerat 
vilket möjligen indikerar en äldre handelsplats (figur 57). Kartan illustrerar ut-
bredningen av åker, äng och gränsen mot utmark. Platsen för Fors 28 ligger på 
berghällen strax öster om Torpas huvudgård. I övrigt finns ingen information i 
kartan om eventuell bebyggelse runt inägorna.
 Laga skifte sker på säteriet 1862. De stora skiftena börjar under 1700-talet men 
det är först under loppet av 1800-talet som de genomförs i större skala. I Flun-
dervalla sker detta 1848 och 1862 sker det på Torpas ägor (figur 58). Dessa kartor 

Figur 57. Detalj från geometrisk avmätning från år 1686 över Torpa säteri, Fors socken. Kartan visar 
inga detaljer men visar Torpas ägor.
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gjordes av en statligt anställd lantmätare och var mycket detaljerade. Till kartorna 
fanns ett textdokument som beskrev varje markerad företeelse på kartan. På laga 
skifteskartan över Torpa finns ett område med åkrar, ängar, berg och backar som 
benämns ”Smedlyckan”. Detta område finns markerat på kartan med beskrivning-
arna infällda. De ligger direkt norr om det undersökta smedjetorpet. Tolkningen 
blir att smedjetorpet gick under benämningen ”Smedlyckan” och de benämnda 
områdena var på något sätt knutna till denna smedja. Möjligen kan man se dem 
som att nyttjanderätten tillföll smedjetorpet som del av lön för smidestjänster. 
Det är också möjligt att de är benämnda efter smedjetorpet för att de ligger just i 
anslutning till detsamma. Detta har inte kunnat utredas i arkivstudien nedan.
 Häradsekonomiska kartan gjordes under lång tid (1859-1934) och var en geo-
grafisk övergripande karta. Över aktuellt område syns framförallt gårdar samt 
Torpa säteri och Flundervalla med åkrarnas utbredning (figur 59). Vägnät, vatten-
drag och övrig mark är även tydligt markerat. På kartan syns den fossila åkermar-
ken öster om Fors 28 tydlig markerat. Ägogränsen mellan Torpa och Flundervalla 
by ligger fortfarande kvar där den tidigare legat.

Slutsats
Kartstudien ger egentligen ingen direkt information om torpbebyggelsen på 
Torpa Säteri. Av störst värde är laga skifteskartan från 1862 som tydligt omnäm-
ner ”Smedlyckan”. Vi kan därför dra slutsatsen att smedjan etableras före 1862. Vi 
vet också att platsen för smedjetorpet ligger inom Torpas gränser redan 1686. I 
kombination med fyndmaterial och 14C kan man därmed dra slutsatsen att Fors 
28 ligger under Torpa säteri vid tiden för dess varande. Om smedjan ”arrenderar” 
mark eller är direkt underställt säteriet är inte klarlagt. 

Arkivstudie
De arkiv som har genomgåtts är framförallt kyrkoarkiven och lantmäteriets 
olika arkiv, men även brandförsäkringuppteckningar har genomgallrats för att 
ytterligare fånga upp eventuella spår av smedjeverksamhet. Kyrkoarkiven inne-
håller i husförhörslängderna en bra källa för skildringar av bebyggelsehistoria. 
Det går att fånga yrken, geografiska kopplingar och andra företeelser. I boupp-
teckningar förekommer det ytterligare uppgifter som kan hjälpa till att spåra 
individer, dessvärre är det inte alltid så tydliga geografiska hänvisningar i detta 
material. Det som alltid utgör grunden för historiska studier är lantmäteriets ar-
kiv, dessa är dock sällan bra vad gäller faktiska funktioner för de boende. Detta 
eftersom benämningarna på exempelvis torpen troligen stämde vid det tillfälle 
som de upptecknades. Namngivandet kan dock bli permanent och i nästa kar-
tering sakna koppling till de då boende. Här följer information ur husförhörs-
längderna.

Resultat
Från 1760-talet fram till 1830-talet saknas uppgifter i husförhörslängderna be-
träffande smed på eller underställd Torpa säteri. Först under 1830-talets slut fö-
rekommer det uppgift om smed. Under 1840-talets första hälft förekommer det 
inga uppgifter. I slutet av 1840-talet finns det dock en smed och beteckningen 
gårdssmed används 1849 då en sådan flyttar in på Torpa från Skepplanda sock-
en. Denne person tycks avlida redan 1851.
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 Att det saknas uppgifter under 1830-talets slut är intressant eftersom det på 
flera av markdelarna kring den undersökta smedjan förekommer smednamn, 
”smedlyckan” (figur 58). Det fattas torp som smeden sitter på i husförhörsläng-
derna och smeden kan ha räknats till Torpa säteri. Smeder fattas således i arkiv-
materialet före denna period.
 Under början av 1850-talet förekommer det en klensmed på Torpa säteri i bo-
uppteckningsmaterialet. Han och hans familj finns inte registrerade på något en-
skilt torp, utan tycks vara underställd Torpa direkt. Även under 1850-talets mitt 
finns det notering om samma individ men med hänvisning till orten Sjuntorp. 
Det ingår inte i detta arbete att spåra alla möjliga trådar, då dessa troligen inte 
har några direkta samband med de befintliga lämningarna. 
 Ser man till de tillfällen som Torpa säteri finns angivet i litteraturen som har ge-
nomgåtts, finns det angivet att år 1831 finns det 15 torp under säterierna (både 
Torpa och Köpingen). Vid detta tillfälle redovisas ingen smed i uppräkningen av 
personer kopplade till säteriets drift (Hollman 1939:304). Detta passar in i redo-
visningen enligt hushållsförhören under samma period. 
 Ser man på kartmaterialet så har denna yta inte registrerats för någon bebyg-
gelse varken på 1680-talskartan eller på laga skifteskartan från 1862 (figur 57 och 
58). Skillnaden är att vi på 1862 års karta kring den nu undersökta lokalen har flera 
namn som binder ihop åker och betesmark till smedbegreppet. Vi kan samtidigt 

Figur 58. Laga skifte i Torpa från 1862 och Flundervalla från år 1848 sammanslagna till en karta. 
Gränsen mellan Torpa och Flundervalla är markerad, samt de marker som är benämnda ”Smedlyck-
an”. Originalbeskrivningarna rörande ”Smedlyckan” är infällda i bilden.
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från arkivstudierna konstatera att det inte förekommer något torp med smed re-
gistrerat eller andra smidesrelaterade namn. I de genomgångna arkiven får vi inte 
stöd för dateringarna i form av namn eller hänvisningar. Det går inte att utläsa hu-
ruvida smeden har ett eget boställe, förvisso har vi en indikation i benämningen 
gårdsmed att smeden räknas till huvudgården. Detta är dock inte ett bevis på att 
personen måste bo på själva säteriet, även om det är en stark indikation på detta. 
Frågan är om Fors 28, trots sin belägenhet utanför gårdsplatsen och nästan på 
gränsen till Flundervalla, ändå räknades till gårdsplatsen. Det är möjligt att place-
ringen bara var för att skydda gårdsmiljön mot allt för eldfarlig hantering.

Analys
Vad kan man då tolka ut ur arkiven? Tyvärr blir följande tolkning fylld med fler frå-
getecken än svar. Vi saknar uppgifter på torp och torpare med smedsanknytning 
i de olika husförhörslängderna och Torpa säteri saknar registrerad smed i arkiven 
under större delen av den genomsökta tidsperioden, 1760-tal till 1850-tal. Det är 
dock först mot 1840-talets slut och framåt som vi har de flesta uppgifterna om 
att det förekommer smed på gården Torpa. Utifrån de uppgifter som vi har tycks 
det finnas en gårdssmed kring mitten av 1800-talet och kring denna period an-
vänds även begreppet klensmed. Dessvärre är det endast begreppet gårdssmed 
som indikerar att säteriet har haft en smed. Det finns inga uppgifter kopplade till 
torpen som skall ha förekommit kring de båda Säterierna Torpa och Köpingen. 
På tidigt 1830-tal skall det ha funnits 15 torp och det förekommer ingen angiven 
smed vid detta tillfälle, varken i husförhörslängderna eller i någon annan källa.

Figur 59. Häradsekonomiska kartan 1890-97 med Fors 28 och Fors 148 inlagda. Direkt till höger om 
Fors 28 syns ett rektangulärt område svagt. Detta område beskrevs som betesmark på Laga skiftes-
kartan från 1862 och är idag registrerat i fornminnesregistret som fornåker, Fors 29. 
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 På mitten av 1800-talet anges ytor omkring smedjetorpet Fors 28 med smed-
benämningar. Det saknas dock angivna byggnader i dessa partier. Detta borde 
betyda att det förekommit bebyggelse före, men att den helt raderats så att den 
inte förekommer i kartläggningen. Faktum kvarstår att vi har en fysisk smedja i 
form av lämningar och att en smedja antyds på kartor i form av namnuppgif-
ter på åker och äng. Men det förekommer ingen smedja i arkiven kring torpen. 
Detta borde betyda att smedjan var i drift under slutet av 1700-talet och början 
av 1800-talet. Möjligen var det en mycket aktiv etablering eftersom det har gett 
namn åt åkrar som röjts upp samtidigt som smedjan var igång. 
 Det skall nämnas att säterier och andra skattebefriade högreståndsmiljöer hade 
sina egna arkiv. Under arbetets gång blev vi nekade tillgång till Torpas eventuella 
gårdsarkiv med hänvisning till besvikelse på tidigare undersökare. Där finns dock 
möjligen svaren på när smedjan brukats och kanske även namnet på smeden.

Tolkning
Inför undersökningen ställdes fem övergripande frågeställningar upp, varav de 
fyra första berör själva lämningen lokalt och den femte rörde lämningens roll i ett 
större perspektiv med tyngdpunkt på lokala och regionala sammanhang (jämför 
kapitlet Syfte). De fyra första behandlas här. Den mera övergripande diskuteras i 
eget kapitel senare i publikationen. 

Funktion – Processled
För att relevant kunna diskutera smedjan på olika plan var det av största vikt att 
utreda vilken primär funktion den haft. Har den varit en del av den lågtekniska 
järnframställningen i Västergötland eller är det en ordinär smedja för bearbet-
ning av ”rent” järn, så kallat sekundärsmide. 
 Slaggens sammansättning avslöjar vilket processled smedjan har verkat i, pri-
mär- eller sekundärsmide (bilaga 6). Slaggen visade sig uteslutande bestå av sin-
trad lera som reagerat med järnoxid och bildat något som liknar egentlig slagg. 
Merparten av järnoxiden härrör sannolikt från glödskal. Inget slagg påträffades 
som kunde kopplas till järnframställning eller färskning av oren järn, så kallat 
primärsmide.
 Inte heller analysen av glödskal och kulslagg visade några indikationer på pri-
märsmide. Merparten härrör från enkel bearbetning och formning av järn men 
även vällning kunde påvisas.
 Vid denna smedja har således inget led i järnframställning utförts. Med all san-
nolikt har det här stått en ordinär smedja för svartsmide.

Datering - Tidsdjup
Att datera smedjan visade sig svårare än vad som ursprungligen kunde förvän-
tas. Kring denna diskussion kommer tre olika källor att användas. Dessa är 14C-
datering, fyndmaterial och historiska källor. 
 Sammanlagt finns det fem dateringar med 14C-analys, tre vid smedjan och två 
vid torpet (figur 56). Trots att det är en klumpig metod gav proverna ett entydigt 
svar. Smedjelämningen är inte äldre än från slutet av 1600-tal.
 Trots ett mynt från 1600-talets mitt antyder fyndmaterialet en datering till 
1700-talets andra hälft fram till 1800-talets början. Av stor vikt för dateringen är 
det ostindiska porslinet. Det bör inte vara importerat före 1730-tal och för att det 
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skall hinna ”sippra” ner till denna miljö krävs det troligen att porslinet antingen 
bruksskadats eller blivit omodernt. Det blir det inte förrän i början av 1800-talet. 
Rödgodset är svårare att datera, men känslan har varit 1700-tal möjligen 1800-
tal. 
 Arkivstudien gav inget tillfredställande resultat. Smedjan kan dateras äldre än 
1860-tal då åkrar och ängar benämns ”Smedlyckan” på den geometriska kartan i 
området. Det finns dock ingen smed i exempelvis husförhörslängder i perioden 
1760-1830-tal. Detta kan förklaras med att smeden tillhörde Torpa säteri och så-
ledes inte figurerade i de statliga och kyrkliga arkiven.
 Tolkningen blir att smedjetorpet grovt kan dateras till 1700-talets andra hälft 
fram till 1800-talets början, framförallt med hänsyn till det ostindiska porslinet 
samt kartmaterialet. 
 Det påträffades bara ett golvlager utan synliga skiktningar. Ingen slaggvarp 
hittades i omgivningarna trots ett aktivt sökande. Huslämningarna var relativt 
väl bevarade och inga äldre generationer av dem kunde identifieras. Det tyder 
på att det bara stått en smedja här som varit aktiv under en sammanhängande 
tid. Hur länge smedjan brukats går inte att avgöra här. En uppfattning grundad 
på en översiktlig och sammantagen bild av lämningen är att den inte funnits i 
generationer utan snarare bara i ett färre antal år, säg högst 10 år fast sannolikt 
mycket kortare. 

Figur 60. Rekonstruktion av smedjans beståndsdelar vid Fors 28. Den mest osäkra tolkningen är plat-
sen för bälgen som placerades in med indirekta belägg och uteslutningsmetod.
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Inre rummet – Smedjans plan
Smedjans planlösning blev under ut-
grävningens gång mycket tydlig och 
jordanalyserna visade sig ytterliggare 
förtydliga bilden. Smedjan låg place-
rad lätt vriden mot väderstrecken med 
ingången och trappen vid det norra 
hörnet (figur 60). Grunden utgjordes av 
större stenar och mindre block mot vil-
ken syllen vilat. Storleken var cirka 5,0 x 
4,4 meter vilket verkar vara en ganska 
normal storlek för en smedja (jmf ex-
empelvis Mattson 1982:142, Hjärtner-
Holdar & Grandin 2002). Det ursprungli-
ga golvlagret bestod av gulbrun sandig 
grus, men detta täcktes av ett kolsvart 
sotbemängt lager. Detta är det under 
brukningstiden ackumulerade golvla-
ger och de analyser som gjordes togs 
primärt härifrån. 
 En fjärdedel av smedjan bestod av 
härdpall och ässja, vilken var placerad 
i söder. Härdpallen var uppbyggd av 
kallmurade stenblock och fynd av en-
staka tegel antyder att de översta skif-
ten samt murstocken kan ha varit upp-
byggd av tegelsten (jämför figur 62). 
 Städet återfanns centralt i smedjan 
och utgjordes av ett stabilt funda-
ment uppbyggt av kallmurad sten. Ett 

Figur 61. Rekonstruktion över smedens huvudposition i smedjan framför ässjan, vid sidan om städet. 
Bilden tagen mot S med Fredrik Strandmark som smed.

Figur 62. Smedja från Väster Lövsta socken i Upp-
land med urspung i 1700-talet, numera på Skan-
sen. Den har en närmast identisk planlösning 
med Smedjan vid Torpa. Efter Söderstöm mfl 
1982 ur Hjärtner-Holdar & Grandin 2002:198.
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liknande fundament påträffades vid en medeltida smedja i norra Bohuslän 
(Rosén 2009:22ff ). Inga spår efter ytterliggare städ identifierades vid utgräv-
ningen, vilket annars inte är ovanligt (Matsson 1982). Detta kan inte uteslu-
tas men glödskalsanalysen antydde ganska tydligt att det bara funnits ett 
städ. Runt städet påträffades stora mängder mindre järnskrot, glödskal och 
kulslagg (bilaga 6). 
 Smeden har stått väster om städfundamentet med räckvidd att nå både ässja 
och städ (figur 61). En eventuell smedhalva har fått plats öster om städet. Detta 
upplägg uppfattades tidigt i utgrävningen som ett utryck för att smeden var 
vänsterhänt. Vid en genomgång av jämförelseobjekt visade sig detta dock inte 
alls vara ovanligt. Ett exempel på detta är en 1700-talssmedja från Väster Lövsta 
socken i Uppland med en mycket snarlik planlösning (figur 62). 
 Bälgen återfinns sannolikt öster om ässjan (figur 60). Det finns inga direkta 
arkeologiska belägg för detta men det är den plats som finns kvar om inte bäl-
gen stått utomhus. Den ringa mängden fynd härifrån tyder dock på att man inte 
utfört något smide på denna yta. Återigen är smedjan i Väster Lövsta ett bra jäm-
förelseobjekt (figur 62). 
 Längst i norr uppträdde en mindre utbyggnad bestående av mindre grundste-
nar. Lagret i den bestod uteslutande av kol. Detta är smedjans kolupplag, även 
kallat kolhus. 
 Vad som saknas är en arbetsbänk. Denna kan man möjligen placera vid den 
östra väggen. Dels för att få in dagsljus från dörren, dels för att det egentligen 
inte finns några andra möjligheter.

Figur 63 (vänster). Interiör från smedja utanför Seglora. Åldern är okänd men den förefaller att ha 
städstabben till vänster om smeden. Foto: Anna Aulin.
Figur 64 (överst till höger). Interiör i en smedja från 1800-talet, troligen från England.
Figur 65 (underst till höger). Målning med en interiör från en smedja, troligen från tidigt 1800-tal.
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 Utan större ansträngning gick det att få ihop ett antal interiörer på smedjor 
med snarlik planlösning som den vid Fors 28. En fallfärdig smedja vid Seglora 
visade sig ha städstabben på samma sätt, till vänster om smeden (figur 63). 
Detsamma gäller två 1800-talsåtergivningar av okända konstnärer som även 
uppvisar en mängd detaljer om hur en smedja från denna tid kunde se ut vid 
fullt bruk (figur 64 och 65).

Detaljerad funktionsanalys av smedjans verksamhet
Det arkeologiska fyndmaterialet gav få eller inga indikationer på vad som produ-
cerats i smedjan. Det fanns i princip inga större ämnen och det påträffades bara 
enstaka verktyg, som exempelvis ett avskrotningsjärn. Smedjan verkar noggrant 
urplockad av föremål av värde när den avvecklades.
 Järnskroten bestod av relativt små fragment av diverse ursprung. Skroten och 
dess höga fragmenteringsgrad antyder dock att man hushållit med järnet och 
bearbetat ämnena till det yttersta. I skrotmaterialet finns allt från små klipp, min-
dre avhuggna bitar, mindre stänger, plåtar och omböjda föremål. Det framkom 
inga ämnesjärn eller smidesprodukter vilka antydde att smedjan producerade 
något specifikt. 
 Slagg- och glödskalsanalysen visade att man primärt utfört klassiskt svartsmi-
de dvs formning av järnet, kompletterat med vällning vid behov. 
 Sammantaget talar allt för att vi har en bysmed eller gårdssmed som haft en 
bred smideskunskap och som sannolikt haft varierande uppgifter. Man kan ex-
empelvis tänka sig en mindre hushållsproduktion av spik, hästskor, gångjärn, 
beslag och skoningar samt diverse specifika reparationsarbeten av jordbruks-
redskap och liknande. Det är således mindre sannolikt att smedjan i huvudsak 
producerat enstaka produkter för avsalu som exempelvis lieblad. Fyndmaterialet 
är dock i övrigt för fragmenterat för säkrare tolkningar.

Yttre rummet – Torpmiljön
Det regionala sammanhanget diskuteras i slutdiskussionen, publikationens sista 
del. Här kommer dock en mindre presentation och diskussion angående smed-
torpets miljö och disposition samt idéer om hur byggnaderna sett ut.
 Den undersökta delen består av framförallt tre delar; Smedjan, torpet och kål-
gården (figur 9 och 34). Hela terrassen som smedjetorpet ligger på kan ses som 
en avgränsad gårdsplan där torplämningen varit belägen. Avgränsningen i norr 
har varit en brant eller mindre stup ut mot åkerlandskapet och i söder av en 
distinkt bergvägg. Enda rimliga tillfart är från öster där det på laga skifteskartan 
beskrivs som betesmark. Troligtvis har man från Torpas huvudväg fått gå nord-
ost för att senare få gå förbi bebyggelselämningen Fors 148 (se eget kapitel i 
denna rapport) samt nedanför branten vid torpet för att sedan få gå tillbaka 
igen mot väster (figur 57). Man har då kunnat gå rakt mot torpet eller välja en av 
berget naturligt markerad stig söder om torpet för att komma till smedjan.
 Smedjan har med alla sannolikhet varit av trä, troligtvis både fasadbeklädna-
den och takbeläggningen (figur 66). Taket kan även ha varit belagt med torv. 
Resterna efter byggnadsmaterial utgörs av enstaka tegelstenar och fragment 
från härdpallen. Dessa har sannolikt härrört från ässjan och skorstenen. 
 Torpet har med all sannolikhet även det varit uppbyggt av trä (figur 67). De 
fynd av tegel som fanns i det övertäckande lerlager kommer sannolikt från det 
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utraserade spisröset. Påträffat fönsterglas väster om ingången antyder att här 
funnits ett fönster. Bilden på torpet från Östergötland illustrerar sannolikt myck-
et väl hur detta torp en gång sett ut. Söder om torpet fanns en mindre kilformad 
stenläggning som tryckte upp mot berghällen.
 Kålgården, eller lyckan, var belägen direkt öster om torpet (L53). Den var delvis 
konstruerad med terrrasskant i norr och öster. Kålgården har under denna tid 
(1700-talet) fungerat som mindre odlingslott där man odlade för det egna hus-
hållet. Det var exempelvis vanligt att man odlade rot- och grönsaker som grönkål 
här. På ytan noterades även växter som hallon och smultron som ursprungligen 
kan ha odlats här. Smultronen kan i så fall ursprungligen varit jordgubbsplan-
tor som förvildats. I övrigt kan vi inte säkerställa vad som egentligen odlats här. 
Strax norr om kålgården stod en äldre apel. Denna har med all sannolikhet sitt 
ursprung i ett äldre äppelträd på torpet.
 Avfallsplatsen i områdets södra del visar att man haft en medveten strategi att 
hantera avfall (L51). Här kom fynd av alla delar av ett hushåll som skärvor efter 
krukor och fat i yngre rödgods, finare ostindiskt porslin, buteljglas, apoteksflas-
kor, dricksglas, kritpipsskaft och fönster. Det vill säga den del som inte bryts ner 
av tidens tand. 

Syntes
Fors 28 har en gång varit ett väldisponerat smedjetorp som sannolikt varit verk-
samt inom intervallet 1700-talets andra hälft och 1800-talets första del. Det har 
legat på Torpa säteris ägor men förhållandet till säteriet har inte kunnat redas ut. 
Inom ytan påträffades framförallt lämningar efter en mycket välbevarad smedja 
och ett mindre torp. Öster om torpet fanns en mindre odlingslycka. Möjligen är 
detta ”Smedlyckan” som omnämns i Laga skifteskartan från 1862. 
 Undersökningen har givit en mycket klar bild hur smedjan varit ordnad. Jämfört 
med publicerat material verkar den nästan vara uppförd efter någon form av inof-
ficiell standard. Storlek och de olika smedjefunktionerna stämmer mycket bra över-
ens med samtida och senare smedjor. Att städet var placerat till vänster om smeden 
uppfattades först som att smeden var vänsterhänt. Jämförelsematerialet visar dock 

Figur 66 (vänster). Timanbackens smedja i Biskopsbyn, Dalarna som ger ett trovärdigt intryck hur 
smedjan vid Fors 28 troligen sett ut (Mattson 1982:144). Notera den stabila grundläggningen. Kolhu-
set är på samma plats som det på Fors 28, det vill säga till höger om ingången. Taket är dock här tegel 
vilket det sannolikt inte varit på ”Smedlyckan” vid Torpa.
Figur 67 (höger). Torpet Gråtbo i Sankt Anna socken, Östergötland, foto Emil Durling (Wallenquist 
2007:11).  Byggnaden är i liggande timmer med låga sidoväggar och små fönster. Takbeklädnaden är 
plank och spisröset ligger centralt längs den bortre väggen.
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Figur 68. Torplämningen under utgrävning av Tom Wennberg och Anna Aulin. I bakgrunden syns kul-
turlandskapet på Torpa säteris före detta ägor, mot N.

Nästa uppslag: Skålgropslokalen Fors 85 vid Torpa.

att detta upplägg varit mycket vanligt i Sverige under denna tid. En märklig sak 
är att man valt en sådan otillgänglig lutande terräng för smedjan. Möjligen har de 
topografiska problemen övervägts av det faktum att man fick smedjan relativt nära 
säteriets huvudbyggnader utan att riskera eventuella bränder. 
 Med hänsyn till den höga bevarandegraden bör denna smedja kunna fungera 
som ett mycket tydligt empiriskt referensobjekt inför framtida undersökningar 
av dylika lämningar. Vissa av metoderna som använts här har visat sig mycket 
givande och bör kunna användas för att reda ut mindre välbevarade objekt. 
Järnhanteringen i brytpunkten för den agrara revolutionen i Västergötland har 
många obesvarade frågor och framtida undersökningar behövs för att ytterli-
gare belysa och besvara dem.

Antikvarisk bedömning
Efter avslutad undersökning är fornlämningen Fors 28 att betrakta som under-
sökt och borttagen. Inget lagskydd kvarstår.





FORS 85 – EN DOKUMENTERAD 
SKÅLGROPSLOKAL VID TORPA
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Följande rapporttext avhandlar dokumentationen av hällristningslokalen Fors 
85 vid Torpa. Fors 85 utgör den sydligaste av de fem fornlämningar som under-
söktes utmed den nya sträckningen för E45:an. Som en försiktighetsåtgärd inför 
kommande sprängningsarbeten har Rio Kulturkooperativ genomfört en doku-
mentation av hällristningen Fors 85:1. Ristningen består av 119 skålgropar och 
tre avlånga fördjupningar. Dessa fotograferades och kalkerades på en genom-
skinlig plast. Fornlämningen kommer att ligga strax utanför den nya vägsträck-
ningen för E45:an och behöver inte tas bort. Däremot bör den täckas över till 
skydd mot vidare skador.

Syfte
Rio Kulturkooperativ har av Vägverket Region Väst fått i uppdrag att utföra en 
dokumentation av hällristningen Fors 85:1 i Trollhättans kommun. Syftet var en 
försiktighetsåtgärd inför kommande sprängningsarbeten i samband med om-
byggnation av väg E45. Fornlämningen  kommer att ligga strax utanför den nya 
vägsträckningen och bedöms inte att behöva tas bort. Därmed saknas tillstånd 
från länsstyrelsen för borttagande av fornlämningen.

Metod
Dokumentationsarbetet utfördes i december 2008 av arkeolog Andreas Toreld. 
 Arbetet inleddes med en avgränsning av fornlämningen genom att avtorva 
de berörda hällarna. Därefter markerades de som hällristningar bedömda läm-
ningarna med vit krita.   Hällristningar och ett urval naturformationer kalkerades 
med tuschpenna på en genomskinlig plast. Plasten förvaras på Vitlycke museum 
i Tanum. Både hällristningen i plan och den omgivande miljön digitalfotografera-
des. Frottageteknik ansågs inte vara användbar på denna lokal på grund av den 
ojämna ytan. Fornlämningsytan mättes in digitalt med GPS. Slutligen beskrevs 
hällristningen och en ändringsanmälan med nya uppgifter skickades in till Riks-
antikvarieämbetet FMIS. 

Natur- och kulturlandskap
Hällristningen utgörs av en skålgropshäll som ligger på en närmast plan berg-
hylla vid foten av ett berg. Den nuvarande väg E45 ligger cirka 20 meter nord-
väst om fornlämningen. Området är idag betesmark. Från hällristningen har man 
mot söder och väster en vid utsikt över ett öppet odlingslandskap och Slumpåns 
mynning i Göta älv (figur 69). 
 Fornlämningarna i närområdet består av gravar i form av stensättningar (Fors 
63:1, 64:1 och 65:1), med en trolig datering till järnålder. Det har även gjorts lösfynd 
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av en skafthålsyxa (Fors 87:1) och en flathuggen spjutspets (Fors 142), vilka båda 
kan dateras till senneolitikum/äldre bronsålder.
 Inom Trollhättans kommun finns inte mindre än 163 hällristningslokaler regist-
rerade. Med undantag för en skeppsristning i Gärdhem består dessa enbart av 
skålgropar och avlånga eller rännformiga fördjupningar. Bildristningarna dateras 
oftast till bronsålder, medan skålgropslokalerna har en tillkomsttid som sträcker 
sig från neolitkum till järnålder. Fors socken hör till de delar av kommunen där 
hällristningarna är fåtaliga. Med undantag för Fors 85 finns enbart två lokaler 
med en respektive två registrerade skålgropar var (Riksantikvarieämbetet 2011).

Tidigare fynd och undersökningar
Fornlämningen Fors 85:1 har förundersökts av Riksantikvarieämbetet UV Väst 
(Nordqvist 2007). Åtta schakt grävdes i sluttningen och åkermarken sydväst om 
skålgropshällen. I schaktet närmast hällen förekom endast recent material, som 
kapsyler. I ett schakt cirka 50 meter sydväst om hällen i kanten av åkermarken på-
träffades en flathuggen spjutspets av flinta. Den registrerades som lösfynd och 
gavs RAÄ-nr Fors 142. Inga anläggningar observerades. Spjutspetsen kan vara 
samtida med hällristningen, men avståndet till  fyndplatsen gör det svårt att re-
latera de båda lämningarna till varandra.
 Den tidigare registrerade hällristningsytan var 2,1 x 0,5 meter stor och bestod 
av cirka 50 skålgropar (Riksantikvarieämbetet 2010).

Undersökningsresultat
Efter avtorvning befanns den ristade ytan vara 3,3 x 1,3 meter (SÖ-NV) och bestå 
av 119 skålgropar och tre avlånga fördjupningar (figur 70 och 71). Skålgroparna 
var 2,5-8,0 centimeter i diameter och 0,2-2,5 centimeter djupa. De avlånga för-
djupningarna var 8,0-11,0 centimeter långa, 3,5-6,0 centimeter breda och 0,5-1,5 
centimeter djupa.
 Den sydöstra delen av ristningsytan var helt övertorvad. Som mest var rist-
ningen täckt av ett upp till 25 centimeter tjockt matjordslager uppblandat med 
nedrasad sten från bergsbranten. Inga fynd observerades i lagret. 

Figur 70. Hela hällristningsytan sedd ovanifrån. Ristningarna är ikritade. Skalstocken är två meter 
lång. Foto mot sydväst.
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Figur 71. Skålgroparna ligger på en hylla vid foten av ett berg. Foto mot nordväst och väg E45.
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 Berggrunden utgjordes av en gnejs som bitvis var mycket vittrad med avspjälk-
ningar och flera så kallade bompartier, det vill säga partier där det uppkommit 
hålrum under hällytan. En central del av hällen var helt försvunnen i en större 
avspjälkning. Halva skålgropar i kanten av avspjälkningen tyder på att den för-
svunna ytan innehållit fler ristningar (figur 72).
 Ett löst block registrerat som Fors 85:2 ligger 2,5 meter söder om Fors 85:1. 
Blocket är 45 centimeter långt med triangulärt tvärsnitt. Det innehåller sju så 
kallade kantgröpningar, det vill säga skålgropsliknande inknackningar på kanten 
av blocket (figur 73). Enligt uppgift i FMIS är stenen sannolikt bortsprängd från 
en häll cirka 25 meter söder om nuvarande plats. Blocket fotograferades endast 
och lämnades kvar på platsen.

Figur 72. Den sydöstra delen av hällen var förstörd genom kraftiga avspjälkningar. Halva skålgropar i 
kanten tyder på att det funnits fler ristningar. Hällen var delvis täckt av ett upp till 25 centimeter tjockt 
lager med matjord uppblandat med sten. Foto mot sydöst.

Figur 73. Fors 85:2 består av ett 45 centimeter långt stenblock med så kallade kantgröpningar.
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Antikvarisk bedömning
Fors 85:1 är en fast fornlämning. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag 
om kulturminnen mm (KML). Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till läns-
styrelsen. 

Rio Kulturkooperativ anser att hällristningen kommer att ligga så pass nära om-
byggnationen av väg E45 att en övertäckning av hällen bör genomföras för att 
skydda den mot vidare skador. 
 Stenblocket Fors 85:2 räknas inte längre som fast fornlämning utan som övrig 
kulturhistorisk lämning då det tagits från ursprunglig plats. För att förhindra att 
det kommer till skada bör blocket erbjudas lämpligt museum.





FORS 125 – EN BOPLATS FRÅN 
SENNEOLITIKUM, BRONS- OCH 
JÄRNÅLDER VID RÄMJE



Föregående uppslag: Dimma över Fors 125 vid Rämje.
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Följande rapporttext avhandlar slutundersökningen av fornlämningen Fors 125 
vid gården Rämje. Fors 125 utgör den nordligaste av de fem fornlämningar som 
undersöktes utmed den nya sträckningen för E45:an. 
 Fornlämningen registrerades vid revideringsinventeringen i Fors socken 1990, 
som en boplats utan synlig anläggning. Den indikerades av en sporadisk förekomst 
av flintavslag. Vid odling inom fornlämningen hade den dåvarande brukaren Folke 
Rämje även plöjt upp vad han ansåg vara en härd (Riksantikvarieämbetet 2010).
 Fors 125 förundersöktes under 2007 av Riksantikvarieämbetet UV Väst och vid 
detta tillfälle påträffades ett stort antal anläggningar i form av härdar, kokgropar, 
större och mindre boplatsgropar och en stor mängd stolphål. Två av härdarna 
14C-daterades till yngre bronsålder/förromersk järnålder respektive förromersk 
järnålder. Fyndmaterialet bestod av flintavslag, brända ben, bränd lera, keramik 
samt harts/slagg. En del av flintorna uppvisade tecken på flathuggningsteknik 
och bland keramiken fanns skärvor med parallella vågräta rader med nagelin-
tryck. Detta medförde att lämningarna inom fornlämningen även kunde dateras 
till senneolitikum/äldre bronsålder (Nordqvist 2007).
 Utifrån dateringarna, fynden och tolkningarna som avrapporterades i förun-
dersökningsrapporten formulerade länsstyrelsen en inriktning för slutundersök-
ningen, som innebar att Fors 125 skulle sättas in i ett större landskapsrum och 
tolkas kronologiskt och funktionsmässigt. Då det huvudsakliga anläggningsma-
terialet förväntades härstamma från yngre bronsålder/äldre järnålder utgjorde 
detta tyngdpunkten i undersökningsplanens inriktning. 
 Rio Kulturkooperativ genomförde den särskilda undersökningen av Fors 125 
under hösten och vintern 2008. I samband med avbaningen stod det ganska 
snart klart att det mest markanta inslaget inom fornlämningen härstammade 
från senneolitium/äldre bronsålder. På grund av detta fick de kommande under-
sökningarna, efter samråd med länsstyrelsen, delvis ett ändrat huvudfokus i jäm-
förelse med vad som angivits i undersökningsplanen.

Syfte
Då relativt få boplatser har undersökts i Göta älvdalen är det viktigt att se lokalen 
ur både lokalt och regionalt perspektiv. Avsikten var att belysa lokalen ekono-
miskt och funktionellt för att bättre förstå bruket av landskapsrummet samt dess 
förändring över tid. För att utröna detta var utgångspunkten att utreda lokalens 
organisation ur ett funktionellt och kronologiskt perspektiv. 

FORS 125 – EN BOPLATS FRÅN 
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 Med utgångspunkt i förundersökningens resultat angavs i förfrågningsunder-
laget att undersökningens huvudinriktning skulle vara yngre bronsålder/äldre 
järnålder, men att även de senneolitiska inslagen skulle dokumenteras med hög 
ambitionsnivå.
 Utifrån lämningens omland kunde denna lokal tolkas som liggande i ett mer 
extensivt nyttjat landskapsrum. Med det inre rummet som plattform kan loka-
lens yttre rum utredas genom att se platsen ur ett utmark-inmarksperspektiv 
(von der Luft et al. 2006:12ff). Det vi definierar som inmark är den del av land-
skapsrummet som är det närliggande kring varje brukad enhet/gård. Det är i 
denna del som man nyttjat och rört sig i mer eller mindre kontinuerligt. Inmar-
ken innehåller enligt denna definition en blandning av åker- och betesmark 
samt ängar och icke intensivt brukade markslag. Ofta har man valt att försöka 
beskriva de förhistoriska åkerbruksekonomiernas markanvändning med de be-
grepp som har använts för att beskriva den historiska tidens markanvändning. 
Ett problem med detta är kopplingen till skattelagstiftningen. Det begrepp som 
beskriver de välhävdade åkrarna och ängarna samt till en viss del betesmarken 
är egentligen inte intressant i de förhistoriska ekonomierna. Begreppet inmark 
skiljer sig begreppet inäga genom att det inte är begränsat till ett skattetekniskt 
begrepp. Det är istället ett hypotetiskt begrepp som innefattar alla markslag som 
nyttjades invid bebyggelse under respektive förhistorisk period.

Frågeställningarna inför slutundersökningen var: 
•	 Vad	har	platsen	haft	för	funktion	under	de	av	förundersökningen	påvisade	

tidsavsnitten? 
•	 Hur	långa	har	de	olika	nyttjandefaserna	varit?	
•	 Går	det	att	fånga	varuutbyten	lokalt	och	regionalt?	
•	 Hur	förhåller	sig	denna	lokal	till	andra	dokumenterade	senneolitiska	lokaler	i	

Göta älvdalen? 
•	 Hur	 förhåller	 sig	denna	 lokal	 till	andra	dokumenterade	metalltida	 lokaler	 i	

Göta älvdalen? 
•	 Hur	interagerade	dåtidens	människor	med	landskapet	under	metalltid?
•	 Kan	bebyggelseenhetens	ekonomiska	och	sociala	struktur	urskiljas	ur	loka-

lens rumsliga uppordning? 
•	 Kan	specifika	företeelser	i	fyndmaterialet	belysas	genom	studier	av	likvärdigt	

material i älvdalen med omnejd? 

Avsikten var att totalundersöka hela boplatsområdet. Då den senneolitiska de-
len av fornlämningen ej hade preciserats ytmässigt efter förundersökningen an-
gavs inga intensiva respektive extensiva ytor.

Metod
Under augusti 2008 genomfördes en markkartering av personal från Miljöarkeo-
logiska laboratoriet (MAL) och Rio Kulturkooperativ. Totalt analyserades 60 prov-
punkter vid denna kartering. Provpunkterna fördelades inom fornlämningen 
huvudsakligen med 20 meters mellanrum men med en förtätning i de centrala 
delarna där avstånden mellan provpunkterna var 10 meter.
 Under den andra veckan av september 2008 grävdes 44 provgropar för hand 
inom fornlämningen. Provgroparnas storlek omfattade 0,5 x 0,5 meter och förlades 
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jämnt över ytan, men i förhållande till de tidigare fosfatproverna, så att fosfatkarte-
ringen kunde kompletteras med ett tätare nät av provpunkter. Från samtliga grävda 
provgropar insamlades fosfatprover och det framkomna fyndmaterialet användes 
för en bedömning av fyndfrekvensen inom boplatsens olika delar. Resultaten av 
ovanstående användes som ett första underlag för tolkning av det inre rummet. 
Området genomgicks även med metalldetektor för att fånga upp eventuella fynd i 
matjorden före avbaning.
 Efter bearbetning av fosfatkarteringens och provgropsgrävningens resultat 
avbanades matjorden ner till anläggningsnivå. Inom delar av fornlämningen 
skedde en andra avbaning efter det att provgropar grävts för att bedöma en 
äldre matjordshorisont vad gäller fynd. Anläggningar och kulturlager mättes in 
med RTK-GPS. I samband med inmätningen tolkades anläggningarnas typ och 
anläggningarna beskrevs i plan. En stor del av anläggningarna fotograferades 
även i plan i detta skede. Det totala antalet anläggningar var emellertid för stort 
för att kunna fotograferas i plan i sin helhet.  Metalldetektor användes även vid 
detta tillfälle för att markera anläggningar med metallförekomst.
 Under grävningen fördes en aktiv och återkommande dialog inom grävlaget, 
undersökarens övriga personal, länsstyrelsen samt andra undersökare från Väst-
sverige och övriga landet.
 De anläggningar som undersöktes grävdes för hand och tolkades. De anlägg-
ningar som bedömdes som förhistoriska anläggningar dokumenterades i profil 
med fotografi, ritning på millimeterpapper och beskrivning. De anläggningar 
som tolkades som recenta störningar, rotvältor och matjordsrester utgick och 
har endast fotograferats i profil och fått en kortfattad tolkning och beskrivning. 
 Från de anläggningar som ansågs relevanta för vidare analys insamlades pro-
ver för vedartsbestämning, 14C-datering samt makrofossilanalys. 
 De fynd som framkom i samband med provgropsgrävning, avbaning och an-
läggningsgrävning har insamlats och dokumenterats utifrån iakttagen kontext.
 För att undersöka boplatsens inre rum under senneolitikum och metalltid 
analyserades fynd och anläggningar med avseende på deras frekvens och ut-
bredning inom lokalen. Denna kompletterades med analyser av fosfater, MS, 14C-
dateringar och makrofossil.
 För att upprätta en inre kronologi av nyttjandet inom fornlämningen har 
14C-dateringar genomförts. Dateringarna har utförts av CEDAD i Lecce, Italien. 
Samtliga prover för datering har vedartsanalyserats för att erhålla kol med låg 
egenålder och för att bedöma närmiljö, ekonomi och funktion. Vedartsanaly-
serna har utförts av Vedlab i Glava och av MAL i Umeå. Makrofossilanalyser har 
utförts på jordprover ur anläggningar och strukturer för att belysa ekonomi 
och om möjligt lokalens närmiljö. Denna analys har utförts av MAL. Osteolo-
giska analyser har genomförts för att undersöka hur enheternas ekonomi såg 
ut avseende artförekomst och artfördelning. Denna analys har utförts av SAU 
i Uppsala. Keramikmaterialet har bearbetats genom studier av formspråk, tek-
nik, samt kulturell och ekonomisk funktion. Exempelvis har mikroskopering av 
tunnslipprover genomförts för att ta reda på teknik och utreda lokal alternativt 
regional produktion. Denna analys har utförts av Kontoret för Keramiska Stu-
dier (KKS) i Landskrona. Lipidanalyser har använts för att fånga upp mathållning 
och hur kärlen på olika sätt har använts i hushållsekonomin. Denna har utförts 
av AFL i Stockholm. Lipidanalyserna och studierna av tunnslipproverna ger en 
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möjlighet till jämförelsedata mellan Fors 125 och andra samtida boplatser ur ett 
lokalt och regionalt perspektiv.
 För att tydliggöra lokalens plats i det angränsande rummet har en landskaps-
analys genomförts. Denna utfördes dels genom fältinventering i närområdet, 
dels genom sammanställning och bearbetning av samtidiga fornlämningar i 
närområdet och i Göta älvdalen. Dessutom tolkades närområdets geologiska 
betingelser inklusive sötvattenstillgång inom ett topografiskt avgränsat land-
skapsrum.

Undersökningsområdet
Fornlämningen Fors 125 är belägen inom fastigheten Rämje 2:1, i Fors socken, 
Trollhättans kommun. Undersökningsområdet utgjordes av ett mindre höjdparti 
cirka 200 meter öster om gården Rämje. Ytan är belägen cirka 67-73 meter över 
havet. Den södra delen av fornlämningen är belägen i betesmark och den norra 
delen var inför slutundersökningen bevuxen med granskog. Betesmarken har 
tidigare varit brukad som åker och avgränsas mot skogen i norr av en stenmur 
(figur 74 och 75).
 De högsta delarna av området ligger i en bågform med lägre liggande partier 
mot väst, syd och ost. Innanför denna förhöjning återfinns en svacka och norr 
om denna stiger återigen terrängen.  

Natur- och kulturlandskap
Området kring Rämje utgörs av en mindre öppen dalgång med skogbeklädda 
partier utmed dess sidor. I dalgångens lägsta del löper en delvis utdikad bäck 
som har sin upprinning i Hökemossen cirka 1,5 kilometer österut. Bäcken löper i 
västlig riktning för att efter cirka 2 kilometer mynna ut i Göta älv.
 Berggrunden i undersökningsområdets närhet utgörs av granit. Dalgången 
domineras i de lägre liggande partierna av glacial lera med ett inslag av lergyttja. 
I de högre liggande delarna återfinns postglacial finsand på tre ställen, isälvs-
sediment i den västra delen samt sandig morän i norr. Undersökningsområdet 
är i sin helhet beläget på postglacial finsand. Hökemossen i öster är uppbyggd 

Figur 74. Fors 125. Översiktsfoto mot nordost före avbaning
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av kärrtorv och mossetorv. Området med lergyttja i anslutning till den utdikade 
bäcken centralt i området och mossekomplexet österut har varit öppet vatten 
under delar av förhistorisk tid. Det är dock oklart när och hur snabbt igenväx-
ningen har skett (SGU 2011).
 Fornlämningsbilden i närområdet (figur 76) utgörs av en stenåldersboplats 
inom vilken man påträffat en tvärpil, en slipad flintyxa, en skrapa samt avslag 
(Fors 32), två hällkistor (Fors 18 och 26), en fyndplats för skafthålsyxor och sten-
klubba (Fors 20), en fyndplats för flintskära och slagen flinta (Fors 21), en fynd-
plats för en flintdolk (Fors 33) en skålgropslokal (Fors 19), ett område med fossil 
åkermark (Fors 134), ett röjningsröse (Fors 132), två lokaler med kolningsgropar 
(Fors 130 och 140), en backstugebebyggelse (Fors 135) och en torpbebyggelse 
(Fors 136).
   Fors 32 utgörs troligen av en tidigneolitisk boplats, medan hällkistorna Fors 18 
och 26 samt fyndplatserna Fors 20, 21 och 33 rimligen härstammar från senneo-
litikum/äldre bronsålder. Skålgropslokalen Fors 19 är svårdaterad då lämningsty-
pen har varit vanlig under mycket lång tid. Även den fossila åkermarken Fors 134 
och röjningsröset Fors 132 är svårdaterade. Dessa lämningstyper kan härstamma 
allt från yngre bronsålder till 1800-tal. Kolningsgroparna Fors 130 och 140 samt 
backstuge- och torpbebyggelserna Fors 135 och 136 härrör förmodligen från 
perioden medeltid till 1800-tal. Kolningsgroparna kan dock även vara anlagda 
redan under järnåldern.
 Gården Rämje har vad man med stor sannolikhet kan kalla ett naturnamn. I sin 
äldre form anses gårdsnamnet betyda kärrmark (Ortnamn i Älvsborgs län 1906) 
och troligen har man namngett bosättningen utifrån det faktum att odlingen i 
öster avgränsas av ett kärr. Fastighetsgränserna kring Rämje är starkt kopplade 
till de naturliga gränserna i form av bergsryggar och våtmarker. Namntypen an-
ses vara av äldre art och i vissa fall kunna gå ned i förhistorisk tid. I detta fall tyder 
både namnet och de relativt naturliga avgränsningarna av fastigheten på en äld-
re historia än det faktum att Rämje för första gången dyker upp i skatteregistren 
1611. Vid detta tillfälle är Rämje upptaget som ett frälsetorp.

Figur 75. Fors 125. Översiktsfoto mot norr före avbaning.
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 Ordet torp betyder ursprungligen hägnad, vilket sedermera övergått till bety-
delsen inhägnat och slutligen nybygge (Nyström 2009). Oftast var det så kallad 
utmark som man kom att etablera nybygget i. Marken kunde tillhöra andelsägar-
na i en gård, by eller till och med ett helt härad. Till dem som ägde den allmänna 
marken var nybyggaren skyldig någon form av ersättning. Men när storskifte el-
ler laga skifte fördelade utmarkerna tillföll torpet, för det mesta, de andelsägare 
vars familjer hade gjort uppodlingarna. Att Rämje är upptaget som frälsetorp 
innebar säkerligen att de hade dagsverksskyldighet mot gårdarna inom Flunder-
valla by, som uteslutande var frälse under tidig historisk tid. Det som frälsetorpa-
ren hade som fördel, var att man kunde få besittningsrätt upp till 10 år i taget. 
 I vissa fall var torpen ett resultat av att man delade upp fastigheten innan 
ägaren var död och lät till exempel den yngste sonen erhålla rätt till uppodling. 
På detta sätt var de yngre barnen inte lottlösa och torpet kunde brytas ut ur 
den större fastigheten. Detta kunde bara ske om det fortfarande var möjligt för 
stamfastighen att betala skatt. Den här typen av skiften skedde framför allt bland 
skattebönder. Därmed är det inte säkert att detta var orsaken till att Rämje blir ett 
torp, utan bara en möjlig förklaring. 
 Torpetableringen i skogsbygderna, utanför den välhävdade odlingsbygden, 
kan vara ett resultat av att skogsbygden fungerar som en slags buffert för kärn-
bygden. Varje gång befolkningen ökar söker man sig ut i dessa marker och varje 
gång befolkningen krymper lämnas skogsbygderna åt sitt öde.
 1702 när man möter Rämje i lantmäteriets kartmaterial är det en friköpt fast-
ighet. Den anses då motsvara ¼ hemman, alltså en ¼ gård, trots att det endast 
har motsvarande 4 tunnland odlad mark. Övrig mark var betesmark eller ängar 
och man hade till denna fastighet registrerat ytterligare en mindre äng väster 
om fastighetsgränsen, i närheten av där E45:an löper idag. Till fastigheten finns 
det en mindre del skogsmark, men merparten av skattesättningen kommer från 
avkastningen av den odlade marken. Detta odlade eller betade landskap om-
vandlas under de påföljande århundradena till i princip enbart odlad mark och 
det går att identifiera delar av det äldre odlingslandskapets åkerkanter i dagens 
moderna markanvändning. En del av dessa registrerades i samband med utred-
ningen som fossil åker och vid förundersökningen ansågs dessa vara 1700-tals-
lämningar och inte medeltida (Nordqvist 2007). Dessa åkertegar är till stor del 
överensstämmande med det som redovisades på 1702 års karta.
 Kartan från 1702 uppvisar en intressant detalj, i det att man på kartan kan ur-
skilja att gårdstunet inte ingår i inägomarken utan är beläget strax utanför, på 
den gemensamma utmarken. Fastigheten Rämje är alltså utan gårdstun. Troli-
gen var befolkningen införstådda med detta, för det dröjer ända till mitten av 
1800-talet innan detta justeras med ägobyten för att skapa en ordinär fastighet. 
Detta sker via gränsjusteringar 1852 mellan Rämje och framför allt Flundervalla 
by. Därefter erhåller Rämje i princip den fastighetsbild den har idag. Omgivande 
utmarker anges vara skogsmarker under 1600- och 1700-talen och på grannfas-
tigheten Torpa anges det vara små granskogar. 
 Enligt ovanstående är det troligt att fastigheten har varit en av de buffertetable-
ringar som den mer centrala bebyggelsen kring Slumpån tog upp under expan-
siva perioder. Det finns därmed en möjlighet att denna fastighet utgör en del i en 
serie av återkommande etableringar från både förhistorisk tid (vilket det kända 
materialet visar på) och medeltiden. Att fastigheten är ett torp på 1600-talet kan 
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bero på en ägoskiftning, eller så kan fastigheten utgöra en vanlig torpetablering. 
Om denna etablering motsvaras av den kartlagda från 1700-talets början går inte 
helt säkert att fastställa, men denna karta visar snarare en mindre gård med hävd-
vunna gränser samt anspråk på utomliggande ängar (alltså utanför den angivna 
fastighetsgränsen).

Tidigare fynd och undersökningar 
Vid revideringsinventeringen i Fors socken 1990 registreras Fors 125 som en 
boplats utan synlig anläggning. Den indikerades av en sporadisk förekomst av 
flintavslag. Vid odling inom fornlämningen hade den dåvarande brukaren Folke 
Rämje även plöjt upp vad han ansåg vara en härd (Riksantikvarieämbetet 2010).
 I utredningsrapporten återfinns ett par bilder på fynd som sägs härstamma 
från Fors 125 samt Fors 20 (Connelid et al. 2006:17). Det råder emellertid en viss 
osäkerhet om det enskilda fyndmaterialets härkomst. Fynden från Fors 20 påträf-
fades under 1930-talet och skall enligt fornlämningsregistret utgöras av en enkel 
skafthålsyxa, en ofullbordad skafthålsyxa, ett fragment av en skafthålsyxa (bakre 
delen) samt en stenklubba (Riksantikvarieämbetet 2010). På bilden i utrednings-
rapporten förekommer även ett eggfragment som möjligen skulle kunna här-
röra från Fors 125. På den bild av fynd som sägs härröra från Fors 125 återfinns 
bland annat en flintskära vilken tycks vara mycket snarlik den skära som påträf-
fades på 1950-talet inom fyndplatsen Fors 21 (Riksantikvarieämbetet 2010). Men 
möjligen härrör även delar av detta material från Fors 125.
 Vid förundersökningen av Fors 125 som genomfördes av UV Väst 2007 påträf-
fades anläggningar i form av härdar, kokgropar, större och mindre boplatsgropar, 
en ränna och en stor mängd stolphål. Fyndmaterialet utgjordes av flintavslag, 
brända ben, keramik, bränd lera samt harts/slagg.
 Två härdar 14C-daterades till yngre bronsålder/förromersk järnålder (760-400 
f. Kr.) respektive förromersk järnålder (320-160 f. Kr.). Delar av fyndmaterialet ut-
gjordes av flintavslag med spår efter flathuggningsteknik samt keramik med pa-
rallella vågräta rader med nagelintryck och kan dateras till senneolitikum/äldre 
bronsålder (Nordqvist 2007).  
 Före förundersökningen omfattade fornlämningen Fors 125 endast betes-
marken söder om stenmuren. Fornlämningen fick efter förundersökningen en 
större omfattning norrut in i skogspartiet norr om stenmuren. Dock anlades inga 
schakt här under förundersökningen. 

Undersökningsresultat
I början av augusti 2008 genomfördes en inledande markkemisk kartering inom 
och i anslutning till fornlämningen. Denna påvisade förhöjda fosfatvärden cen-
tralt i den del av fornlämningen som låg söder om den stenmur som löper genom 
boplatsen i östvästlig riktning. MS-värdena hade även de förhöjda värden söder 
om muren, men med en förskjutning mot den västra delen (figur 77 och 78). 
 I början av september upptogs 44 provgropar (figur 79 och 80) i syfte att be-
döma fyndspridning inom lokalen, varvid förhistoriska fynd, i form av keramik, 
slagen flinta och bergart påträffades i 14 av dessa (Pg 6, 10, 11, 16, 19, 20, 24, 26, 
30, 31, 32, 33, 43 och 44). Det samlade fyndmaterialet i provgroparna utgjordes av 
fyra bitar keramik, sex flintavslag, sex bitar övrigt slagen flinta samt ett bergarts-
avslag. En av de fyndförande provgroparna, Pg 33, är belägen norr om stenmuren 
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Figur 80. Roger Nyqvist undersöker jorden från en av provgroparna, med gården Rämje i bakgrunden.
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och resten söder om densamma. De fyndförande provgroparna söder om muren 
fördelar sig dels i ett område i den västra delen av fornlämningen och dels i ett 
lite mindre område i den östra delen. I den centrala delen av boplatsen påträf-
fades inga fynd i provgroparna. 
 I samband med provgropsgrävningen insamlades även kompletterande pro-
ver för den markkemiska karteringen. Analyser av dessa prover tillsammans med 
proverna från den inledande karteringen har genomförts efter avslutad under-
sökning i fält och presenteras under kapitlet Naturvetenskapliga analyser. 
 Inom Fors 125 öppnades med grävmaskin en yta om 7700 m2, varvid ett myck-
et stort antal anläggningar framträdde. Totalt dokumenterades 1386 anlägg-
ningar i plan (figur 81-83 samt bilaga 7 och 8).

Figur 82. Översiktsfoto över en del av den avbanade ytan mot nordost.

Preliminär tolkning av anläggningar

Sida 1

Typ Antal Grävda (st) Grävda (%)

Stolphål 993 421 42,3

Stolphål/Boplatsgrop 21 5 23,8

Boplatsgrop 248 70 28,2

Boplatsgrop/Härd 21 6 28,6

Härd 59 30 50,8

Härd/Kokgrop 1 1 100

Sot- och kolkoncentration 9 0 0

Kulturlager 12 5 41,7

Kulturlager/Boplatsgrop 7 2 28,6

Ränna 11 4 36,3

Ränna/Boplatsgrop 3 2 66,7

Stensättning 1 1 100

Totalt 1386 547 39,5

Figur 83. Preliminär tolkning av anläggningarna i plan.
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 Av dessa 1386 anläggningar undersöktes 547 för hand (figur 84). Av dessa tol-
kades efter genomgrävning 185 anläggningar som olika typer av störningar (rot-
vältor, stenlyft och matjordsrester). Dessa störningar tolkades, beskrevs korfattat 
och fotograferades i profil för att därefter utgå från vidare dokumentation.
 De resterande 362 anläggningarna fördelar sig på följande anläggningstyper 
(figur 85).
 I de kommande kapitlen beskrivs de olika anläggningstyperna generellt och i 
vissa fall specifikt. För en mer omfattande beskrivning av respektive anläggning 
hänvisas till bilaga 8.

Härdar och kokgropar
De 30 härdar som undersökts (figur 86) har en relativt jämn spridning över den 
avbanade ytan och varierar i storlek mellan 3,9 x 1,8 och 0,5 x 0,3 meter och var 
som djupast 0,3 meter. Endast en kokgrop har påträffats och undersökts. Kokgro-
pen hade måtten 1,0 x 0,9 meter och var 0,43 meter djup.
 I härden A1074 påträffades brända ben, i A303 slagen flinta och i A133 fram-
kom förhistorisk keramik. I övrigt påträffades inget fyndmaterial i de undersökta 
anläggningarna i dessa båda kategorier.
 Av de undersökta anläggningarna valdes prover från de tolv härdarna A70, 
303, 333, 582, 613, 666, 859, 871, 970, 1163, 1271 och 1358 samt kokgropen A923 
ut för vedartsbestämning och eventuell datering. Från härdarna A70, 582, 871 
och 970 samt kokgropen A923 skickades även prover för makrofossilanalys, då 
dessa anläggningar ansågs som relevanta för att kunna belysa både den enskil-
da anläggningens användningsområde och lokalens inre struktur.

Boplatsgropar
De 65 undersökta boplatsgroparna (figur 87) varierade storleksmässigt från 
mycket stora, 3,3 x 2,4 meter, till mer obetydliga, 0,3 x 0,3 meter. Som djupast var 
boplatsgroparna 0,71 meter.
 I A608 påträffades förhistorisk keramik och i A1301 framkom förhistorisk kera-
mik, bränd lera, brända ben, samt slagen flinta och bergart. De brända benen i 
A1301 skickades för osteologisk bestämning. 
 Bland de undersökta boplatsgroparna inom Fors 125 valdes prover från A608, 
950, 1007, 1149 och 1301 ut för vedartsbestämning och eventuell datering. Från 
boplatsgropen A1301 skickades även prover för makrofossilanalys, för att få 
en bättre förståelse för anläggningens funktion och dess samband med övriga 
strukturer inom boplatsen.

Grävda och tolkade anläggningar

Sida 1

Typ Antal

Stolphål 260
Boplatsgrop 65
Härd 30
Kokgrop 1
Kulturlagerrest 2
Ränna 1
Stensättning 1
Ansamling av bränd lera 1
Äldre matjordshorisont 1
Totalt 362

Figur 85. Tolkade anläggningar efter genomgräv-
ning.
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Kulturlager, rännor, ansamling av bränd lera och äldre matjordshorisont 
Två kulturlagerrester undersöktes inom den avbanade ytan, A201 och 551 (figur 
88). Dessa var 1,5 x 1,2 respektive 2,7 x 2,3 meter stora och hade en tjocklek om 
0,1 respektive 0,15 meter.
 Den enda ränna som kvarstår efter genomgrävning är A373 (figur 88) som var 
0,6 meter bred, 0,18 meter djup och cirka 1,7 meter lång. Den undersökta delen 
omfattade emellertid endast 1,2 meter.
 A1215 (figur 88) utgjordes av en ansamling av bränd lera och sot, som i ytan 
var 2,3 x 1,4 meter stor. Efter en inledande genomgrävning befanns emellertid 
anläggningen endast omfatta 0,3 x 0,25 meter och var 0,07 meter djup. Den i 
ytan mycket större omfattningen beror förmodligen på att anläggningen blivit 
utplöjd.
 A624 (figur 88) omfattar ett drygt 100 meter långs stråk med äldre matjordshori-
sont utmed den västra och sydvästra delen av den avbanade ytan. Som bredast är 
stråket cirka 15 meter. I den äldre matjordshorisonten upptogs 12 meterrutor för 
hand. Vid detta arbete deltog även barn från Sjuntorpsskolan. Dessutom öppna-
des även ett djupschakt med maskin. Lagret hade en tjocklek om 0,07-0,14 meter.
 I kulturlagerresten A201 påträffades förhistorisk keramik och i den äldre mat-
jordshorisonten A624 framkom förhistorisk keramik, brända ben och slagen flinta.
 Inga prover från de undersökta undersökta anläggningarna ovan har valts ut 
för vedartsbestämning, datering eller makrofossilanalys.

Stensättningen
I den nordvästra delen av fornlämningsområdet påträffades en stensättning 
(A1347) på en sydsluttning av ett flackare bergsområde (figur 88). Området har 
till alldeles före undersökningarna utgjorts av skogsmark och i äldre kartmaterial 
anges ytan som brukad för bete alternativt som skogsmark. 
 Stensättningen hade inte påträffats i samband med utredningen i området el-
ler under förundersökningen av Fors 125, utan framkom i samband med under-
sökningen av boplatsytan. I samråd med länsstyrelsen bestämdes att den skulle 
undersökas och borttagas. Då lämningen inte var känd sedan tidigare, tillfördes 
extra medel för dess undersökning. Denna genomfördes i slutet av den större 
boplatsundersökningen, under tre dagar i december månad 2008.
 Anläggningen avtorvades först med grävmaskin och efter att skogsförnan ta-
gits bort påbörjades handrensning av stensättningen. Därefter delades anlägg-
ningen in i fyra kvadranter med hjälp av en
kryssprofil. Indelningen påverkades till viss del av en stubbe efter ett nedsågat 
träd som varit beläget mitt i stenpackningen.
 Det översta lagret sten mättes in med GPS innan stenpackningen plockades 
bort lagervis för hand, efter utsatta kvadranter. Sten som tolkades ingå i kant-
kedjan lämnades emellertid kvar under större delen av undersökningen. Stub-
ben som stod centralt i stensättningen visade sig ligga över det mest intressanta 
området och där gjordes försök att försiktigt avlägsna denna med hjälp av gräv-
maskin. Dessvärre visade detta sig vara en omöjlig uppgift om man inte skulle 
orsaka för stora skador på stensättningens centrala delar och stubben fick till slut 
kvarstå medan underliggande del undersöktes från sidan. 
 I stensättningens närområde avbanades även mindre sökschakt för att söka ef-
ter eventuella ytterligare anläggningar som eventuellt kunde kopplas till graven. 
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Totalt kom den avbanade ytan att täcka ett cirka 30 m² stort område och endast i 
den sydvästliga delen framkom mer sten. Dessa stenförekomster har troligen till 
viss del att göra med att ytan delvis har använts som bruksväg. Det framkom inga 
andra konstruktioner i dessa närliggande ytor. 
 Stensättningen var 3 meter diameter och intill 0,3 meter hög (figur 89 och 
90). Stenmaterialet bestod av upp till tre lager sten som varierade mellan 0,2-0,5 
meter. Merparten av anläggningen hade dock endast två lager sten. Inga skör-
brända stenar påträffades i stenpackningen, däremot uppvisade den en del ska-
dor från skogsbruket i form av planterat träd, samt tryckskador från den mindre 
bruksväg som gick över stensättningens östra del. I den östra delens mitt hade 
träd vuxit och dess rötter hade rört om delar av stenpackningen i detta område.
 Stensättningen hade en välvd profil och var något oval i formen, förmodligen 
på grund av körskador. Packningen hade vissa stenar som gick genom flera skikt. 
Stenpackningen var genomgående lätt jordblandad men tydliga förtätningar av 
sten kunde konstateras inom vissa mindre ytor. Utanför kantkedjan i öster och sö-
der fanns sten av samma typ och storlek som den i graven vilket antyder att den 

Figur 89. Stensättningen A1347 i plan.

Figur 90. Stensättningen A1347 i profil.
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ursprungligen kan ha härrört därifrån men troligen tryckts ut i samband med att 
skogsmaskiner och traktorer hade kört över anläggningen. I den östra och mel-
lersta delen av stensättningen visade det sig att anläggningen täckte en naturlig 
svacka i bergspartiet. Denna svacka inramades och avgränsades åt tre håll (norr, 
öster och söder) av tydligt kantställda stenar, vilka bildade en kistliknande kon-
struktion. Denna uppmättes till drygt 1,9 meter x 0,9 meter. I svackan framkom 
en större mängd keramik samt slagen flinta, kvarts, kvartsit och brända ben. Ut-
spritt i gravens packning förekom också enstaka slagna flintor och keramikfrag-
ment. Inom svackan påträffades keramiken i större volym inom framför allt den 
norra delen (drygt 500 gram). I den södra delen, strax utanför avgränsningen, 
framkom omkring 300 gram keramik. Förutom dessa förekom det motsvarande 
ett tiotal gram som kom fram under framrensningen av konstruktionen.
 De brända benen skickades till osteologisk bestämning och från stensättning-
en insamlades prover för vedartsbestämning, datering och makrofossilanalys.

Stolphål 
Storleken på de 260 undersökta stolphålen (figur 91) varierar mellan 0,2 och 1,0 
meter i diameter. Dessa angivelser omfattar både anläggningar där mörkfärg-
ningen efter själva stolpen har kunnat definieras i profil och anläggningar där 
endast den grop som grävts för att stoppa ner stolpen i kan ses i profil. I de fall 
stolpens dimensioner (L1) kunnat urskiljas varierar dessa mellan 0,08-0,48 meter 
i diameter och djupet mellan 0,04-0,75 meter. Djupet på den grop som under 
förhistorisk tid grävts upp för att sätta ner stolpen i (L2) är endast ett eller ett par 
centimeter djupare än djupet på själva stolpen.
 Ett flertal av stolphålen var stenskodda. Detta gällde framför allt stolpar som 
tolkats som takbärande.
 För angivelser om vilka stolphål som var fyndförande eller från vilka anlägg-
ningar som prover valts ut för vidare analys, hänvisas till de kommande underka-
pitlen.

Långhusen
Bland den stora mängd stolphål som påträffades kan åtminstone fyra tydliga 
tvåskeppiga långhus urskiljas - Hus I, II, III och VI (figur 92). Dessa daterades ty-
pologiskt under fältfasen till senneolitikum eller de inledande skedena av äldre 
bronsålder. Husen är till form och dimensioner relativt likartade, 6,0 till 6,8 me-
ter breda och 21,5 till 22,5 meter långa. Tre av husen ligger i närmast östvästlig 
sträckning och ett hus i närmast i nordsydlig sträckning. Utifrån långhusens pla-
cering inom undersökningsområdet är det fullt möjligt att Hus I och II samt Hus 
III eller VI varit i bruk samtidigt. Avståndet mellan huskropparna (Hus I, II och III/
VI) ligger på mellan 15-20 meter.
 Därtill tillkommer ett mindre antal mer diffusa och svårtolkade stolphålskon-
centrationer och konstruktioner. Bland dessa återfinns ”Hus IV” och ”Hus V”. ”Hus 
IV” tolkades i plan som ytterligare ett tvåskeppigt långhus, men detta kunde ej 
styrkas när de inmätta stolphålen undersöktes. När det gäller ”Hus V” utgör de 
undersökta stolphålen med säkerhet delar av huskonstruktioner, men det är mer 
osäkert hur denna sett ut och om koncentrationen av stolphål är delar av ett el-
ler två hus. Utifrån ovanstående resonemang kring husens placering inom den 
undersökta ytan finns det inget som motsäger att konstruktionen ”Hus IV” kan 
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ha varit i bruk samtidigt som Hus I, II, III och VI. Däremot är det mycket tveksamt 
om delar av ”Hus V” kan ha varit aktuella samtidigt som Hus I.
 I kommande avsnitt beskrivs husen var för sig med kartor som redogör för stolp-
hålens placering, djup och, i det fall fynd framkommit eller prover analyserats, 
anläggningsnummer. Kartorna som visar stolphålens djup utgår från hela anlägg-
ningens djup, detta för att möjliggöra jämförelse mellan anläggningar med res-
pektive utan tydlig stolpe.

Hus I
Hus I är beläget i nordnordvästlig-sydsydostlig riktning i en svagt mot sydväst 
sluttande yta (figur 93). Huset utgörs av ett tvåskeppigt långhus med yttermåt-
ten 21,5 x 6,0 meter. Samtliga fem stolphål som ingår i den takbärande konstruk-
tionen har ett djup på över 40 centimeter och tre av dessa har ett djup på över 50 
centimeter. De tre djupaste stolphålen är belägna i den norra delen av huskrop-
pen. Inga av stolphålen i vägglinjen har ett djup över 40 centimeter (figur 94-97).
 I det fall stolparnas dimension gått att utläsa i profil har de takbärande stol-
parna en diameter på 0,28-0,42 meter och ett djup mellan 0,40-0,55 meter. För 
stolpar i anslutning till vägglinjen är motsvarande siffror 0,08-0,37 meter i diame-
ter och ett djup på 0,11-0,36 meter.
 Stolphålen A132, 135, 136 och 137 som ingått i den takbärande konstruktio-
nen var stenskodda (figur 98 och 99).
 I den södra delen av långhuset återfanns ett större mellanrum, om cirka 6,4 
meter, mellan de takbärande stolparna A132 och 134. Här påträffades även ett 
område med bränd silt och lera (A133). Anläggningen tolkades som undergrun-
den till en bortplöjd härd. Möjligen utgör detta bostadsdelen i huskonstruktio-
nen.
 I anslutning till stolphålet A134 återfinns ett stolphål, A163, vilket tolkats som 
en förstärkning till A134 eller som en ersättare till densamma. Även i vägglinjen 
återfinns tecken på omsatta stolpar. Avståndet mellan vägglinjens stolphål varie-
rar mellan cirka 0,2-1,0 meter. 
 Inga tydliga rumsavdelande stolpar eller dörrpartier kan med säkerhet beläg-
gas. Möjliga dörröppningar finns eventuellt i långsidornas norra respektive södra 
delar. 
 A134 framkom brända ben. Benen har inte närmare bestämts av osteolog. I 
övrigt påträffades inga fynd i de stolphål som ingått i huskonstruktionen. 
 För vedartsbestämning och eventuell datering utvaldes prover från stolphålen 
A132, 134, 135, 136 och 137. Från samtliga dessa stolphål har prover både från 
L1 (stolpen) och L2 (stolphålsgropen) skickats för analys. Detta tillvägagångssätt 
valdes för att om möjligt datera både husets anläggningsfas och övergivande. 
Från A132, 134, 135, 136 och 137 insamlades även prover för makrofossilanalys.



Figur 93. Hus I. Skala 1:150.



Figur 94. Hus I och ”V”. Stolphål djupare än 50 centimeter. Figur 95. Hus I och ”V”. Stolphål djupare än 40 centimeter. 

Figur 96. Hus I och ”V”. Stolphål djupare än 30 centimeter. Figur 97. Hus I och ”V”. Stolphål djupare än 25 centimeter. 
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Figur 98. A135 i profil mot väster.

Figur 99. A137 i profil mot sydväst.
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Hus II
Hus II ligger i ostnordostlig-västsydvästlig riktning i en delvis relativt kraftig slutt-
ning mot sydväst (figur 100 och 101). Huset utgörs av ett tvåskeppigt långhus 
med yttermåtten 21,8 x 6,8 meter. Samtliga fem stolphål som ingår i den takbä-
rande konstruktionen har ett djup på över 40 centimeter. Fyra av dessa har ett 
djup som överstiger 50 centimeter. De fyra djupaste stolphålen är belägna i den 
östra delen av huset. Fyra av stolphålen i vägglinjen är djupare än 40 centimeter. 
Tre av dessa är belägna i gavlarna (figur 102-105).
 I det fall stolparnas dimension gått att utläsa i profil har de takbärande stol-
parna en diameter på 0,27-0,40 meter och ett djup mellan 0,58-0,75 meter (figur 
106). För stolpar i anslutning till vägglinjen är motsvarande siffror 0,10-0,48 me-
ter i diameter och ett djup på 0,10-0,48 meter.
 Två av stolphålen i den takbärande konstruktionen har varit stenskodda, 
A534/546 och 1291 (figur 107).
 I den västra delen av huset återfanns ett större mellanrum, om cirka 8,2 meter, 
mellan de takbärande stolparna. Detta kan möjligen utgöra bostadsdelen i lång-
huset. 
 I den östra delen av huset, i anslutning till A1291 återfinns två stolphål, A539 
och 541, vilka skulle kunna ha ett rumsavdelande syfte. I linje med de tre stolphå-
len A539, 541 och 1291 återfinns i båda långsidorna öppningar i vägglinjen som 
tolkats som möjliga dörrpartier. Stolphålen i vägglinjen varierar i avstånd från 
varandra i normalfallet mellan 0,1-0,5 meter. 
 I Hus II är stolphålen i konstruktionens gavelpartier särskilt djupa om man jäm-
för med de övriga husen inom Fors 125. Vad detta beror på är svårt att säga med 
säkerhet, men måste ha haft betydelse för konstruktionens hållbarhet och möjli-
gen även dess utseende. Eventuellt kan de förstärkta gavelpartierna bero på det 
faktum att man valt att anlägga huset i en sluttning där den östra gaveln ligger 
1,0 meter högre än den västra.
 Längs vägglinjen finns i vissa partier omsatta eller förstärkta stolphål i anslut-
ning till den ”ursprungliga” vägglinjen. Detta gäller främst för den östra gaveln 
samt direkt väster om de båda föreslagna dörröppningarna i den norra och södra 
långsidan. Direkt utanför den västra gaveln återfinns ett liknande förstärkande 
stolphål i linje med de takbärande stolparna i huskonstruktionen.
 I anslutning till A1291 och området direkt öster om stolphålet påträffades en 
kulturlagerrest, A551. Denna tolkas som samtida med huskonstruktionen i stort. 
Anläggningen var emellertid fyndtom och har inte daterats eller genomgått 
makrofossilanalys. 
 I stolphålet A536 framkom förhistorisk keramik, men i övrigt var stolphålen i 
huskonstruktionen fyndtomma.
 Från Hus II skickades prover från de fem stolphålen A527, 534/546, 536, 538 
och 1291 för vedartsbestämning och eventuell datering. Av dessa stolphål skick-
ades prover från både L1 och L2 i stolphålen A534/546, 536, 538, 1291. Från A527 
har endast L1 skickats för analys, då prov från L2 saknas från detta stolphål. Från 
A534/546, 536, 538 och 1291 insamlades även prover för makrofossilanalys. 
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Figur 106. Karin Olsson undersöker ett av de mycket djupa stolphålen (A538) inom Hus II.

Figur 107. A534/546 i profil mot väster.
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Hus III
Hus III är beläget i ostnordostlig-västsydvästlig riktning (figur 108). Marken det 
står på är relativt plan men har en ytterst svag lutning mot sydost. Huset utgörs 
av ett tvåskeppigt långhus med yttermåtten 22,5 x 6,3 meter. Tre av de fyra stolp-
hålen som ingått i den takbärande konstruktionen har ett djup på över 40 centi-
meter. Inga av dessa är djupare än 50 centimeter. Inga av stolphålen i vägglinjen 
har ett djup över 40 centimeter. Inga stolphål i konstruktionen har ett djup som 
överstiger 50 centimeter (figur 109-112). Vid genomgången av det totala djupet 
inom området för Hus III identifierades vad som tolkats som ytterligare en hus-
konstruktion i detta område, Hus VI. För enstaka stolphål i detta område är det 
svårt att avgöra vilken av de båda huskonstruktionerna de tillhör.
 I det fall stolparnas dimension gått att utläsa i profil har de takbärande stol-
parna en diameter på 0,20-0,36 meter och ett djup mellan 0,39-0,42 meter. För 
stolpar i anslutning till vägglinjen är motsvarande siffror 0,17-0,27 meter i diame-
ter och ett djup på 0,16-0,27 meter.
 Ett av stolphålen i den takbärande konstruktionen, A832, är stenskott (figur 
113)
 Vägglinjens täthet är mer svårbedömd i jämförelse med Hus I och II, delvis be-
roende på en större mängd andra typer av anläggningar i detta område. I de om-
råden där tätheten kan uppskattas, till exempel i den västra gaveln, tycks denna 
variera i avstånd mellan 0,2-0,8 meter. På grund av huskonstruktionens något 
fragmentariska skick är det svårt att uttala sig om eventuella dörrpartier eller om 
rumsindelning. I den västra delen av huset återfinns emellertid ett större mellan-
rum, om cirka 7,5 meter, mellan de takbärande stolparna, vilket möjligen kan ha 
hyst en härd och utgjort husets bostadsdel. 
 I stolphålet A873 framkom slagen flinta, men i övrigt påträffades inget fynd-
material i de i Hus III ingående stolphålen.
 I Hus III har prover skickats för vedartsbestämning och eventuell datering från 
stolphålen A748, 750, 786, 832 och 893. I detta hus har prover från både L1 och 
L2 skickats för A832, medan de övriga endast har analyserade prover från L1. 
Från A748, 786 och 832 insamlades även prover för makrofossilanalys.
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”Hus IV”
”Hus IV” är beläget i en svag sluttning mot sydost (figur 114). Denna huskon-
struktion tolkades i plan som ett tvåskeppigt långhus med en bredd om 6,2 me-
ter och en längd åtminstone överstigande 16 meter men som högst 23 meter 
långt. Efter genomgrävning av ett större antal av de antagna stolphålen kan inte 
denna huskonstruktion med säkerhet beläggas utan måste ses som ytterst tvek-
sam. På platsen har säkerligen någon form av konstruktion stått men det är svårt 
att belägga den ursprungligen inmätta husformen. 
 Tre av stolparna i konstruktionen har ett djup som överstiger 40 centimeter. 
Av dessa utgör två väggstolpar i den i plan inmätta konstruktionen. De ovanstå-
ende stolparna har ett djup på mer än 50 centimeter (figur 115-118). 
 Stolparnas dimensioner har gått att belägga i fyra fall inom stolphålskoncen-
trationen ”Hus IV”. Dessa varierar mellan 0,21-0,34 meter i diameter och 0,13-0,58 
meter i djup.
 Inga stenskodda stolphål påträffades inom konstruktionen.
 Prover från A1153 och 1169 valdes ut för vedartsbestämning och datering. 
Från A1169 skickades prover från både L1 och L2, medan endast prover från L1 i 
A1153 har analyserats. Från A1153 och 1169 insamlades även prover för makro-
fossilanalys. 

Figur 113. A832 i profil mot nordost.
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”Hus V”
”Hus V” är belägen på en plan yta i det nordvästra delen av undersökningsområ-
det (figur 119 och 120). Denna konstruktion tolkades i plan som ett långhus, men 
det är svårt att avgöra om det har varit tvåskeppigt eller treskeppigt. Emellertid 
saknas den östra långväggen i det fall det skulle röra sig om ett treskeppigt hus. 
Konstruktionen tolkades att vara som längst 35 meter. Bredden var mer osäker 
men om huset varit ett tvåskeppigt långhus bedömdes bredden till cirka 6,5-7,5 
meter. Sjutton stolphål inom denna konstruktion har ett djup som överstiger 40 
centimeter. Av dessa har nio ett djup som överstiger 50 centimeter. Av dessa 
nio ligger fem i den södra delen av en takbärande rad i ett tänkt tvåskeppigt 
långhus. Övriga fyra ligger i den norra delen av den östra vägglinjen. I den västra 
saknas stolpar med ett djup över 50 centimeter (figur 94-97). Detta reser frågan 
om stolparna utgör rester efter ett treskeppigt hus eller om det handlar om två 
tvåskeppiga hus. 
 Stolparnas dimensioner har gått att utläsa i profilen på 14 av stolphålen. I den 
östligaste av de tre ”stolphålsraderna” varierar de mellan 0,21-0,25 meter i dia-
meter och 0,40-0,64 meter i djup. I den mellersta ”raden” är motsvarande siffror 
0,27-0,46 meter i diameter och 0,40-0,61 meter i djup. I den västligaste ”raden” 
återfinns endast två stolphål där stolpens dimensioner gått att utläsa. Dessa va-
rierar mellan 0,08-0,18 meter i diameter och 0,04-0,06 meter i djup. Det är tydligt 
hur de båda sistnämnda stolparna är av en helt annan karaktär än de övriga.
 Bland stolphålen i ”Hus V” återfinns tre stenskodda stolphål, A284, 368 och 404 
(figur 121). Två av dess återfinns centralt i den mellersta ”raden” och ett som en 
solitär i den nordligaste delen av den västligaste ”raden”.
 Längs den östligaste ”stolphålsraden” är anläggningen A373 belägen. Anlägg-
ningen har tolkats som en ränna och skulle således möjligen kunna ha ett sam-
band med en vägglinje i detta område.
 Då huskonstruktionen eller konstruktionerna är mycket fragmentariska är det 
svårt att vidare uttala sig om några ytterligare konstruktionsdetaljer eller husets 
eller husens utseende.
 I stolphålen A284 och 360 påträffades förhistorisk keramik, i A367 brända ben 
och i A425 framkom bränd lera. De brända benen i A367 har skickats för osteolo-
gisk bestämning.
 Från stolphål som ingår i konstruktionen eller konstruktionerna som fått be-
teckningen ”Hus V” har prover från A369, 422, 424, 1066 och 1067 skickats för 
vedartsbestämning och eventuell datering. I samtliga fall rör det sig om prover 
från L1. Inga makrofossilanalyser har genomförts på stolphålen från ”Hus V”.



Figur 119. ”Hus V”. Skala 1:150.



Figur 120. Stolpar tolkade som tillhörande Hus I respektive ”V”. Skala:150.
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Hus VI
Hus VI är beläget i ostnordostlig-västsydvästlig riktning (figur 122 och 123). Mar-
ken det står på är relativt plan men har en ytterst svag lutning mot sydost. Denna 
huskonstruktion uppmärksammades först i samband med rapportarbetet. Den 
är belägen inom samma yta som Hus III och ett flertal stolpar som ingår i kon-
struktionen har undersökts i samband med detta hus. Huset är mer fragmenta-
riskt än Hus III men bedöms ha en bredd om 6,3 meter och en längd på minst 14 
meter. Samtliga fyra stolphål som ingår i den takbärande konstruktionen har ett 
djup som överstiger 40 centimeter. Två av dessa har ett djup som överstiger 50 
centimeter. Dessa båda stolphål är belägna i den östra delen av konstruktionen. 
Även fem av stolphålen i vägglinjen har ett djup på över 40 centimeter, till och 
med över 50 centimeter (figur 109-112).
 Stolparnas dimensioner har kunnat utläsas för tre stolphålen i den takbärande 
konstruktionen. Dessa varierar mellan 0,28-0,31 meter i diameter och är mellan 
0,42-0,64 meter djupa. För de stolphål som ingår i de tänkta vägglinjerna för hus-
konstruktionen är motsvarande siffror 0,18-0,35 meter i diameter och ett djup 
om 0,33-0,68 meter.
 Som framgår av det ovanstående är dimensionerna på både de takbärande 
stolparna och de i vägglinjen av en helt annan karaktär än i Hus III. 
 Av de takbärande stolparna är en stenskodd, A779 (figur 124).
 I den västra delen återfinns ett större glapp mellan de takbärande stolparna 
om cirka 7,5 meter, vilket möjligen kan indikera en bostadsdel i denna ända av 
huskonstruktionen. I övrigt är konstruktionen för fragmentarisk för att kunna ut-
tala sig om dörrpartier eller andra konstruktionsdetaljer.
 För vedartsbestämning och eventuell datering valdes prover från stolphålen 
A745, 763 och 779. I samtliga tre fall rör det sig om prover från L1. Inga makrofos-
silanalyser har genomförts på stolphålen i Hus VI.

Figur 121. A368 i profil mot nordväst.
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Fynd
Det sammantagna fyndmaterial som framkom vid undersökningen av Fors 125 
utgörs av keramik, bränd lera, brända ben, samt slagen flinta, bergart, kvarts 
och kvartsit. Fyndmaterialet som påträffades har framkommit vid den inledande 
provgropsgrävningen, vid avbaning och framrensning av anläggningar, samt vid 
genomgrävning av anläggningarna. För en fullständig redogörelse för samtliga 
fynd hänvisas till bilaga 9.

Keramik och bränd lera
Keramikmaterialet består av 269 keramikskärvor till en sammanlagd vikt av 1536 
gram. Av denna keramik kom 245 skärvor till en vikt av 960 gram från stensätt-
ningen A1347 och fem skärvor till en vikt av 351 gram från boplatsgropen A1301. 
Den resterande keramiken, 19 skärvor till en vikt av 225 gram, fördelar sig på tolv 
anläggningar (A9, 133, 201, 284, 360, 434, 536, 563, 608, 624, 653 och 848) och 
tre provgropar (Pg 6, 26 och 44). 
 Skärvtjockleken varierar mellan 8,34 och 19,27 millimeter. Leran utgörs av fin-
lera och mellanlera och magringen består av krossad bergart. Bland dekorfor-
merna återfinns taggtråd, kamintryck, kamstämpel, små intryck, fåror och linjer. 
Den keramik som utifrån dekor och allmänt utseende och karaktär kan dateras 
härstammar uteslutande från senneolitikum och härrör från anläggningarna 
A201, 284, 360, 563, 608, 624, 1301 och 1347 samt provgropen Pg 26.
 En mindre mängd bränd lera framkom i två anläggningar, A425 och 1301. 
Sammanlagt rör det sig om 36 bitar till en sammanlagd vikt av 45 gram, där alla 
bitar utom en kommer från A425.

Figur 124. A779 i profil mot sydväst.



139

Brända ben
Brända ben har påträffats i sex anläggningar, A134, 367, 624, 1074, 1301 och 
1347. Sammanlagt påträffades 86 benfragment till en sammanlagd vikt av 16 
gram. Delar av benmaterialet har analyserats av Emma Sjöling vid SAU. Detta 
gäller ben från anläggningarna A367, 624, 1074, 1301 och 1347. 

Flinta 
Slagen flinta påträffades i provgroparna Pg 10-11, 16, 19-20, 30-33 och 43, an-
läggningarna A303, 624, 828, 873, 1084, 1301 och 1347, samt som lösfynd vid av-
baningen. Flintmaterialet utgörs av två avslagsskrapor (typ A), en borr, 18 avslag 
och 13 bitar övrigt slagen flinta. Av dessa påträffades de båda avslagsskraporna, 
sex av avslagen och fem av de övrigt slagna flintorna i stensättningen A1347. 
Flintmaterialets sammanlagda vikt var 196 gram.
 Bland flintorna återfinns en handfull avslag som uppvisar bifacial teknik. Av 
dessa är vissa rester efter primär eller sekundär tunning. Ett avslag har facetterad 
plattform och härstammar från tillverkningen av en fyrsidig yxa. Då flera olika 
produktionsled återfinns i reduktionen är det troligt att tillverkningen utförts 
lokalt på platsen. Det resterande flintmaterialet är mycket anonymt även om 
två avslag med viss tvekan skulle kunna härstamma från metalltid (Thorsberg 
muntl.)

Bergart, kvarts och kvartsit
I bergart återfinns två slipstenar och två bergartsavslag. Dessa framkom i Pg 24, 
A555 och 1301 samt som lösfynd vid avbaningen. Dessutom framkom en bit sla-
gen kvarts i A1347 och två bitar slagen kvartsit i A1301 och 1347.

Analysresultat
I samband med slutundersökningen av Fors 125 genomfördes ett stort antal 
naturvetenskapliga analyser. 63 prover skickades till Vedlab och MAL för ved-
artsbestämning. Av dessa prover innehöll 18 inget eller endast lite bestämbart 
material, alternativt olämpligt för datering av andra anledningar (bilaga 10, 10a, 
11 och 15). Av de vedartsbestämda proverna skickades 38 för 14C-datering hos 
CEDAD i Lecce, Italien. Av dessa innehöll fem prover för lite kol för att kunna da-
teras (bilaga 12-14). Makrofossilanalyser har utförts av MAL på 37 prover, fördelat 
på 22 olika anläggningsnummer (bilaga 15). En markkartering med avseende på 
fosfathalt och MS-värde har genomförts i samarbete med MAL med sammanlagt 
109 provpunkter (bilaga 16). Analys av organiska lämningar i keramik samt mik-
roskopering av keramiska tunnslip har genomförts på sju keramikskärvor. Dessa 
analyser har utförts av Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid 
Stockholms universitet samt av Torbjörn Brorsson vid Kontoret för Keramiska 
Studier (bilaga 17 och 18). Osteologisk analys har utförts av Emma Sjöling vid 
SAU.

Vedartsbestämning
Vedartsanalyserna gav som resultat följande trädslag: al, ek, björk, tall, ask, has-
sel, gran, asp/salix, lind, och rönn/oxel. Dessutom framkom hasselnötskal samt 
cerealia i form av naket korn och emmer. Stolphålen innehåller trädslagen al, ek, 
björk, tall och asp/salix, men även cerealia och hasselnötskal. Av dessa kan ek 
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och tall anses som lämpliga stolpmaterial i förhistoriska hus medan till exempel 
al och björk är direkt olämpliga. Ek tycks dock vara det dominerande inslaget i 
stolphålen. I härdarna förekommer trädslag som är högvärdigt bränsle (ek, björk, 
ask och al) men även hassel och asp som som inte har lika goda bränsleegenska-
per.

14C-dateringar
Dateringarna från anläggningarna inom Fors 125 har en stor spridning, från ti-
digmesolitikum till sen historisk tid (figur 125). Den tidigmesolitiska dateringen 
härrör från ett stolphål i Hus IV. En härd har daterats till mellanneolitikum B-sen-
neolitikum. En grop samt ett stolphål i Hus III har daterats till senneolitikum. Från 
senneolitikum-bronsålder period I härrör dateringar från tio stolphål i Hus I, II, III, 
IV och V. Stensättningen i den nordöstra delen av fornlämningen har daterats till 
bronsålder period I. De båda stolphålen i Hus VI har daterats till bronsålder pe-
riod I-II. En härd har daterats till bronsålder period II-IV, en härd och en kokgrop 
till bronsålder period III-IV och en boplatsgrop till bronsålder period III-V. Tre an-
läggningar, två härdar och en boplatsgrop har daterats till bronsålder period V-
förromersk järnålder. Ett stolphål i Hus I och en härd har daterats till förromersk 
järnålder. Från vendeltid-vikingatid återfinns en härd och från vikingatid en bo-
platsgrop. Från medeltid-historisk tid återfinns två härdar och en boplatsgrop. 
Slutligen har två härdar daterats till historisk tid.
 De sex långhusen kan således dateras till senneolitikum-bronsålder period II 
(figur 126) om man bortser från de två dateringarna till tidigmesolitikum (Hus 
IV) och förromersk järnålder (Hus I). Äldst av de sex huskonstruktionerna är Hus 
III och yngst är Hus VI, vilket anlagts på samma plats som det föregående. Övriga 
hus och huskonstruktioner (Hus I, II, IV och V) överlappar varandra dateringsmäs-
sigt och tycks vara något yngre än Hus III men äldre än Hus VI.
 Härdarna, kokgropen och boplatsgroparna inom fornlämningen har en vidare 
dateringsmässig spridning från mellanneolitikum B-senneolitikum till historisk 
tid. En av härdarna (A1358) kan vara samtida med Hus III, medan boplatsgro-
pen A1301 kan härstamma från samma tid som Hus I, II, III och IV. I övrigt härrör 
fornlämningens härdar, kokgrop och boplatsgropar från bronsålder (4 st), yngre 
bronsålder-förromersk järnålder (3 st), förromersk järnålder (1 st), vendeltid-vi-
kingatid (1 st), vikingatid (1 st), medeltid-historisk tid (3 st) samt historisk tid (2 st).
 Stensättningen A1347 har daterats till 1740-1520 f. Kr. och kan således vara 
samtida med samtliga huskonstruktioner förutom Hus III.

Makrofossilanalyser
Makrofossilanalyser har genomförts på prover från 14 stolphål i Hus I, II, III och IV 
samt en kokgrop, fyra härdar, en boplatsgrop och stensättningen. Från stolphå-
len har huvudsakligen material från både själva stolpens fyllning samt den grop 
som upptagits för att sätta ner stolpen använts. Från Hus V och VI har inga prover 
insamlats.
 I Hus I analyserades både de primära och sekundära fyllningsmaterialen i 
fem av stolphålen längs husets mittaxel (A132, 134-137). Proverna innehöll trä-
kol, främst i form av ek och hassel. I A132 och A134 påträffades brända ben. I 
stolphålen påträffades även hasselnötskal, sädeskorn (vete eller korn), enbär, 
trampört och måra. De markkemiska värdena är generellt sett högre i mitten 
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Figur 125. 14C-dateringar inom Fors 125.
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och mot söder i huset, vilket tyder på att denna del av huset förmodligen an-
vänts för boende och matlagning. MS-värdena pekar på att huset har brun-
nit ned. En jämförelse mellan analyserna av den primära respektive sekundära 
fyllningen i stolphålen visar att det förekommer ytterst få fröer i gropdelen av 
stolphålen, vilket tyder på att det inte funnits någon tidigare bosättningsfas 
direkt på platsen för Hus I vilket hade kunnat kontaminera detta lager.
 Även i Hus II undersöktes de primära och sekundära fyllningarna i stolphålen. I 
detta hus har fyra stolphål analyserats (A534/546, A536, A538 och A1291). I pro-
verna dominerar träkol från ek. MS-värdena visar att även detta hus har brunnit 
ned. Fosfatvärdena är relativt höga, högre än i Hus I och tycks mer jämnt förde-
lade inom huset. Detta tyder troligen på ett mer intensivt nyttjande av Hus II. I 
ett av stolphålen i husets mitt (A534/546) påträffades cerealia. Sädeskornen är 
starkt fragmenterade men åtminstone ett av dem utgörs av korn. Även övrigt 
material som framkom i proverna, som hasselnötskal, brända ben och keramik, 
påträffades mot mitten av huset.
 I Hus III har fyllningen från tre stolphål analyserats (A748, A786 och A832). 
Här har dock den primära och sekundära fyllningen endast undersökt i ett av 
stolphålen (A832). I de båda övriga är det fyllningen från själva stolpen som gåtts 
igenom. Träkolet som påträffades i stolparna domineras av ek och hassel. Cerea-
lia påträffades i samtliga prover i form av ett tjugotal hela eller fragmenterade 

Figur 126. 14C-daterade huskonstruktioner inom Fors 125.
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sädeskorn samt några bitar av själva sädesaxen. Bland cerealian identifierades 
emmer, naket korn och havre. Emmer och naket korn påträffas ofta tillsammans 
i anläggningar som daterats till tiden före yngre bronsålder (Viklund 2004). Uti-
från MS-värden kan sägas att även detta hus har brunnit ned. Fosfatvärden är 
förhöjda och pekar på kulturpåverkan men denna är inte så tydlig utifrån ett 
rumsperspektiv som i Hus I och II. 
 I Hus IV som initialt tolkades som ett långhus analyserades två stolphål 
(A1153 och A1169). Endast den sekundära fyllningen har gåtts igenom. I pro-
verna framkom en del träkol (ek och tall), men inga andra fossila växtlämning-
ar. De markkemiska värdena är endast svagt förhöjda, ungefär i nivå med de 
lägsta värdena i Hus I. MS-värdena tyder dock på att jorden som provtagits 
varit utsatt för eld. 
 I den senneolitiska boplatsgropen A1301 påträffades träkol, rester av säd och 
ett par benfragment. Cerealian utgörs av speltvete, förmodligen emmer. Under 
neolitikum och äldre bronsålder är det vanligare att hitta sädeskorn utanför hu-
sen än vad det är under senare perioder, vilket kan ha att göra med annorlunda 
trösknings- och rensningsförfaranden (Viklund 2003). 
 Från stensättningen A1347 analyserades sammanlagt sex prover från olika de-
lar av anläggningen. Anläggningen som bland annat innehöll senneolitisk kera-
mik har daterats till bronsålder period I. Proverna innehöll förutom keramik även 
träkol, brända ben och ett sädeskornsfragment.  
 Makrofossilanalys har genomförts på material från fyra härdar och en kok-
grop. I härden A970, vilken har daterats till bronsålder period II-IV, påträffades 
en hel del träkol men även hasselnötfragment, en rotdel och ett frö från måra. 
De tre sistnämnda kan förmodligen sättas i samband med matlagning. Kokgro-
pen A923, som daterats till bronsålder period III-IV, innehöll träkol samt hassel-
nötskal och cerealia (vete). I härden A582, även den från bronsålder period III-IV, 
framkom enbart träkol. Även i härden A871, som daterats till medeltid-historisk 
tid påträffades endast träkol. I härden A70 som daterats till historisk tid, fram-
kom träkol samt enbärsfrön.    
 Sammantaget visar de kemiska och fysikaliska analyserna av fyllnadsmaterial 
i anläggningar inom fornlämningen på en tydlig men kortvarig bosättningspe-
riod. Denna tolkning baseras på det faktum att fosfathalten är dubbelt så hög i 
anläggningarna än i omgivande marker. De arkeobotaniska fynden pekar mot 
en datering till tiden före yngre bronsålder, troligen senneolitikum-äldre brons-
ålder. Naket korn och emmer är särskilt vanligt under denna period. Dessa båda 
sädesslag påträffas ofta tillsammans men har förmodligen odlats var för sig då 
de har olika växtsätt och kräver olika trösknings- och rensningsmetoder. Havren 
förekommer under denna period men ses vanligen som ett ogräs i dessa kontex-
ter (bilaga 15).  

Markkemisk kartering
Den markkemiska karteringen genomfördes i två omgångar, dels en månad före 
det egentliga fältarbetets början och dels i samband med provgropsgrävningen 
under fältarbetets första vecka. Resultatet från den inledande karteringen fanns 
tillgänglig inför fältarbetet och redovisas under undersökningsresultat ovan, 
medan den andra sammanslagna karteringens resultat har tillkommit i samband 
med rapportarbetet (figur 127-129). 
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 Enligt MAL tyder de kemiska och fysikaliska analyserna av karterings- respek-
tive anläggningsmaterialet på en tydlig men inte långvarig bosättningsperiod. 
Detta baseras på det faktum att den genomsnittliga fosfathalten är dubbelt så 
hög i anläggningarna som i den omgivande marken. I det fall bosättningen skul-
le ha varit långvarig skulle omgivningen ha blivit mer generellt påverkad med 
högre fosfathalter som följd. 
 Ser man till den rumsliga variationen av fosfathalt (Cit-P) inom fornlämningen 
finns kraftiga förhöjningar i anslutning till Hus I och II samt mellan dessa. I viss 
mån finns även förhöjda värden i anslutning till Hus III. Den rumsliga variationen 
i MS uppvisar ett liknande mönster med förhöjningar kring Hus I och II. Vid Hus III 
är värdena lägre. Den organiska halten (LOI) är generellt sett låg inom de centrala 
boplatsdelarna. 

Analys av keramik
Den keramiska analysen består av i huvudsak två delar. Den ena utgörs av mik-
roskopering av tunnslipprover för att fastställa lertyp och magringsmaterial och 
den andra av lipidanalys som kan ge svar på hur kärlen har använts.
 De båda analyserna har utförts på sju keramikskärvor från de sex anlägg-
ningarna A133, 284, 434, 608, 1301 och 1347 (2 skärvor). Urvalet av keramik för 
nämnda studier har utförts av Torbjörn Brorsson, i syfte att belysa keramik av 
olika form, dekor, tjocklek, magring och funktion. Samtlig keramik, förutom den 
från de båda anläggningarna A133 och A434, har utifrån dekor (taggtråd, kam-
stämpel, små intryck) kunnat dateras till senneolitikum. A1301 har 14C-daterats 
till senneolitikum, A1347 till bronsålder period I och A608 till bronsålder period 
V-förromersk järnålder. Övriga anläggningar har inte daterats.
 I materialstudien går det att urskilja fyra typer av keramik. Den första består 
av en siltig finlera som magrats med krossad granitoid bergart, troligen gnejs. 
I denna grupp ingår en keramikskärva från A608. Den andra gruppen utgörs av 
keramik i mellanlera som även den magrats med krossad granitoid bergart. I den-
na grupp ingår en skärva från A133. Den tredje gruppen består av keramik som 
tillverkats av en mellanlera som magrats med krossad metabasit. Metabasit är en 
basisk bergart. Den tredje gruppen skiljer sig även i det att den har en grövre 
magring än de övriga. Denna tredje grupp omfattar keramik från A434, A1301 
och A1347 (2 skärvor). Till den sista gruppen hör keramik av mellanlera som mag-
rats med både gnejs och diabas. Till denna grupp hör keramiken från A284.
 Krossad basisk bergart har alltså använts i fyra av de fem skärvor som kunnat 
dateras utifrån dekoren. Detta är typiskt för senneolitikum och är känt i flera ex-
empel från Halland och Bohuslän, bland annat från två lokaler i Ytterby socken, 
samt från St. Peder 66 (Brorsson 2006 samt bilaga 17).
 Både leran och magringsmaterialet i keramiken från Fors 125 bedöms i tunn-
slipsstudien vara insamlad lokalt, kanske till och med inom boplatsen eller dess 
omedelbara närhet. 
 Utifrån lipidanalyserna går det att peka på vilken funktion de olika keramik-
kärlen har haft. Tre av de analyserade skärvorna (A133, A284 och A608) uppvisar 
dock inga bevarade lipider. Detta behöver emellertid inte betyda att de inte har 
använts. I keramiken från A434 har kunnat konstateras ett inslag av terrestrisk 
animalisk föda. Keramiken från A1301 innehåller också lipider av terrestriskt ani-
maliskt ursprung, dock inte idisslare. Lipiderna tyder även på ett vegetabiliskt 
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inslag samt att keramiken har använts som kokkärl. Från de båda analyserade 
skärvorna från A1347 finns  lipider från idisslare (sannolikt mjölkfetter) och vege-
tabilier i båda kärlen. Vegetabilierna i det ena kärlet kommer troligen från någon 
typ av vegetabilisk olja och detta kärl har även det använts som kokkärl. 

Osteologisk analys
Ett mindre benmaterial framkom i samband med undersökningarna av anlägg-
ningarna A134, 367, 624, 1074, 1301 och 1347. Materialet från alla anläggningar 
förutom A134 har analyserats av osteolog Emma Sjöling vid SAU. Det knapp-
händiga benmaterialet innehöll enbart brända djurben, vilka emellertid inte var 
möjliga att bestämma till art. Inga människoben förekom i det osteologiska ma-
terialet, inte heller i stensättningen A1347.

Tolkning
Vid undersökningen av Fors 125 framkom ett mycket stort antal anläggningar. 
Dessa har en dateringsmässig spridning från tidigmesolitikum till sen historisk 
tid. Den tidigmesolitiska dateringen är en solitär och lämnas därhän i den fort-
satta diskussionen. Övriga 14C-daterade anläggningar fördelar sig i fyra helt eller 
delvis åtskilda kronologiska faser: 

2460-1410 f. Kr. - sent mellanneolitikum, senneolitikum och äldsta bronsålder 
1390-50 f. Kr. - mellersta bronsålder till förromersk järnålder
690-1030 e. Kr. - vendeltid och vikingatid
1405-1950 e. Kr - historisk tid

Av de ovan nämnda faserna inom Fors 125 kan den första sägas vara den mest mar-
kanta inom fornlämningen, med minst fyra huslämningar, en härd, en boplatsgrop, 
en grav i form av en stensättning, samt ett samtida fyndmaterial bestående av kera-
mik, brända ben, bränd lera och slagen flinta. 
 Från de övriga representerade kronologiska segmenten återfinns 16 daterade 
anläggningar, främst i form av boplatsgropar och härdar. Inget fyndmaterial kan 
med säkerhet knytas till de yngre skedena.
 Inledningsvis kommer de mer markanta lämningarna från tiden kring sen-
neolitikum att tolkas utifrån ett flertal aspekter. Därefter kommer de yngre pe-
rioderna att diskuteras utifrån anläggningarnas datering, innehåll och eventuell 
funktion för att därefter sättas in i ett lokalt perspektiv.

De senneolitiska lämningarna
Som tidigare nämnts är de mest markanta lämningarna inom Fors 125 hemma-
hörande i yngsta stenålder och äldsta bronsålder. Från denna fas härrör minst 
fyra huslämningar, en härd, en boplatsgrop, en grav i form av en stensättning, 
samt ett samtida fyndmaterial bestående av keramik, brända ben, bränd lera och 
slagen flinta. I de kommande avsnitten tolkas de olika lämningstyperna ur ett 
lokalt och regionalt perspektiv

Långhusen
Neolitiska långhus har påträffats vid ett flertal platser runt om i Skandinavien, 
framför allt under de senaste 30 åren. Svenska exempel på detta har framkommit 
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huvudsakligen vid undersökningar i Skåne, men även från Östergötland, Upp-
land och Halland finns tydliga företrädare (Göthberg et al. 1995, Artursson 2009). 
Långhusen under neolitikum består nästan uteslutande av tvåskeppiga konstruk-
tioner (figur 130).
 I Danmark och Skåne har man dessutom kunnat belägga bybildningar under 
senneolitisk tid. I det danska och skånska husmaterialet finns även stora skill-
nader vad gäller byggnadernas storlek och teorier har framlagts rörande en 
begynnande hierarkisk skillnad i långhusmaterialet under senneolitikum, där 
särskilt långa hus markerat hög status. I det sydskandinaviska materialet tycks 
långhusen variera i längd mellan 9-30 meter under början av senneolitikum till 
mellan 9-47 meter under slutet av samma period (Artursson 2009:70). Det finns 
emellertid tecken som tyder på att differentieringen i husens storlek var större i 
centralbygder, medan skillnaden varit mindre i mer perifera områden (Artursson 
2009:13).
 Ett normalstort långhus anses ha varit ett bostadshus för en familj, medan de 
större långhusen även kan ha inrymt andra släktingar, tjänstefolk och specialister 
(Artursson 2009:13). Troligtvis har långhusen använts för ett flertal funktioner på 
de senneolitiska boplatserna och endast i undantagsfall har specialfunktioner 
utförts i separata byggander (Artursson 2009:54). 
 I det västsvenska materialet har neolitiska långhus emellertid länge varit okän-
da företeelser (Hernek 1997, Schaller Åhrberg 2000, Nieminen 2006). I sin artikel 
”Det extensiva boplatsrummet - Gårdsbebyggelse under senneolitikum” skriver 
Johannes Nieminen (2006:118):

Med utgångspunkt i det arkeologiska materialet finns i nuläget ingen grund för 
att tala om en etablerad gårdsbebyggelse i den bemärkelse som diskuterats i 
exempelvis Sydskandinavien, där den regelrätta gården med tillhörande fasta 
åkersystem betraktas som navet i det sociala och ekonomiska nätverket (Ar-
tursson 2005:85). Självklart bodde människorna i hus även i Bohuslän och med 
stor sannolikhet kommer vi i framtiden att finna fler spår efter dessa.

Under de senaste fem åren har det mycket riktigt lagts fram ett antal förslag på 
neolitiska långhus även i Västsverige. Här kan nämnas exempelvis Skee 1616 och 
Tanum 539 i norra Bohuslän (Westergaard 2008, Öbrink et al. i manus).
 Det tvåskeppiga långhuset vid Skee 1616 undersöktes 2007 och var cirka 17 
meter långt och 5 meter brett (figur 131). Huset har inte kunnat 14C-dateras men 
har utifrån fyndmaterial och 14C-dateringar inom fornlämningen tolkats som hem-
mahörande i mellanneolitikum eller möjligen senneolitikum (Westergaard 2008). 
 Inom Tanum 539 som undersöktes 2007 framkom ett tvåskeppigt långhus som 
var 21 meter långt och 6,4 meter brett (figur 132). Huset har 14C-daterats till sen-
neolitikum och i anslutning till huskonstruktionen undersöktes även ett par sten-
sättningar som daterats till yngre stenålder-äldre bronsålder (Öbrink et al. i manus).
 Ytterligare ett tvåskeppigt långhus undersöktes 2007 inom fornlämningen Ta-
num 1840. Huset tolkades omfatta en konstruktion om cirka 11 x 5 meter (figur 
133). Huset har 14C-daterats till bronsålder period II (Falkenström 2010).
 Utöver de ovanstående, mer eller mindre typiska huskonstruktionerna från 
yngre stenålder/äldre bronsålder, finns även ett par mer atypiska från det väst-
svenska området. Bland dessa kan nämnas ett treskeppigt långhus inom Kareby 
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Figur 130. Exempel på undersökta neolitiska hus (efter Artursson 2009).
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Figur 131. Det tvåskeppiga långhuset inom Skee 1616 (efter Westergaard 2008).

Figur 132. Det tvåskeppiga långhuset inom Tanum 539 (efter Öbrink et al. i manus).
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136 som daterats till senneolitikum/äldre bronsålder. Detta hus kan möjligen vara 
en hybridform mellan en treskeppig och tvåskeppig konstruktion (Åberg 2010). 
Ytterligare ett undersökt treskeppigt långhus har framkommit inom Ytterby 192. 
Huset har genomgående senneolitiska 14C-dateringar. Huset i Ytterby har av un-
dersökaren typologiskt daterats till järnåldern (Fors 2004, 2006), men har senare 
omtolkats som en möjlig senneolitisk huskonstruktion (Pettersson 2010).
 Utifrån det ovanstående står det klart att de senneolitiska långhusen som un-
dersökts inom Fors 125 vare sig är ensamma företeelser i det västsvenska materia-
let eller de första av sin sort. Det som möjligen särskiljer dem från övriga exempel 
från Västra Götalands län är att de är relativt kompletta och tydliga till sitt utfö-
rande, samt att det utifrån husens naturvetenskapliga dateringar går att föra en 
diskussion kring en möjlig bybildning i Rämje. 
 Hus I, II, III och VI är till utförande snarlika och varierar storleksmässigt mellan 
en bredd på 6,0 till 6,8 meter och en längd om 21,5 till 22,5 meter. ”Hus IV” är 
tveksamt och för ”Hus V” råder stor osäkerhet kring dess form och datering. 
 Dateringsmässigt faller de fyra husen I, II, III och VI inom intervallet 2140-1410 f. 
Kr. (2 sigma), en period om lite drygt 500 år. Äldst av de fyra huskonstruktionerna 
är Hus III (2140-1750 f. Kr.). Därefter kommer Hus I och II (1975-1520 respektive 
1950-1660 f. Kr.). Yngst av de fyra huskonstruktionerna är Hus VI (1690-1410 f. Kr.). 
Dateringarna för de fyra husen är delvis överlappande och det finns därmed ett 

Figur 133. Huskonstruktionerna inom Tanum 1840 (efter Falkenström 2010).
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flertal tolkningsmöjligheter för husens uppförande och övergivande – alltifrån att 
endast ett boningshus varit i bruk åt gången till att flera varit bebodda samtidigt.
 Enligt de av MAL utförda markkemiska analyserna tyder mycket på att det rört 
sig om en ”tydlig men inte långvarig bosättningsperiod” på platsen. Hur lång 
denna varit preciseras inte närmare, men möjligen kan detta vara ett argument 
för att flera av långhusen varit nyttjade samtidigt. Om man ser till den kortast 
möjliga tiden för de fyra husens anläggning handlar det om en period på cirka 
200 år (1825-1620 f. Kr., baserat på den yngsta möjliga dateringen av det äldsta 
stolphålet och den äldsta möjliga dateringen i den yngsta stolphålet). Till denna 
diskussion kommer även husets levnadstid, vilken brukar beräknas till alltifrån 
20 till 150 år eller möjligen ännu längre (Artursson 2009:34). Långhusens lev-
nadstid på varje enskild plats är svår att bevisa, men får naturligtvis betydelse för 
tolkningsmöjligheterna av en plats där ett flertal hus ingår.
 Det är fullt möjligt att Hus I, II och III varit i bruk samtidigt, även om det tycks 
som att Hus III är det första som etableras på platsen. Huruvida Hus III fortfarande 
är i bruk när Hus I och II uppförs går inte att med hundraprocentig säkerhet att 
svara på, även om mycket talar för att så varit fallet. Hus VI är emellertid utifrån 
dateringarna, samt det faktum att det ligger på mer eller mindre samma plats 
som hus III, inte samtida med detsamma. Valet av husläge för Hus VI är emellertid 
intressant då det tycks vara en medveten tanke att uppföra en ersättare till Hus 
III. Detta kan också vara ett argument för att Hus III har varit i bruk samtidigt som 
Hus I och II. Det är även troligt att Hus I och II varit i bruk samtidigt som Hus VI.
 Vad det gäller ”Hus IV” utgör denna tveksamma konstruktion inget daterings-
mässigt eller placeringsmässigt problem gentemot de övriga. Från två av stolp-
hålen i denna konstruktion finns en datering till tidigmesolitikum (8425-7985 f. 
Kr.) och en i spannet 2010-1740 f. Kr. Konstruktionens utseende och funktion är 
som sagt mycket osäker, men någon form av byggnad kan ha stått här under 
samma tidsspann som Hus I, II och III.
 ”Hus V” är på flera sätt än mer problematiskt. Dels är själva konstruktionen 
mycket osäker och det har inte med säkerhet gått att belägga huruvida det rör 
sig om ett eller två hus eller om konstruktionen i så fall varit två- eller treskep-
pig. Dateringsmässigt är det enda daterade stolphålet samtida med Hus I och på 
grund av dessa båda konstruktioners placering mer eller mindre omöjlig. Mycket 
talar för att dateringen av ”Hus V” utgörs av inblandat material från ett kulturla-
ger i anslutning till Hus I. Alternativt utgör konstruktionen delar av en annan typ 
av huskonstruktion, kanske någon form av mindre förrådsbyggnad i anslutning 
till Hus I.
 Utifrån det ovanstående resonemanget har boplatsen vid Rämje tolkats som 
innehållande kanske upp till tre samtidiga långhus. De tre husplatserna tycks 
förhålla sig till varandra och det omgivande landskapet och ligger med en jämn 
fördelning längs den lite halvmåneformade åsryggen, exponerade ut mot dal-
gången i syd och sydväst och mot hällkistan i väster (figur 134-136). Möjligen 
beror de förstärkta gavelpartierna i Hus II på valet av placering för huset i en 
sluttning, vilket kan tyda på att de övriga lämpliga partierna längs höjdryggen 
varit upptagna av andra byggnader. Utseendemässigt är de mycket likartade 
och makrofossilanalyserna tyder på ett snarlikt användningsområde för de tre 
husen. I Hus I, II och III påträffades utöver träkol från främst ek och hassel även 
sädeskorn i stolphålen. Analyserna visar också tecken på att Hus I, II och III har 
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Figur 134. Vy från hällkistan Fors 18 mot boplatsen Fors 125.

Figur 135. Vy från boplatsen Fors 125 mot hällkistan Fors 18. Regnbågen går ner i marken ungefärli-
gen där hällkistan varit belägen.
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brunnit ned. Hus I är beläget i närmast en nord-sydlig riktning medan Hus II, III 
och VI ligger i öst-västlig riktning. I Hus I återfinns troligen bostadsdelen i den 
södra halvan, medan det för Hus II, III och dess ersättare Hus VI är den västra 
delen som fyllt denna funktion. Både husens väderstrecksmässiga riktning och 
läget för bostadsdelarna i respektive hus ansluter väl till vad som är normalfallet 
i det sydskandinaviska materialet (Artursson 2009:61).
 Möjligen rör det sig om tre olika hushåll som har bebott den senneolitiska byn 
vid Rämje. Eventuellt kan dessa hushåll tänkas ses som uttryck för olika genera-
tioner av en familj eller släkt. I ett sådant scenario kan Hus III tänkas vara anlagt 
av en familj under den första generationen, medan Hus I och II skulle kunna vara 
bostäder för ett syskonpar i en efterföljande generation. Som ett sista skede åter-
används den ursprungliga första etableringsplatsen genom uppförandet av Hus 
VI, vilket även kom att bli det sista på platsen innan den överges.
 Då husen i Rämje är mycket likartade både vad gäller byggnadernas dimensio-
ner och vad som påträffats i dem i form av rena fynd och makrofossil är det svårt 
att hävda att de sinsemellan skulle markera en skillnad i de enskilda husägarnas 
status. Det tycks inte heller som att någon större förändring sker i husens ut-
formning under boplatsens senneolitiska och äldre bronsåldersfas. Snarare tycks 
de likartade huskonstruktionerna, keramikens oförändrade utseende och upp-
byggnad, samt frånvaron av statusföremål tala för en i det närmaste statisk syn 
på hur det sociala samspelet var organiserat. Den enda företeelse som uppvisar 
en tendens till begynnande förändringar, i detta fall av ett delvis förändrat grav-
skick, utgörs av stensättningen direkt norr om huskoncentrationen.
 I ljuset av ovanstående är det spännande att relatera boplatsen till hällkistan 
Fors 18 i väster och  stensättningen A1347 direkt norr om huskoncentrationerna 
inom Fors 125. Hällkistan kan i nuläget inte närmare dateras än till senneolitisk 

Figur 136. Vy mot fyndplatsen Fors 20 och dalgången söder om boplatsen Fors 125. 



156

tid, men det är frestande att se den som en grav för en eller flera tidiga gene-
rationer av invånare i Rämje. Stensättningen A1347 har daterats till perioden 
1740-1520 f. Kr. och skulle kunna ses som en del av ett förändrat gravskick under 
inledningen av äldre bronsålder. Tillsammans med Hus VI utgör stensättningen 
de avslutande skedena för de mer fasta bosättningarna vid Rämje.

Stensättningen
Gravskicket under senneolitikum domineras av hällkistorna, av vilka den närlig-
gande Fors 18 är ett exempel. Dock återfinns även andra typer av gravskick under 
perioden, som återanvändandet av äldre megalitgravar eller som flatmarksgravar 
med eller utan tillhörande stenkonstruktion. Stensättningar från denna tid har 
undersökts bland annat vid Västra Frölunda 212 och 337, Tanum 539 och Gärd-
hem 284 (Andersson & Ragnesten 2005:107, Lega 2009, Öbrink et al. i manus).
 Stensättningen A1347 inom Fors 125 har tolkats som en grav, trots det faktum 
att inga människoben påträffats i anläggningen. Detta främst beroende på den 
vällagda stenpackningen och den kistliknande konstruktionen i svackan under 
stensättningen. Ben har dessutom små möjligheter att överleva i det fall de inte 
varit brända, vilket skulle kunna vara en förklaring på avsaknaden av ett mänsk-
ligt benmaterial. De brända ben som påträffades innanför den kistliknande kon-
struktionen i svackan har inte kunna artbestämmas närmare än att det troligen 
inte rör sig om mänskliga kvarlevor. 
 Makrofossilanalysen av det mörka lager som fanns framför allt i svackan gav 
träkol och brända benfragment. Även ett sädeskorn påträffades i detta, vilket i 
sig inte är ovanligt i samband med gravmiljöer från bronsålder och järnålder och 
kan ha med ritualer i samband med begravningen att göra. Men fyndet kan även 
vara mer kopplat till den befintliga boplatsdelen i anslutning till stensättningen.
 Det keramiska materialet kan dateras till senneolitikum/äldre bronsålder och 
stensättningen har en 14C-datering till bronsålder period I.

Övriga senneolitiska anläggningar inom Fors 125
Härden A1358 som är belägen i det fuktigare området norr om Hus II, III och VI 
och öster om Hus I och ”V”, har daterats till perioden 2460-2040 f. Kr. och utgör 
det tidigaste neolitiska skedet inom Fors 125. Härden kan vara samtida med bo-
platsgropen A1301 och med Hus III. Vedartsanalysen har påvisat asp/salix, men 
det finns ingen makrofossilanalys från anläggningen och det går därför inte att 
säga så mycket mer om den. Inte heller innehöll den något fyndmaterial som 
kunnat nyansera tolkningen av anläggningen ytterligare.
  Ett tiotal meter söder om Hus II återfinns boplatsgropen A1301, som daterats 
till 2285-1925 f. Kr. Anläggningen kan således vara samtida med härden A1358, 
Hus III och ”IV” och är delvis samtida med Hus I och II. Om härden A1358 var 
fyndtom och saknade makrofossilanalyser så utgör denna anläggning dess raka 
motsats. Vid undersökningen av boplatsgropen framkom ett relativt rikligt fynd-
material bestående av ett mindre antal brända ben, en bit bränd lera, fem bitar 
keramik till en sammanlagd vikt om 351 gram, samt slagen flinta, bergart och 
kvartsit.
 Keramik från A1301 har visat sig innehålla lipider av terrestriskt animaliskt ur-
sprung, dock inte idisslare. Lipiderna tyder även på ett vegetabiliskt inslag samt 
att keramiken har använts som kokkärl. 
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 Vedartsanalysen på prover från A1301 innehöll al och vid makrofossilanalysen 
påträffades sädeskornfragment och en blomfjällsbas. Blomfjällsbasen sitter ihop 
med småaxgafflarna på axen och härrör i detta fall från speltvete, troligen emmer. 
Samma sädesslag har påträffats i ett antal stolphål i de senneolitiska långhusen 
inom Fors 125. Under neolitikum och äldre bronsålder är det vanligare att man 
hittar sädesrester utanför husen än i dem, vilket tros bero på en annan typ av 
trösknings- eller rensningsförfarande än under senare perioder (Viklund 2003).
 Det är inte ett särskilt rikligt anläggninsmaterial som kan knytas till den sen-
neolitiska bebyggelsen på platsen. Detta är dock inte ovanligt om man jämför 
med flertalet av de undersökta lokalerna i Sydskandinavien. Det har tolkats som 
att man utfört många av de boplatsanknutna aktiviteterna på ett större avstånd 
från husen, alternativt som att de aktiviteter som varit aktuella inte krävt särskilt 
djupa konstruktioner och därför inte blivit bevarade till våra dagar (Artursson 
2009:131).

Det senneolitiska fyndmaterialet
Det fyndmaterial som framkom i samband med slutundersökningen av Fors 125, 
kan i den mån det går att datera, endast dateras till senneolikum/äldre brons-
ålder. Detta gäller framför allt den ornerade keramiken, men även ett mindre 
flathugget flintavslag. 
 Keramiken utgörs främst av en grovt magrad typ med dekor som utgörs av 
taggtråd, kamstämpel och små intryck, vilket är vanligt under senneolitikum och 
äldre bronsålder. Både leran och magringsmaterialet i keramiken från Fors 125, 
bedöms i tunnslipsstudien vara insamlad lokalt, kanske till och med inom bo-
platsen eller i dess omedelbara närhet. Det keramiska materialet tycks utifrån 
dateringarna av boplatsgropen A1301 och stensättningen A1347 vara ytterst 
statisk till sin dekor, utformning, samt val av lera och magringsmaterial. Dessa 
båda anläggningar har anlagts  2285-1925 respektive 1740-1520 f. Kr., alltså en 
kronologisk skillnad på någonstans mellan 185-765 år.
 Det senneolitiska fyndmaterialet från Fors 125 är inte särskilt rikligt, vilket även 
det är i linje med det sydskandinaviska boplatsmaterialet. Detta har tolkats som 
att man hade en annan inställning till avfallmaterialet under denna tid än under 
exempelvis yngre bronsålder (Artursson 2009:131). Det finns i varje fall inget i 
fyndmaterialet från Rämje som tyder på att bybildningen skulle utgöra någon 
högstatusmiljö.

Inre och yttre rum under senneolitikum i området i och kring Rämje
Utifrån det ringa antalet säkra anläggningar från senneolitikum och äldre brons-
ålder, utöver själva huslämningarna, är det besvärligt att diskutera den rumsliga 
organisationen inom bosättningen. Härden A1358 är belägen öster om Hus I och 
norr om Hus II, III och VI, i ett läge som nästan skulle kunna kallas för en innergård 
förutsatt att de tre husplatserna varit i bruk under samma tid. Boplatsgropen 
A1301 är belägen ”utanför” denna avgränsning, strax söder om Hus II. Stensätt-
ningen A1347 är åter belägen ”innanför” denna avgränsade huslinje, nordnord-
öst om Hus I och har inte varit exponerad ut mot dalgången i söder.
 Fosfatkarteringen inom Fors 125 antyder förhöjda värden i anslutning till 
framför allt Hus I och II samt området mellan dessa. Om detta skall tolkas som att 
dessa båda långhus varit mer intensivt brukade under husens levnadstid eller 
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om detta område varit nyttjat under tiden före eller efter det att husen stått på 
platsen är osäkert. 
 Det arkeobotaniska materialet från de senneolitiska kontexterna inom Fors 125 
innehöll sädesslag av både naket korn och emmer. Dessa härrör förmodligen från 
odlingar i boplatsens närområde, men har troligen odlats separat på grund av de-
ras olika växtsätt och hur trösknings- och rensningsförfarandet skiljer sig åt mel-
lan dessa båda arter. Gödsling förekom förmodligen inte under denna period.
 Till den senneolitiska miljön vid Rämje hör även hällkistan Fors 18 och de båda 
fyndplatserna Fors 20 och 21. Hällkistan Fors 18 är belägen på en mindre höjd 
som utgörs av isälvssediment. Strax söder om hällkistan löper ett mindre vatten-
drag från Hökemossen i öster till Göta Älv i väster. Avståndet till älven är cirka 2 
kilometer. Om man förutsätter att de kommunikativa mönstren under senneoli-
tisk tid har följt vattendragen är hällkistan det första som möter en när man trä-
der in i Rämjedalgången. Troligen representerar hällkistan gruppens hävdande 
av den topografiskt avgränsade dalgången (Nieminen 2006:119). När man pas-
serar krönet där hällkistan är belägen har man mötts av anblicken av långhusen 
på andra sidan dalgången. Långhusen är belägna på en förhöjning i landskapet 
som utgörs av postglacial finsand och har således utgjort en väldränerad yta, väl 
lämpad för bosättning. De båda fyndplatserna Fors 20 och 21 är belägna i lägre 
liggande partier, mer eller mindre i anslutning till vattendraget, och har delvis 
varit sanka under förhistorisk tid. Medan skafthålsyxorna från Fors 20 möjligen 
kan betraktas som deponerade föremål, kan skäran som påträffats vid Fors 21 
snarare ses som ett skörderedskap i brukandet av det omgivande landskapet. 

Lämningar från mellersta bronsålder till förromersk järnålder 
Av dateringarna till detta skede härrör en från ett av stolphålen i det senneoli-
tiska Hus I. Detta har tolkats som en senare inblandning i anläggningens fyllning, 
genom djurgångar eller rotpåverkan. 
 De övriga åtta anläggningar som daterats till yngre bronsålder och förromersk 
järnålder utgörs av fem härdar (A333, 582, 613, 666 och  970), två boplatsgropar 
(A608 och 1149) och en kokgrop (A923).
 De makrofossilanalyser som genomförts på härden A970 och kokgropen A923 
innehåller, förutom träkol även hasselnötfragment, en rotdel och ett frö från 
måra respektive hasselnötskal och cerealia i form av vete. Hasselnötterna, cerea-
lian och fragmentet och fröet av måra kan troligen tolkas som ett spår av matlag-
ning. Vetet härrör rimligen från åkermark, medan måran antingen kan vara en 
ängsväxt eller ett åkerogräs.
 I boplatsgropen A608 påträffades senneolitisk keramik, men detta bör rimli-
gen tolkas som att boplatsgropen anlagts i ett omgivande senneolitiskt kulturla-
ger. 
 De daterade anläggningarna ligger i huvudsak utanför det område som i den 
markkemiska karteringen påvisats som intensivt utnyttjat. Dock återfinns här-
darna A582 och 613 samt boplatsgropen A608 i detta område varför det inte 
helt kan uteslutas att aktiviteter under denna period kan ha påverkat den mark-
kemiska karteringens utfall. 
 Under perioden mellersta bronsålder till och med förromersk järnålder före-
kommer det alltså åter aktiviteter inom ytan. Dessa skulle både kunna kopplas 
till ordinära boplatsaktiviteter eller till ett mer tillfälligt nyttjande av utmarks-
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bruktyp, vilket har diskuterats i bland annat Petersson 2006 och Nyqvist 2007. 
Utifrån makrofossilanalyserna och vedartsbestämningarna från de till denna 
period daterade anläggningarna är ytan relativt hårt utnyttjad. Även om björk 
och ek finns representerade har man också använt mindre passande ved som 
hassel.
 I området kan man ha bedrivit boskapsskötsel, jakt eller kanske kolning i en 
tidigare känd del av utmarken. Vid vissa tillfällen kan man ha etablerat en mer 
stadigvarande bosättning, det vill säga att man har återkommit till en bra lokal 
för betesdrift. Det topografiska rum som Rämjedalgången utgör - med våtmark 
och skogsklädda bergspartier samt i söder moränytor som skulle kunna fungera 
som temporär bostadsyta - borde ha varit en mycket bra replipunkt för betes-
drift.

Lämningar från vendeltid och vikingatid
Två anläggningar, en härd (A1163) och en boplatsgrop (A950), har daterats till 
vendeltid/vikingatid respektive vikingatid. Vedartsanalysen av dessa båda an-
läggningar visar på hassel, ek och lind. Inga makrofossilanalyser har genomförts 
på dessa båda anläggningar. De båda daterade anläggningarna ligger utanför 
området med förhöjda värden i den markkemiska karteringen.
 De yngre dateringarna från vendeltid och vikingatid kan ses som en rest av 
en röjning eller möjligen som en temporär utmarksvistelse. Under denna tid har 
man enbart använt låggradig ved som hassel och detta kan indikera att det tro-
ligen är ett betat landskapsrum som man besökt. Alternativt är det så att man 
har undvikit att nyttja trädslag som kan kolas och på så sätt förbättra ekonomin i 
nyttjandet. 

Lämningar från historisk tid
Fem anläggningar, fyra härdar (A70, 859, 871 och 1271) och en boplatsgrop 
(A303), härrör från historisk tid. Vedartsanalyserna av dessa anläggningar inne-
håller asp, björk, salix, björk, gran, lind och rönn/oxel. I härden A871 påträffades 
endast träkol, men i härden A70 framkom förutom träkol även enbärsfrön. En-
bärsfröna kan vara rester efter normal eldning, men möjligen även efter matlag-
ning.
 I kapitlet Natur- och kulturlandskap tolkades Rämjedalgången utifrån äldre 
kartor och arkivkällor som en buffert för framför allt området kring Flundervalla. 
Ser man till de daterade härdarna och boplatsgropen tycks detta kunna stämma, 
då det förekommer spridda dateringar från medeltid-postreformatorisk tid eller 
enbart postreformatorisk tid. Detta kan betyda att vi har tecken på markarbe-
ten och röjningar från dessa perioder och att det är vid dessa tillfällen som ytan 
vidmakthålls. Tyvärr uppvisar makrofossilsanalyserna från de två analyserade an-
läggningarna från detta tidsavsnitt, endast träkol och enbärsfrö. I vedartsanaly-
sen förekommer björk och asp i de yngre dateringarna och gran i de äldre. Dock 
är tidsspannet stort i dessa dateringar och samtliga har någon del av 1600-talet 
inom den möjliga dateringen. Dessa dateringar skulle kunna indikera en senme-
deltida etablering och röjning i en granskog och återigen en nyröjning under 
slutet av 1600-talet. Den sista röjningen skulle kunna ha skett i en delvis betad 
mark, vilket skulle kunna förklara förekomsten av en i makroprovet. Om man 
lägger in de registrerade kolningsgropsförekomsterna invid Fors 125 och i dess 
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närhet, kan dessa lämningar höra ihop med någon av faserna, antingen mellan 
etableringarna då ytan var utmark och ej i bruk, eller som en bisyssla för gårdens 
folk då den var aktiv. Dessvärre saknas dateringar av dessa lämningar och därför 
kan man inte utesluta äldre dateringar än senmedeltid-historisk tid.
 De fem till detta tidsavsnitt daterade anläggningarna ligger inte i det av den 
markkemiska karteringen påvisade intensivast brukade området inom Fors 125. 
Det förefaller därför inte som att anläggningarna har någon direkt koppling till 
det mest intensiva bruket inom fornlämningen.

Antikvarisk bedömning
Efter avslutad undersökning är fornlämningen Fors 125 att betrakta som under-
sökt och borttagen. Inget lagskydd kvarstår.
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Föregående uppslag: Översikt över Fors 143 vid Flundervalla.



165

Inledning
Fors 143 utreddes under 2007 av Riksantikvarieämbetet UV Väst och vid detta 
tillfälle daterades två anläggningar till förromersk järnålder och romersk järnål-
der. Keramiken ansågs passa in relativt väl, men det fanns även indikationer på 
ytterligare en kronologisk period, övergången mellan äldre och yngre järnålder. 
Utifrån dateringarna, fynden och tolkningarna som avrapporterades (Connelid 
& Nordqvist 2007),  formulerade länsstyrelsen en inriktning för denna slutunder-
sökning, som innebar att Fors 143 skulle sättas in i ett större landskapsrum och 
tolkas kronologiskt samt funktionsmässigt. Dessutom fanns det i uppdraget att 
ta hänsyn till att delar av lämningen försvunnit i samband med Sjuntorpsvägen. 
Rio Kulturkooperativ undersökte Fors 143 under hösten och vintern 2008.

Syfte
Då relativt få boplatser har undersökts i Göta älvdalen var det viktigt att se loka-
len ur både lokalt och regionalt perspektiv. Avsikten var att belysa lokalen ekono-
miskt och funktionellt för att bättre förstå bruket av landskapsrummet, samt dess 
förändring över tid. För att utröna detta var utgångspunkten att utreda lokalens 
organisation ur ett funktionellt och kronologiskt perspektiv.Då lokalen enligt 
förundersökningen var en del av ett välhävdat boplatsrum, möjliggör detta en 
tolkning av lokalen som en del av inmarken under metalltid. Med det inre rum-
met som plattform kan lokalens yttre rum utredas genom att se platsen ur ett 
utmark-inmarksperspektiv (von der Luft et al. 2006:12ff).

Frågeställningarna inför slutundersökningen var:
•	 Vad	har	platsen	haft	 för	 funktion	under	det	av	 förundersökningen	påvi-

sade långa tidsavsnittet?
•	 Är	lokalen	en	yttre	del	av	en	större	bebyggelseenhet,och	om	så	är	fallet,	är	

den temporär eller permanent och förändras nyttjandet över tid?
•	 Finns	det	specialiserade	aktiviteter	och	hur	fördelar	dessa	sig	rumsligt	och	

kronologiskt inom lokalen?
•	 Går	det	att	fånga	varuutbyten	lokalt	och	regionalt?
•	 Finns	det	gravar	med	relation	till	byggnader	 inom	lokalen	och	är	denna	

relation då kronologisk  eller rumslig?
•	 Hur	förhåller	sig	denna	lokal	till	andra	dokumenterade	metalltidslokaler	i	

Göta Älvdalen?

FORS 143 – BLAND 
VARDAGSAKTIVITETER FRÅN 
ÄLDRE JÄRNÅLDERN
ROGER NYQVIST
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•	 Hur	interagerade	dåtidens	människor	med	landskapet	under	metalltid?
•	 Kan	enhetens	ekonomiska	och	sociala	struktur	urskiljas	i	lokalens	rumsliga	

uppordning?
•	 Kan	specifika	företeelser	i	fyndmaterialet	belysas	genom	studier	av	likvär-

digt material i älvdalen med omnejd?

Metod
Under augusti 2008 genomfördes en fosfatkartering med MS av personal från 
MAL och Rio Kulturkooperativ. Totalt analyserades 47 provpunkter vid denna 
kartering. Provpunkterna fördelades inom fornlämningen huvudsakligen med 
20 meters mellanrum men med en förtätning i den högre belägna centrala de-
len av undersökningsområdet, där avstånden mellan provpunkterna fördelades 
med 10 meters mellanrum.
 Under den andra veckan av september 2008 grävdes 19 provgropar för hand 
inom fornlämningen. Provgroparnas storlek omfattade 0,5 x 0,5 meter och för-
lades jämnt över ytan, men i förhållande till de tidigare fosfatproverna, så att 
fosfatkarteringen kunde kompletteras med ett tätare nät av provpunkter. Från 
samtliga grävda provgropar insamlades fosfatprover och det framkomna fynd-
materialet användes för en bedömning av fyndfrekvensen inom boplatsens olika 
delar. Resultaten användes som ett första underlag för tolkning av det inre rum-
met. Området genomgicks med metalldetektor för att fånga upp eventuella fynd 
i matjorden före avbaning.
 I slutet av oktober 2008, efter bearbetning av fosfatkarteringens och prov-
gropsgrävningens resultat, avbanades matjorden ner till anläggningsnivå. Då 
anläggningar framkom fram till den av utredningen fastställda fornlämningsbe-
gränsningen utökades den avbanade ytan med ett par sökschakt åt norr. An-
läggningar och kulturlager mättes in med RTK-GPS. I samband med inmätning-
en tolkades anläggningarnas typ och beskrevs i plan. En stor del av anläggning-
arna fotograferades även i plan i detta skede. Det totala antalet anläggningar var 
emellertid för stort för att kunna fotograferas i plan i sin helhet. Anläggningarna 
gicks över med metalldetektor för att upptäcka eventuella metallförekomster.
 För att hålla arbetet på en hög nivå användes under grävningen en aktiv dag-
ligen återkommande dialog under förmiddag och eftermiddag inom grävlaget 
samt med länsstyrelsen i samband med uppföljningssamtal.
 Utvalda anläggningar undersöktes för hand och tolkades. Förhistoriska an-
läggningar dokumenterades i profil med fotografi, ritning på millimeterpapper 
och beskrivning. De anläggningar som tolkades som recenta störningar, rotväl-
tor och matjordsrester utgick och har endast fotograferats i profil med en sum-
marisk beskrivning.
 Från de anläggningar som ansetts relevanta för vidare analys insamlades pro-
ver för vedartsbestämning, 14C-datering samt makrofossilanalys. Fynd framkom-
na i samband med provgropsgrävning, avbaning och anläggningsgrävning har 
insamlats och dokumenterats utifrån iakttagen kontext. 
 För att undersöka boplatsens inre rum analyserades fynd och anläggningar 
med avseende på deras frekvens och utbredning inom lokalen. Denna komplet-
terades med analyser av fosfater, MS, 14C-dateringar och makrofossil.
 För att upprätta en inre kronologi av nyttjandet inom fornlämningen har 23 
14C-dateringar genomförts. Analyserna har utförts av CEDAD i Lecce, Italien. 
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Samtliga prover för datering har vedartsanalyserats för att erhålla kol med låg 
egenålder. Vedartsanalyserna har utförts av Vedlab i Glava och av MAL i Umeå. 
Makrofossilanalyser har utförts på jordprover ur anläggningar och strukturer för 
att belysa ekonomi och om möjligt lokalens närmiljö. Denna analys har utförts 
av MAL. Osteologiska analyser har genomförts för att undersöka hur enheter-
nas ekonomi såg ut avseende artförekomst och volym samt för att bedöma hu-
ruvida mänskligt benmaterial ingår i det osteologiska materialet. Denna analys 
har utförts av Emma Sjöling, vid SAU i Uppsala. Keramikmaterialet har bearbe-
tats genom studier av formspråk, teknik samt kulturell och ekonomisk funktion. 
Exempelvis har tunnslipprover genomförts för att ta reda på teknik och utreda 
lokal alternativt regional produktion. Denna analys har utförts av Kontoret för 
keramiska studier (KKS) i Landskrona. Lipidanalyser har använts för att fånga upp 
mathållning och hur kärlen på olika sätt har använts i hushållsekonomin. Denna 
har utförts av AFL i Stockholm. Lipidanalyserna och studierna av tunnslippro-
verna ger en möjlighet till jämförelsedata mellan Fors 143 och andra samtida 
boplatser ur ett lokalt och regionalt perspektiv.
 För att tydliggöra lokalens plats i det angränsande rummet har en landskaps-
analys genomförts. Denna omfattade dels en fältinventering i närområdet, dels 
en sammanställning och bearbetning av samtida fornlämningar i närområdet 
och i Göta älvdalen. Dessutom tolkades närområdets geologiska betingelser in-
klusive sötvattentillgång inom ett topografiskt avgränsat landskapsrum.

Undersökningsytan
Fornlämningen Fors 143 är belägen inom fastigheten Flundervalla 8:3, i Fors socken, 
Trollhättans kommun. Undersökningsområdet utgjordes av ett mindre höjdparti 
cirka 200 meter nordöst om gården Flundervalla. Ytan är belägen cirka 40-45 meter 
över havet. Fornlämningen är belägen i åkermark direkt norr om den väg som leder 
från dagens E45 mot Sjuntorp (figur 137). Söder om vägen återfinns högre partier 
av den åsrygg på vilken fornlämningen är belägen. Mot norr sluttar terrängen nedåt 
mot ett idag lite sankare parti som innan täckdikning troligen varit en mindre bäck 
som passerade norr om Torpa säteri och sedan mynnade ut i Göta Älv. 

Figur 137. Översikt undersökningsområdet före avbaning mot sydväst. Flundervalla gård synlig i 
vänstra kanten av fotot.
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Natur- och kulturlandskap
Området kring gården Flundervalla är beläget i en sidodalgång, norr om större 
impediment, i närheten av ett mindre biflöde till Slumpån. Denna dalgång ligger 
norr om den större och mer sammanhängande dalgång som löper utmed själva 
Slumpån. Dalgången sträcker sig från Göta älv i nordväst till samhället Upphärad 
i sydost på en sträcka på cirka 10 kilometer och som bredast är den upp till strax 
över 4 kilometer i den inre delen av landskapsrummet i öster. Dalgången är ge-
nomskuren av flera mindre biflöden till Slumpån vilken i sin tur skär meandrande 
igenom de lägre partierna. Slättmarken invid Slumpån avbryts av flera halvstora 
och mindre impediment och själva dalgången omgärdas av större skogskläd-
da bergspartier. Detta gäller framförallt i den norra delen av landskapsrummet, 
medan det är något mer smygande höjdskillnader mellan dalgång och avgrän-
sande bergshöjder i söder. Fors 143 är belägen på en mot nordnordost utskju-
tande höjdrygg från en större bergshöjd cirka en kilometer öster om Göta älv. 
Den mindre dalgången som Fors 143 ligger i har till största delen siltig sand i de 
högre partierna och lera i de lägre. Det förekommer i övrigt ställvis sand, grus 
och morän i rikligare volym, men det är framförallt i inlandet i öster som dessa 
jordarter dominerar. Undantagen är kring större och mindre impediment, där 
man alltid kan träffa på sandig silt alternativt sand eller grus (SGU 2011).
 Fornlämningsbilden (figur 138) i närområdet till Fors 143 innehåller en fynd-
plats för kärnyxa, spån, avslag med och utan retusch och kärnfragment (Fors 86), 
fyndplats för flintavslag (Fors 123), tre fyndplatser för skafthålsyxor (Fors 36, 87 
och 88) samt ett fynd av en flathuggen spjutspets av flinta (Fors 142). Den sist-
nämnda lokalen påträffades i samband med förundersökningarna av Fors 85. 
Dessutom finns det två boplatser av förhistorisk karaktär (Fors 133 och 141), fyra 
gravfält (Fors 24, 35, 65 och 66), två stensättningar (Fors 63 och 65), resta stenar 
(Fors 122), en husgrund och en smideslämning (Fors 28:1-2), ett torp (Fors 148), 
Flundervallas gamla bytomt (Fors 89), samt ett område med fossil åkermark (Fors 
29). Det finns ett antal torpmiljöer med ytterligare fossila åkermarker i närheten 
samt en kolningsgrop (Fors 131) i dalgångens norra bergparti. Ytterligare öster 
om denna lokal finns en registrerad fornborg (Fors 17) som inte är tydlig i sin 
konstruktion och är lite osäker som fornborg. Längre in i dalgångens östra del 
förekommer det fynd av tunnackiga yxor (Fors 92 och 94) och en tjocknackig yxa 
(Fors 93). Där finns dessutom boplats med flinta (Fors 71), stensättningar (Fors 16 
och 104) och några fossil åkermarkslokaler (Fors 91, 102 och 116). Även i denna 
inre del av dalgången har det påträffats en skafthålsyxa (Fors 101), en ensam-
liggande hög (Fors 10) förekommer på ett av impedimenten invid Slumpån. Ett 
antal gravfält ligger glest samlat kring Slumpån (Fors 7, 8 och 22 och Rommele 2 
samt Åsbräcke 4). I denna inre del av dalgångens nordliga sida förekommer det 
en färdväg (Fors 104) i fornminnesregistret. 
 Ser man till hur denna dalgång har nyttjats så kan man gruppera lokalerna 
på följande sätt; Fors 86 omfattar ett fyndmaterial som kan karaktäriseras som 
mesolitiskt. Fyndplatsen Fors 123 kan inte närmare dateras, men fyndplatserna 
för skafthålsyxorna, Fors 87 och 88, härstammar från senneolitikum/äldre brons-
ålder, samma datering som för dolkfragmentet (Fors 36). 
 De båda boplatserna Fors 133 och 141 har inte närmare daterats, men place-
ringen i landskapet och typer av anläggningar som förekommer indikerar yng-
re bronsålder och äldre järnålder som sannolik datering. Gravfältet Fors 35 och 
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stensättningen Fors 65 kan utifrån formspråket ungefärligt dateras som äldst till 
den äldre delen av järnålder, eventuellt yngre bronsålder. Skålgropsförekomsten 
(Fors 85) och spjutspetsen (Fors 142) indikerar tillsammans med stensättningen 
(Fors 65) bronsålder möjligen äldsta järnålder (förutom spjutspetsen). Fornbor-
gen bör, om den fungerat som sådan, ha anlagts under äldre järnålder. De övriga 
gravfälten har troligen påbörjats under äldre järnålder och vissa av dem sträcker 
sig in i yngre järnålder. Förmodligen är det även fallet med flera av stensättning-
arna både i närområdet och i den östra delen av dalgången. Den ensamliggande 
högen (Fors 10) tillhör troligen äldre järnålder, då denna kategori av lämningar 
vanligen dateras till sen romersk järnålder som äldst, om den inte härrör från 
bronsålder (Nyqvist 2007). Färdvägarna kan som äldst vara från järnålder och 
som yngst så sent som 1800-talet.
 Husgrunden och smideslämningen Fors 28 och 148 kan dateras till 1700-ta-
lets andra hälft och beskrivs närmare i en annan del av denna publikation. Fors 
89 utgörs av läget för bytomten till Flundervalla gamla by från tiden före skiftet 
1850 enligt lantmäterihandlingarna. Flundervalla dyker upp som namn i ett do-
kument från 1413 och har i de äldre skatteuppteckningarna fyra gårdar. Den fos-
sila åkermarken Fors 29 är förmodligen av en yngre datering, förmodligen 1800- 
eller 1900-tal (Connelid et al. 2006).
 Kolningsgropen har inte dateras men de som har undersökts i Västsverige har 
fått dateringar som är spridda från äldre järnålder upp till 1700-talet. Vad gäller 
äldre torpetableringar så kan dessa gå tillbaka som längst till medeltid och i vissa 
fall återbrukas dessa lägen i efterföljande expansioner. Den aktuella torpläm-
ningen kan egentligen inte dateras med större säkerhet eftersom bra kartmate-
rial endast finns tillgänglig för den den senast torpetableringen. Ett bra sådant 
kartmaterial är en stor hjälp vid datering av den enskilda lokalen.

Tidigare fynd och undersökningar 
Fors 143 registrerades i samband med en kompletterande utredning inför väg-
byggnationen, (Connelid & Nordqvist 2007). Vid denna utredning framkom en 
större mängd anläggningar i form av stora och små boplatsgropar, härdar och 
stolphål. Anläggningarna var framför allt koncentrerade till det mer höglänta 
partiet. Två av anläggningarna, en boplatsgrop och en härd, har 14C-daterats till 
förromersk järnålder-äldre romersk järnålder (40 f Kr-130 e Kr respektive 170 f 
Kr-50 e Kr). Dessutom påträffades ett fyndmaterial bestående av keramik, bränd 
lera, brända ben, smidesslagg och harts. Bland de påträffade keramikskärvorna 
återfinns bland annat rabbad keramik, reducerat gods med polerad yta och de-
kor bestående av rombiska fält och skärvor med inblandad glimmer. Keramik-
materialet har daterats till två kronologiskt skilda faser dels till bronsålder/äldre 
järnålder, dels till övergången mellan äldre och yngre järnålder.

Undersökningsresultat 
Inledning 
Under augusti 2008 påbörjades första delen av undersökningen av Fors 143. I 
uppdraget ingick att vara observant på att delar av fornlämningen redan tagits 
bort vid tidigare vägbyggnation i den södra delen av lämningen. Personal från 
Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och Rio Kulturkooperativ genomförde där-
för en inledande markkemisk kartering inom och i anslutning till fornlämningen.
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 I den första fosfat- och MS-kartering urskildes sex nivåer. Dessa indikationer 
visade på att det förekom ett fosfatrikt område som sträckte sig från den meller-
sta delen och mot sydöst längs den mer höglänta delen av undersökningsytan. 
I det västra området förekom det fler fosfattomma ytor än på övriga undersök-
ningsytan. Samma typ av spridningsbild gav även MS-resultaten, även om det 
till detta framkom två punkter med höga värden dels i väster dels i nordöst. Ge-
mensamt för både fosfat- och MS-resultaten var att de indikerade i princip höga 
eller mycket höga värden söder om befintlig väg (bilaga 7). Tolkningen var att 
den undersökta ytan kan ses som en nordlig ytterdel av en större bebyggelseyta 
som förväntades finnas söder om befintlig väg mellan Torpa och Sjuntorp. 
 För att kontrollera fyndfrekvensen i matjord och skapa förtätning i det fosfat- 
och MS-punktnät, som den första analysen byggde på, samt stratigrafin inom 
ytan, grävdes 19 provgropar med cirka 10 meters mellanrum (figur 139). Prov-
groparnas läge anpassades till viss del för att skapa förtätning i det första ana-
lysrutnätet. Den kompletterande analysen gav en liten skillnad i hur fosfaten har 
ansamlats över ytan. Den markanta skillnaden mellan den östra och den västra 
delen kvarstår i princip, även om det inte är lika stora tomma ytor (figur 140). Ge-
nom förtätningen blir kontrasterna mindre och därmed slår inte området söder 
om befintlig väg igenom lika kraftigt, även om det tycks som om de högre vär-
derna förekommer i ett stråk över till den södra sidan om vägen. På samma sätt 
justerades MS-analysen även om den i princip var likvärdig med första anylysen. 
Här blev dock området längst i väster ännu mera betonat i resultatet. Det är ändå 
så att justeringen påvisar att det är tre delytor som har nyttjats mer intenivt än 
omgivande ytor. De är fördelade på två mindre ytor, en längst i väster och en i 
nordöst, samt ett stort område från det centrala partiet till det sydöstra ytan av 
undersökningsytan (figur 141). Till skillnad från fosfatanalysen är indikationen 
likvärdig eller starkare efter justeringen vad gäller indikationen söder om befint-
lig väg. Enligt resultaten av analyserna borde vi påträffa fler härdar och indika-
tioner på värmeproducerande aktiviteter inom dessa partier. Detta indikerar inte 
en ordinär boplats utan snarare en ytterdel av en större boplats alternativt en 
hantverksyta. 
 I flera av de 19 provgroparna (figur 139) kunde vi iaktta påverkan på underlig-
gande lager från plog. Vad gäller fyndspridningen så blev denna bild både en 
nedslående, eftersom det endast framkom fynd i fem av de 19 provgroparna och 
en tydlig markör av att lämningen inte var fyndrik. De fynd som påträffades var 
keramik och bränd lera, vilket framkom i provgrop 4, 6, 7 och 8 samt smält lera i 
provgrop 12. I provgrop 6 och 12 påträffades även lite flinta. Utifrån detta relativt 
lilla material förstärktes bilden av att lämningen med stor sannolikhet kunde da-
teras till äldre järnålder. Det intressanta här är att keramiken och flintan framkom 
inom en begränsad del av ytan och att det är i denna del gränsen mellan de höga 
MS- och fosfatvärdena med merparten av fynden inom den höga nivån går. Ser 
man till de värmeindikerande värdena som framkom, i relation till provgropsfyn-
den, verkar de flesta hamna utanför denna yta. Inget av keramikfynden verkade 
vara ombrända eller påverkade av värme. Den smälta leran i provgrop 12 visade 
sig ligga utanför den mest värmeintensiva ytan. Den smälta leran indikerar en ak-
tivitet som alstrat hög värme. De framkomna fynden är förvisso relativt ordinära, 
sett till både sammansättningen och volym för boplatser i Västsverige i samband 
med provgropsgrävningar, det vill säga lite slagen flinta, lite keramik och bränd 
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lera. Fyndsammansättningen inom ytan indikera att det förekommit hus eller 
konstruktioner som hade lera som en del av byggmaterialet. Utifrån MS-analy-
sen och fyndbilden förstärks bilden att den östra delen av undersökningsytan är 
en hantverksdel och den västra tycks vara mindre utnyttjad.  
 Efter provgropsomgången avbanades ytan ned till steril nivå över hela den till 
slutundersökning uttagna undersökningsytan (figur 142). I samband med detta 
bekräftades det som framkom i provgropsgrävandet, nämligen att ytan hade 
odlats under en längre period. Detta blev tydligt då flera av de framkomna an-
läggningarna var mycket grunda som en följd av nutida odlingsverksamhet eller 
så skadade och förstörda att det endast återstod en liten melerad yta. Till detta 
kommer de som skadats som en följd av de olika diken som man genom historisk 
tid har anlagt över ytan för att förbättra odlingsmöjligheten. 
 I samband med avbaningen konstaterades att själva fornlämningens avgräns-
ning från utredningen inte motsvarade den spridningsbild av anläggningar 
som nu framkom. Efter en överenskommelse med Länsstyrelsen upptogs två 
sökschakt norr ut sett från undersökningsytan (figur 143). I dessa framkom det 
förvisso ett antal anläggningar men eftersom syftet med de extra schakten en-
dast var att kontrollera eventuell förekomst av ytterligare anläggningar avsluta-
des sökschakt efter att anläggningstomma ytor framkommit. Samma mönster 
upprepas i fornlämningen östra del, där det framkom rikligt med anläggningar 
intill den efter förundersökningen satta fornlämningsgränsen. Lämningen är till 
viss del avgränsad utifrån topografin och det är tydligt att anläggningarna en-
dast förekommer rikligt inom den mer höglänta delen av berörd yta. Utifrån de 
två schakten kan man anta att den egentliga slutundersökningsytan borde ha 
varit ca 15-20 % större än vad den nu blev. Den slutgiltiga avbanade ytan inom 
Fors 143 omfattade, inklusive de två sökschakten, totalt 4650 m².

Figur 142. Undersökningsytan efter avbaning i lätt frost.
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 Vi iakttog i fält, åtminstone utifrån anläggningarnas spridningsbild, att vissa 
delar inom den nu undersökta ytan hade utnyttjats intensivare eller oftare än an-
dra delar. Totalt identifierades, tolkades och dokumenterades 316 anläggningar 
i plan. Bland anläggningarna förekommer framförallt ordinära boplatslämningar 
i form av stolphål, härdar, kulturlager och boplatsgropar. Merparten av både de 
registrerade och undersökta anläggningarna förekommer inom den del av forn-
lämningen som är att betrakta som högsta punkten inom undersökningsytan, 
Den högsta punkten ligger i centrum (figur 143). Det skulle vara möjligt att dela 
in hela ytan i tre mer eller mindre tydliga avdelningar, den ovan nämnda centrala 
delen, en del i öster samt en mycket glest använd yta i väster. Samtidigt kunde 
vi dock i fält iakttaga att det inom denna spridningsbild kunde urskiljas tre till 
fem klungor av gropar och härdar samt enstaka stolphålsförekomster inom eller 
i klungornas ytterkant. Förvisso är uppdelningarna i klungor mycket subjektiva 
och har troligen i slutändan inte så mycket med den samtida uppfattningen av 
ytan att göra. Då de som skapade lämningarna troligen aldrig såg dem ur ett 
kartperspektiv. Vid undersökningen avfärdades och omtolkades dock en del av 
dessa anläggningar.

Anläggningarna
Efter avbaningen framkom 316 anläggningar. Av dessa undersöktes 206 stycken.
 De utvalda anläggningarna som undersöktes valdes till viss del för att få en 
relativ jämn spridningen över ytan (figur 144). Denna syftade till att fånga in ak-
tiviteterna och om möjligt få fram  dateringsbara anläggningar, det sistnämnda 
för att kunna kronologiska indela ytan.
 Den uppfattning om hur fornlämningen/ytan nyttjats som trädde fram under 
avbaningsarbetet stärktes av resultatet från de grävda anläggningarna. I avba-
ningsskedet framstod det som om det förekom tre ytor med olika volym av an-
läggningar. Enstaka anläggningar i väster medan det ide mellersta och östliga 
områdena förekom det fler anläggningar. De som undersöktes valdes oftare ur 
de klungor av anläggningar som påträffades än ur de enstaka spridda anlägg-
ningar.
 I samband med rensningen av den avbanade ytan tolkades A103, som bestod 
av två större relativt raka och parallella mörkfärgade stråk som eventuellt rester 
av en väg. För att testa detta upptogs ett maskingrävt schakt i dess norra del. 
I schaktet framkom en V-formad profil med tegelrör i botten, därmed dömdes 
anläggningen ut (figur 145). 
 De resterande anläggningarna handgrävdes. Utifrån de iakttagelser som då 
gjordes fick man följande fördelning:
 Av de 316 registrerade anläggningarna undersöktes 205 för hand och en un-
dersöktes med maskin. Av de 206 utgick 64 stycken efter genomgrävning (figur 
146). Merparten av de som utgick var naturliga företeelser som stenlyft, rotvältor 
och matjordsfickor. En mindre del anläggningar var så skadade av de sentida 
markarbetena att de inte kunde definieras. Det är tydligt att stolphålskategorin 
är den kategori som är svårast att säkerställa i det svåridentifierade materialet, 
medan härdar ofta upplevs som enklare att identifiera i själva grävskedet.
 Bland de anläggningar som utgått efter undersökning, dominerar stolphålska-
tegorin (figur 147). Att en så stor andel stolphål utgår beror till stor del på att 
det finns en viss övertolkningsvilja i fält vad gäller denna kategori. Som motsats 
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Figur 145. Vägen som blev ett dike i profil mot SV.

Tolkade anläggningar i 
fält 

Antal Grävda antal Grävda i procent

Stolphål 157 98 62
Grop 103 64 62
Härd 52 42 82
Kokgrop 1 1 100
Ränna 1 0 0
Väg 2 1 50
Totalt 316 206 65

Figur 146. Redovisning av typ, antal och undersökta både i antal och procent.
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har vi dock kategorin härd som har en mycket hög andel anläggningar bland 
de registrerade som har undersökts. Detta beror till stor del på att de i sin defi-
nition inte är lika ”otydlig” på vad som definierar dem i avbaningsläget kontra 
undersökningsläget. Alla störningar och företeelser tolkades och fotograferades 
endast i profil för att därefter utgå från vidare dokumentation. 
 Av kvarvarande undersökta anläggningar omtolkades en stor andel av kate-
gorin härd medan kategorierna stolphål och gropar inte förändrades nämnvärt 
(figur 147). Att en del omtolkades är följden av att de har återbrukats under en 
längre period och är därmed registrerade i den funktion eller utifrån den form 
som var deras sista. Ett sådant exempel är A312 som registrerades som en kok-
grop men som i samband med rensningsförfarandet och utgrävningsmomentet 
framstod som flera anläggningar. Detta gäller även brunnen A79, som registrera-
des som härd eftersom detta var den tolkade funktionen som anläggningen hade 
utifrån färgning och form. Men efter undersökning framstod den som en brunn.  
 Av de kvarvarande anläggningarna blev fördelningen följande: 41 stolphål, två 
är pinnhål, 22 stycken härdar eller härdar som del av anläggning, 67 gropar och 
tre kokgropar samt en brunn. Till detta material kommer en enda kulturlagerrest 
som dokumenterats till en början som grop. För att tydliggöra undersökningens 
resultat kommer respektive kategori av anläggningar att redovisas nedan.  

Boplatsgropar och en brunn
Ser man till spridningen av de undersökta lämningarna delar de in ytan i tre de-
lar, en tydlig centrumdel och en ganska tydlig östlig del, medan den västliga är 
mindre markant sett till antalet anläggningar (figur 148).
 De undersökta boplatsgroparna var till största delen oregelbundna, alterna-
tivt runda och var allt från 3,6x2,9 till 0,2x0,1 meter stora och 0,1 – 0,44 meter 
djupa. Majoriteten av anläggningarna var mellan 1,3x0,8 – 0,4x0,3 meter stora 
och djupet varierade framför allt mellan 0,4-0,1 meter. Enstaka i ytan större gro-
par bestod efter undersökning av två större fördjupningar i vardera ändan av 
anläggningen, med en grundare försänkning mellan dessa (figur 149). Dessvärre 
var en del av dessa helt fyndtomma, det går därmed inte att utifrån fynden eller 
konstruktionerna avgöra funktionen. 
 Fyllningen varierade mellan brun humös sandig silt till mörkbrun san-
dig silt med enstaka skörbrända stenar och förekomster av kol. Av groparna 

Anläggning 
fälttolkad

Undersökt Utgår Bekräftade Omtolkade Typ Antal

Stolphål 98 42 39 17 Grop
Pinnhål

15
2

Grop 64 21 34 9 Härd
Kokgrop 
Kulturlager
Stolphål 

5
1
1
2

Härd 42 1 17 24 Grop
Brunn
Kokgrop 
Stolphål 

19
1
2
2

Kokgrop 1 0 1
Ränna 0 0
Väg 1 0 2 Dike 2

Figur 147. De undersökta och tolkade anläggningarnas fördelning mellan kategorierna.
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innehöll 18 fynd. Merparten av fynden bestod av keramik och bränd lera. 
Även om det förekom fynd av både brända ben och flinta samt enstaka be-
arbetade bergartsföremål, dominerade keramiken och den brända leran. 
Dessutom hade fem av anläggningarna benmaterial som lämnades in för os-
teologisk analys, för att om möjligt bidra till tolkningen av anläggningarna.  
 I fält tolkades en av boplatsgroparna, A315, efter undersökning som en even-
tuell urnegrav på grund av rikhaltig förekomst av brända ben och keramik i ytan. 
Efter undersökning tolkades A315 fortfarande som en grop (figur 150), men att 
det skett en nedsättning av en urna med brända ben i stor volym. Att det var en 
mycket mer benrik anläggning än en grav var inget man kunde iaktta i fält, då 
benmaterialet var mycket fragmenterat i kombination med väderleken. Tanken 
på att det skulle kunna vara en grav stämmer med vad man kan förvänta sig på 
en boplatsyta från förromersk järnålder i Västsverige.
 Denna benansamling togs in som preparat och skickades senare in på osteo-
logisk analys. Material från anläggningen skickades även för vedarts-, makrofos-
sil- och 14C-analys. Det var i denna anläggning som mer än hälften av benfynden 
kom, sett till viktprocent. Av de 19 övriga groparna ansågs alla innehålla så rikligt 
med kolförekomst och en intressant lokalisering, eller hade en så intressant fynd-
sammansättning att de var relevanta att vedartsbestämma dessa inför eventuell 
14C-analys. Bland dessa fanns även några anläggningar som bedömdes vara ak-
tuella för vedartsanalys för att bidra till kunskap om både funktion och utnyttjan-
det av boplatsens närbelägna miljö och landskapsrum.
 Utifrån uppfattning i fält valdes fem av boplatsgroparna ut för makrofossil-
analys. Sex gropar (inklusive A315) daterades via 14C och var relativt samlade i 
dateringarna. 
 Brunnen (A79) var  i första läget registrerad som en härd, men under undersök-
ningens gång uppvisade denna anläggning en mycket komplex historia. Härden 
visade sig vara delvis övertäckt av en grop och själva härden var placerad i den 
försänkning som var följden av att brunnens igenfyllning inte hade skett med en 
gång (figur 151). Igenfyllningen har skett successivt och egentligen är det endast 
de två sista faserna som utgörs av tjockare lager. 

Figur 149. Exempel på dubbelgropsformen efter undersökning, A175.

Figur 150. Profil av A315.
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 De relativt tunna lager som syntes i profilen indikerade att anläggningen stått 
öppen efter det att den slutat att fungera som brunn (figur 152). Det finns i dess 
ena sida spår en flätad vägg, troligen vidjor, för att hindra att brunnen från att 
rasa igen. Brunnens bottenlager tolkades som avsatt i samband med dess över-
givande. Flertalet prover skickades därför in för att försöka få fram dateringar 
som kunde bidra till att styrka ett sådant antagande. I en mindre del av anlägg-
ningen påträffades keramik och ur detta togs prover för lipidanalys. Förekom-
sten av flera lager tyder på att ytan inte varit aktivt brukad under den första tiden 
efter det att anläggningen övergivits. Det är först när ytan åter tas i anspråk som 
brunnen fylls igen och man återanvänder den fyllda gropen.

Härdar
Inom undersökningsområdet framkom 22 anläggningar som kan samlas inom 
gruppen härdar (figur 153). Det är dock viss spridning i deras utformning och även 
i storlek och djup. Ungefär en tredjedel av denna kategori var skadade av sentida 
markarbeten och det fanns indikationer på att det kan ha funnits fler. Merparten av 
härdarna är ovala till formen och de varierar mellan 2,4 x 2-0,4 x 0,4 meter i storlek 
samt mellan 0,02 till 0,4 meter i djup. Fyllningen bestod till största delen av kol och 
skörbränd sten, även om det inte alltid förekom en större mängd skörbrända stenar. 
 Nio av härdarna innehåller fynd och majoriteten av dessa är keramik, men 
även bränd lera förekommer rikhaltigt. Bland härdarna förekom det ett fåtal 

Figur 152. Profilritning med ända upp till 16 lager indikerar att det inte var en aktiv igenfyllning.
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som innehöll rikligt med fynd. En av dessa (A 227) innehöll två lerkulor, vilket 
har kommit att förknippas med framför allt förromersk järnålder. Det förekom 
även enstaka flintor. Keramik förekom i olika volym inom anläggningstypen och 
bestod till största delen av typisk hushållskeramik. Två av dessa kärlfragment 
ansågs som lämpliga för lipidanalys. Sju av anläggningarna innehöll brända ben 
i olika volymer, allt från enstaka ben till större benansamlingar. Merparten av 
dessa har behandlats osteologiskt, de övriga framkom i samband med makro-
analyserna eller ansågs inte kunna ge ytterligare.  Tio anläggningar har 14C-date-
rats och 13 har vedartsbestämts. Sex härdar plockades ut för makrofossilanalys 
för att ge ytterligare kunskap för funktionstolkningen.
 Ser man till denna kategoris spridning över undersökningsytan urskiljer sig tre 
ytor enligt följande; en enstaka härd i väster, största ansamlingen härdar åter-
finns i de centrala delarna och en mindre ansamling i öster. Dessa tre delytor 
är klart åtskilda av relativt stora ytor inom undersökningsytan som saknar här-
dar. Dessa strukturer kan ha sin orsak i orsak i att härdarna antingen haft olika 
funktioner eller att de visar ägande- alternativt nyttjandestrukturer. Givetvis kan 
dessa skillnader även kopplas till kronologiska skillnader, vilka dock kan bero på 
ovanstående orsaker.
 A79 tolkades i samband med avbaningen som en härd, men vid undersök-
ningen av den framstod den relativt enkla anläggningen som komplex i det att 
den bestod av resultatet av flera olika typer av handlingar. Själva härden var 
egentligen delvis överlagrad av en grop med ett översmetat sotigt lager. Där-
efter kom härden som i sin tur var anlagd i vad som uppfattades som en grop. 
Gropen visade sig vara en brunn (figur 152).  
 A108 (figur 154) gav det enda avvikande fyndet bland anläggningarna, det 
framkom en glaspärla i det makrofossilprov som behandlades av MAL (bilaga 

Figur 154. A108 fotad mot VNV. I anläggningen kom keramik och en glaspärla. 
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8). I A312 framkom även ett rikhaltigt material av brända ben. Denna anlägg-
ning tolkades i fält som möjlig grav.

Kokgropar
Undersökningsytan innehåller fyra kokgropar och även de är spridda i tre ytor, 
men inte riktigt på samma sätt som härdarna eller boplatsgroparna, utan sna-
rare är centrumområdet delat i ett nordligt och ett sydligt område (figur 155). 
Kokgroparna motsvarar inte härdarnas och boplatsgroparnas fördelnings-
mönster, eftersom det västliga området saknar anläggningar. Kokgroparna 
var mellan 2,4x2-0,76x0,56 meter samt 0,46-0,6 meter djupa med fyllning av 
gråsvart sotig till mörkbrun svart silt med skörbrända stenar. Endast en hade 
ett fyndmaterial av bränd lera. Alla fyra skickades till vedarts- och en till mak-
roanalys. Tre ansågs kunna bidra till tolkningen av ytans kronologi och valdes 
ut för 14C-datering.

Kulturlager och ränna
Dessa kategorier kan i materialet  grupperas enligt följande; kulturlagerresterna 
är mellan 2,2 x 1,3-0,35 x 0,3 meter och mellan 0,04 – 0,07 meter djupa. Fyllning-
en bestod av grå silt till brunsvart silt med enstaka kolfragment. Inga analyser 
inlämnades från dessa anläggningar och det påträffades inga fynd i dem heller. 
Då de därmed till största delen utgör ansamlingar av olika aktiviteters biologiska 
rester från olika perioder ansågs de inte vara lämpliga för vidare analyser.Rännan 
(A281) var 2,6 x 0,6 meter stor. Inte heller denna anläggning prioriterades, därför 
saknas alla uppgifter efter fältregistreringen. Den registrerade fyllningen var ljus 
brun silt och inga fynd registrerades i samband med rensningen. 

Stolphål och pinnhål
Stolphålen är 47 stycken och de varierar mycket både i storlek och djup, men 
även i färgskala och kornstorlek. De registrerade och undersökta stolphålen 
varierade mellan 0,12 – 0,43 meter i diameter och 0,05 – 0,4 meter i djup. Fyll-
ningen består framförallt av gråbrun sandig silt men det förekommer som 
sagt flera andra färgangivelser samt kornstorlekar från brunsvart sandig silt, 
mörk gråbrun lerig silt till brun sandig silt i fyllningen. Endast ett av stolphå-
len är stenskodd stolphålen, även om tre hade sten i ytan. Det saknas tyvärr 
ytterligare information om stenförekomst i profilbeskrivningen. I denna un-
dersökning har gränsen mellan stolphål och pinnhål dragits vid en diameter 
på 0,1 meter. 
 Som syns i figuren 156 finns det två tydliga ansamlingar av stolphål, som tycks 
vara rester av två huskonstruktioner i form av framförallt de takbärande stolpar-
nas stolphål (figur 157) samt en mindre del av vägglinjerna och eventuellt frag-
ment av en hägnad mellan dem. Byggnaderna finns inom den nordvästra delen 
av det centrala partiet av undersökningsytan.
 Det undersöktes tre pinnhål som varierade mellan 0,09 – 0,1 meter i diameter 
och 0,05-0,14 meter i djup (figur 158-159). Fyllningen var gråbrun sandig silt i två 
av pinnhålen och brun sandig silt i det tredje pinnhålet.
 Det förekommer förutom de stolphål som ingår i dessa huskonstruktioner 
även enstaka spridda stolphål som till stor del saknar kopplingar till andra och 
därmed inte kan tolkas som delar av större konstruktioner. 
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Hus  I

Storlek:

16 x 6 meter

Orientering:

Nordnordöst - Sydsydvästlig

Konstruktion:

Huset består av en treskeppig konstruktion där bara de takbärande stolparna har kunnat identifieras i 

större antal och endast enstaka ytterväggstolphål kan identifieras. Konstruktionen har fem par av 

stolphål och ett enkelstolphål, ett av stolphålen är dock inte undersökt men tolkas in på grund av det 

passande läge och storlek. Avstånden mellan stolpparen är mellan 2,9 till 3,4 meter med det största 

avståndet i mitten av konstruktionen. De ingående stolpparens avstånd mellan varandra är mellan 

2,0 till 2,1 meter och den fragmentariska vägglinjen är på dels 1,4 till 1,6 meters avstånd från de 

takbärande stolparnas position.  

Anläggningar som ingår i huset:

Takbärare: A273, A275, A271, A262 (ej grävd), A269, A 264, A266, A269 

(dubblet?), A267,  A236, A237

Vägglinje: A259 (ej grävd), A239, A240, A216 (ej grävd)

Fynd: redovisas per anläggning: Inga

Fynd i provgropar: Inga

Topografiskt läge: Flack sluttning mot norr

Markförhållanden: Sandig silt

Störningar: Inga

Makrofossilsanalyser: Inga

Vedartanalyser: A237 endast ett stolphål togs ut för att vedartsbestämning och 

om möjligt datera. Dock var innehöll denna stolphålet för litet 

material för analys skulle vara möjligt.

Dateringar: Nej

kommentarer: Konstruktionen är vag sett till vägglinjen medan stolphålen för 

takbärande konstruktion är tydlig. 

Figur 158. Hus 1 innehåll och beskrivning.
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Hus  II

Storlek:

12 x 6 meter

Orientering:

Nordöst - Sydväst

Konstruktion:

Huset består av en treskeppig konstruktion där osäkerheten är stor, då bara de takbärande stolparna 

har kunnat identifieras i större antal och det förekommer en tveksam ytterväggslinje. 

Konstruktionen har tre par av stolphål, ett enkelstolphål och en ej grävd anläggning samt ett pinnhål 

och en ej grävd anläggning. Avstånden mellan stolpparen är mellan 2,6 till 4,5 meter med det största 

avståndet i den norra delen av konstruktionen. De ingående stolpparens avstånd mellan varandra är 

mellan 2,5 till 2,6 meter och den eventuella vägglinje utifrån pinnhålet, skulle i så fall ligga på 1,4 

meters avstånd från de takbärande stolparnas position. I samma linje som detta pinnhål förekommer 

tre anläggningar som har utgått, men som ligger i det närmaste perfekt i en eventuell vägglinje

Anläggningar som ingår i huset:

Takbärare: A114, A117, A90, A118, A89,  A119, A18 (ej grävd)

Vägglinje: A93 (ej grävd), A19

Fynd: redovisas per anläggning: Inga

Fynd i provgropar: Inga

Topografiskt läge: Flack nordlig sluttning

Markförhållanden: Sandig silt

Störningar: Inga

Makrofossilsanalyser: Inga

Vedartanalyser: A89, endast ett stolphål togs ut för att vedartsbestämning och 

om möjligt datera. Lind var trädslaget.. 

Dateringar: 85-340 AD

Kommentarer: Denna byggnad är den mest tveksamma sett till den orytmiska 

konstruktionen. Det kan vara så att denna konstruktion snarare 

har en funktion som inte är gängse bostadshus utan mer 

komplement till de aktiviteter som ha bedrivits i dess närhet.

Figur 159. Hus 2 innehåll och beskrivning.
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Fynd 
Fynden som påträffas under en arkeologisk undersökning är alltid en av de bästa 
källorna till vad som hänt på ytan. Det är samtidigt ett av de svåraste företeelserna 
eftersom fynden dessutom i mycket hög grad har hanterats av sin egna samtid 
på olika sätt. En del av det som blir avfall kan ha behandlats mycket olika under 
boplatsens livslängd och därmed blir spåren olika. Fyndens har dessutom olika 
livslängder vilket innebär att det kan vara problematiskt att enbart datera efter 
vilka föremål som påträffas. Samtidigt kan fynden dessutom existera på den yta 
som brukas som rester av föregående etablering och på detta sätt kan samtida 
eller äldre restmaterial medvetet eller framför allt omedvetet hamna i anlägg-
ningar som anläggs. Detta är ett problem som gäller de flesta anläggningar, men 
i gropar med hushållsavfall finns det större problem än till exempel i en härd. För 
denna undersökning hade vi att samla in och dokumentera fynden med tonvikt 
på äldre järnåldern. Det fyndmaterial som framkom vid undersökningen av Fors 
143 utgörs av keramik, bränd lera, brända ben, samt en mindre mängd slagen 
flinta. Merparten av fynden påträffades i anläggningarna. 
 I kulturlagerresterna påträffades inga fynd. Som ovan har nämnts var ytan som 
helhet relativt kraftigt påverkad av senare tiders markbearbetning som till exem-
pel odling. Därmed är fyndens existens i princip endast kopplad till anläggning-
arna och inte till ytor, vilket har sina fördelar i det att de utgör fyndets kontext. 
För att försöka få ut mer information ur keramiken behandlades denna fyndkate-
gori av Torbjörn Brorsson på Kontoret för Keramiska Studier (KKS). För att, via oli-
ka analyser erhålla kunskap, om det rörde sig om egen produktion eller import. 
Keramikmaterialet kan huvudsakligen dateras till äldre järnålder, med enstaka 
osäkra undantag (bilaga 9). En del av keramiken utgörs av hushållskeramik vilket 
framkom i kontexter med brända ben. Vid keramikanalysernas genomförande 
var det inte klart om benmaterialet härrörde från djur eller människa. 

Keramik och bränd lera
Keramikmaterialet består av 815 keramikskärvor till en sammanlagd vikt av 4015 
gram. Den största delen av keramiken sett till både antal skärvor och vikt kom 
från två anläggningar, en brunn A79 med 2466 gram och en trolig grav A312 
(fälttolkning) med 675 gram. I den andra troliga graven A315 framkom relativt 
lite keramik bara 149 gram, men mycket brända ben. I en av härdarna A108 på-
träffades förhållandevis mycket keramik, 205 gram. Övriga nästan 700 gram ke-
ramik påträffades i 17 anläggningar och två provgropar.
 Mer än hälften av keramiken kom alltså från en enda anläggning, A79, den var 
en av de mest komplexa anläggningar i det att den hade haft flera funktioner. I 
denna anläggning framkom flera mynningar och bukdelar men relativt få bot-
tendelar. Keramikens godstjocklek varierar mellan drygt 5 till drygt 12 millimeter, 
de flesta mellan 8 till drygt 9 millimeter. Magring består av krossad bergart med 
kornstorlekar mellan 0,82-4,45 millimeter stora korn. Merparten av keramikma-
terialet är glättat. Endast en skärva med dekor, ett så kallat vinkelbandsmönster, 
påträffades i en anläggning (A 68). Denna skärva är den tunnaste och har minsta 
kornstorleken medan den grövsta inte har de största kornen. Det finns därmed 
inte en given koppling mellan godstjocklek och dess magring. Utifrån kärlkon-
struktionen har två fyndposter en klar hushållskeramisk struktur, båda kommer i 
A79.
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 Keramikbearbetningen utfördes, som tidigare nämnts, av Torbjörn Brorsson 
(KKS) och han daterade 11 fyndposter utifrån materialets magring, dekor, ytbe-
handling och mynningsformer. Dekorfragmentet dateras till romersk järnålder 
och de övriga till framför allt tidsavsnittet förromersk järnålder-romersk järnålder, 
ett till eventuellt yngre järnålder och ett till romersk järnålder-folkvandingstid. 
Den komplexa A79 har fyra fyndposter som alla dateras till förromersk-romersk 
järnålder. A227 hamnar i samma intervall, medan A312 daterades till yngre järn-
åldern med viss tveksamhet och samma tveksamhet gäller dateringen av kera-
miken i A315 som daterades till romersk järnålder-folkvandringstid. Slutligen 
daterades keramiken i provgrop 4 till allmän äldre järnålder.
 Ur keramikmaterialet utvaldes sju stycken skärvor för både tunnslip- och lipi-
danalys för att ta fram ytterligare information kring både godsets härkomst och 
kärlens funktion. Ur materialet plockades sju skärvor från fyra olika anläggningar 
(Bilaga 9 0ch 10). Dessa har en viss spridning inom anläggningarna inom un-
dersökningsområdet. De analyserade kärlfragmentens skärvtjockleken varierar 
mellan 5-12,7 millimeter. I urvalet förekommer både så kallad finkeramik som 
grövre hushållskeramik.
 Den brända leran vägde totalt 598 gram och kan delas in i olika grupperingar 
utifrån funktion eller form. En form som framkommer på boplatser från fram-
för allt förromersk järnålder är lerkulor. I materialet framkom en lerkula vardera 
i A315 och 227. Båda lerkulorna är hårt brända och i princip lika stora. I övrigt 
framkom enligt Torbjörn Brorsson klinlera, bränd lera, lerpackning och smält 
lera. Enligt spridningsbilden förekommer mest bränd lera i A51 med 143 gram, 
A108 har 117 gram medan A79 endast kommer upp i 97 gram. Dessa tre anlägg-
ningar har dock mer än hälften av den registrerade brända leran och övriga 18 
anläggningar och tre provgropar delar på resterande fyndvikt. Dock är fyndet i 
provgrop 4 registrerat som något osäkert eftersom det har tolkats som möjligt 
tegel alternativt rest av eldbock. I Provgrop 8 är den brända leran registrerad 
som ett föremål, av sländtrissa- eller vävtyngdstyp. Inget förslag på vilken typ av 
föremål lämnas dock (Bilaga 9). Det förekommer ett fynd av smält lera och detta 
kommer i A79. I övrigt dominerar den samlande kategorin bränd lera före ler-
packning och lerklining. Flera av lerfragmenten är brända kring 1000 grader och 
i A205, 206 och 207 förekommer indikationer på ugnsväggrester med avtryck av 
vidja eller växtmaterial i den brända leran.

Brända ben
Brända ben har påträffats i tio anläggningar: A5, 79, 108, 138, 150, 252, 312, 315 
och 316. Sammanlagt påträffades benfragment till en sammanlagd vikt av cirka 
1878 gram. Dessa har analyserats av Helen Sjöling Osteolog vid SAU (Bilaga 8). 
Benmaterialet bestod framför allt av brända ben, men även en mindre mängd 
obränt material såsom tänder förekom. De brända benen var i allmänhet kraf-
tigt fragmenterade och i anläggningar med färre ben var de oftast kraftigt brän-
da, medan i anläggningar med större benmaterial verkade de ha utsatts för en 
lägre temperatur. Dessvärre var det endast cirka 10 % som kunde definieras på 
grund av fragmenteringsgraden samt att materialet i helhet saknade arttypiska 
detaljer.  Över 70 % av benmaterialet påträffades i A315 och de övriga ca 30 % 
fördelades på de övriga 9 anläggningarna. A315 ansågs vara mest trolig som 
grav och därmed genomgicks denna anläggning med större noggrannhet. Inga 



195

människoben påträffades i materialet och därmed kunde de eventuella gravar-
na återgå till respektive primära fältbedömning.

Flinta 
Det framkom mycket liten mängd flinta, 8 stycken, i de provgropar som upptogs 
inom undersökningsytan (bilaga 3). Även bland de undersökta anläggningarna 
var flintmaterialet sparsamt förekommande. Övrig slagen flinta påträffades i 
provgrop 12 och i anläggningarna A207 och 315. Avslag framkom i provgrop 6 
och A254, 312 och 315. Ett avslag med retusch påträffades i A280. Flintan i prov-
grop 12 var bränd men i övrigt förekom ingen bränd flinta i materialet. Flintavsla-
get med retusch indikerar att man brukade flinta som redskapsmaterial, även 
om fyndfrekvensen av avslag och övrigt slagen flinta inom den undersökta ytan  
påvisar att det inte är här man har bearbetat flintan. 

Bergart, glas, kvarts och kvartsit
Under undersökningen påträffades ett mycket litet fyndmaterial av bergart och 
kvartsit (bilaga 3). Det som framkom var en bearbetad sten i diabas, en bergarts-
slipsten och ett avslag i kvartsit. Samtliga framkom i anläggningar, diabasen och 
avslaget i kvartsit i A79 och bergarsslipstenen i A315. En grön glaspärla framkom 
i samband med flotering av ett makrofossilprov från härden A108. Pärlan var 
utan dekor och cirka sju millimeter i diameter och fem millimeter tjock.
 Det går inte att utifrån fynden tolka platsen mer än att man troligtvis slipat 
metallföremål och brukat kvartsit som komplement till det lilla flintmaterial som 
man hade att tillgå. Diabasen kan indikera kontakter utanför närområdet. Troli-
gast är att den kommer från Halle- och Hunnebergen, det är med andra ord i så 
fall inte ett oöverstigligt avstånd som den transporterats. Glaspärlan är av en mer 
ordinär typ och tillhör de vanligaste under äldre järnålder (figur 160). Det intres-
santa är att den framkom i en härd, men saknade spår av värmepåverkan. Detta 
kan innebära att den antingen tappats på marken innan anläggningen anlades 
eller tappats i samband med att anläggningen övergavs.

Figur 160. Glaspärlan från A108.
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Analysresultat
Inledning
Den arkeologiska undersökningen av Fors 143 hade som mål att besvara ett an-
tal frågor och till hjälp hade vi ett antal olika naturvetenskapliga analyser. Totalt 
skickades 45 kolprover till VedLab för vedartsbestämning för att utgöra grunden 
för dateringar samt för att få indikationer på hur den brukade vegetationen kring 
boplatsen kan ha sett ut. Av dessa prover innehöll ett antal inget daterbart ma-
terial eller ansågs vara olämpliga för datering (bilaga 4). Utifrån frågeställning-
arna och klassning som de vedartsbestämda proverna erhöll, skickades 25 för 
14C-datering hos CEDAD i Lecce, Italien. Av dessa innehöll två prover för lite kol 
för att kunna dateras (bilaga 5). Makrofossilanalyser har utförts av MAL på 33 pro-
ver, fördelat på 15 olika anläggningsnummer (bilaga 6). En markkartering med 
avseende på fosfathalt och MS-värde har genomförts i samarbete med MAL med 
sammanlagt 67 provpunkter (bilaga 7). Torbjörn Brorsson vid Kontoret för Kera-
miska Studier (KKS) har utfört en mikroskopering av keramiska tunnslip på sju 
utvalda keramikskärvor Bilaga 9). Sven Isaksson vid Arkeologiska forskningslabo-
ratoriet vid Stockholms universitet, har utfört en analys av organiska lämningar i 
keramik (bilaga 10). Osteologisk analys har utförts av SAU (bilaga 8). Problemen 
med att samla in analysmaterial är dem samma som gäller fynden; det är viktigt 
att analysproverna plockas utifrån frågeställningar och källkritiska aspekter.

Vedartsbestämning
Vedartsanalys genomfördes i två omgångar och omfattade totalt 45 insända 
prover. Av dessa vedartsbestämdes 36 och i dessa påvisades nio olika trädslag. 
Ek dominerar sett till alla prover och förekom i 40 % av proverna. Därefter före-
kommer al, björk, tall, ask, hassel, asp/salix, lind och rönn/oxel i olika grader. I 
de två stolphålen som analyserats saknas material i ett av dem och i det andra 
påträffades lind. Bark/näver påträffades i en av kokgroparna. I härdarna förekom-
mer trädslag som är högvärdigt bränsle som ek, björk och al. Samtidigt förekom-
mer även lind och salix som som inte har lika goda bränsleegenskaper. 
 Utifrån en vedartsanalys kan man få fram information som inte bara definierar 
vilka 14C-prover som är relevanta att skicka in, utan det går även att utläsa föränd-
ringar över tid av vilka trädslag som förekom i de olika anläggningarna. Till detta 
är det möjligt att man även kan spåra växtligheten i det omgivande landskaps-
rummet (figur 161). 
 Den första omgångens prover ansågs som för få för att bygga en vidare analys 
på, varför denna kompletterades med en andra. Denna kompletterande analy-
sen kom att förändra tolkningen av lokalens ekonomi och närmiljöns vegetation.
  Utifrån första omgången skulle man anta att björk var nästan lika attraktiv 
som al och ek, men som den komplimenterande omgången påvisar tycks detta 
inte stämma. I början av rapporten påtalas dessa problem i kapitlet Källkritik. Vi 
har ett bakgrundsbrus från boplatsens existens och förhistoria som syns i vissa 
anläggningar, medan andra lämningar kan ses som mer ”slutna miljöer” för pro-
ver.
 Vi har därför antagit att träkolförekomsten i boplatsgropar kan ge en bild av 
det allmänna bakgrundsbruset inom den undersökta ytan. Även den undersökta 
brunnen kan ses som en sådan fångstficka för det som kan röra sig på ytan under 
tiden den står öppen.
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 I figur 161 kan man iaktta att i boplatsgropar förekommer alla de olika trädsla-
gen, utom lönn, som endast har påträffats i en av härdarna. Utifrån hypotesen 
att de trädslag som förekommer i boplatsgroparna, kan tolkas vara normalt bak-
grundsbrus på boplatsen, kan man konstatera att eftersom lönnen endast finns i 
en härd är detta ett ovanligt och mycket udda inslag i resursmaterialet.
 Under förromersk järnålder tycks man i princip använda alla trädslag som finns 
utom lind och apel/hagtorn. Detta torde passa in i bilden av en expansiv period 
med många etableringar i landskapsrummet (Nyqvist 2007). Intressant är att al 
förekommer i alla de daterade frekvenserna. Ek förekommer inte i äldre brons-
ålder, medan flera andra förekommer enstaka gånger som salix, lönn och apel/
hagtorn. Lönnen dateras till slutfasen av lokalens nyttjande, vilket eventuellt kan 
vara bevis på att man nyttjar detta trädslag, först när de andra trädslagen börja 
ta slut i närområdet. Detta skulle ha varit intressant att testa mot hur pollenfö-
rekomsterna ser ut i detta landskapsrum, men här saknas denna möjlighet. Men 
som ovan påpekades är det ur källkritisk aspekt svårt att avgöra på vilka grunder 
man valde att elda med trädslaget ifråga. 
 Det man kan påvisa är att det det trots allt finns ett trädslag, al, som finns i alla 
de ovanstående kronologiska grupperingarna och att eken har nästan samma 
förekomst ur kronologisk aspekt. Man kan utifrån de insända provernas kolföre-
komst och de arter som kunde fastställas tolka att skogen i närheten av Fors 143 
dominerats av ett fåtal trädslag. Ek och al har i princip alltid förekommit i skogen. 
Intressant är att inget barrträd förekommer i materialet, inte ens under slutdelen 
av nyttjandetiden förekommer det indikationer på barrträd. Antingen tömdes 
skogen på lövträd för att det inte fanns barrträd i den eller så  bestod skogen 
endast av lövträd. Kanske kan detta bero på att man använt lövskogen som fo-
dertäkt och därmed gynnat en sådan skog på bekostnad av barrträden. 
 I en sammanställning av vilka träd som man ur huvudsakligen historiskt per-
spektiv har nyttjat till lövfoder till boskap räknas 21 träd upp av Regnell (2003) 
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Figur 161. Trädslag fördelade efter anläggningarna som analyserats. I denna sammanställning har 
även björknäver tolkats som indikator på att björk har använts. Av 45 insända prover har 36 analyse-
rats och nio saknade identifierbart material eller analyserades inte av andra orsaker.
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som hämtat listan från Slotte (1999). Det är en inbördes rangordning inom den 
presenterade listan, i toppen och som mest ätbar hamnar ask, lind och i botten 
som minst ätbar hamnar bok och ek. I diskussion kring vilka man valde anges att 
man helst undvek ek, eftersom man ansåg att djuren ogillade eller rent av  skada-
des av dessa löv. Samtidigt påvisas dock exempel där ek har brukats, framförallt 
till foder för get eller får (Regnell 2003), vilket också är de vanligaste djur man 
hamlade för. Vad gäller övriga boskapdjur ansågs lövtäkten snarare vara nödfo-
der och för människor användas ekbarken som tillskott i nödbröd. 
 Vid en jämförelse mellan listan på lövtäktsträd (Regnell 2003) och de trädslag 
som påträffats på Fors 143, ser man stora likheter mellan dem. Detta är till viss 
del beroende på om man godkänner att man tar bort till exempel de olika björ-
karterna och accepterar artbeteckningen som huvudnamn. Då krymper listan 
och man hamnar på 12 trädslag. Dock förekommer en del trädslag bara i en an-
läggning, vilket knappast skulle betyda en återkommande lövtäkt. Man kan för-
visso inte veta hur många grenar som eldades upp, det vill säga, redovisningen 
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Figur 162. Trädslagens fördelning mellan första och andra omgången av analysmaterial.
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är bara indikator på att trädslaget utnyttjades. Det går inte att kvantifiera dessa 
indikationer. Skillnaden mellan få och många förekomster kan bero på det ur 
denna synvinkel slumpmässiga urval som sker, vilket syns i figur 162-163. Utifrån 
Regnell och Slotte resonemang skulle de trädslag som förekommer i analysresul-
tatet de minst favoriserade. Samtidigt är de som skall vara mest ätbara antingen 
frånvarande eller uppvisar avsevärt mindre förekomst sett till förekomsten i de 
analyserade anläggningarna (figur 164).

14C-dateringar
De 23 erhållna dateringarna är från 22 anläggningar inom Fors 143. Analysepro-
verna valdes ut för att antingen datera ytan eller den enskilda anläggningen i 
fråga (figur 165). I några fall gick det inte att uppnå dateringsvolym av kol och 
därför innehåller listan endast de som daterats. Dessa analyssvar uppvisar en re-
lativt liten spridning, från äldre bronsålder till romersk järnålder. Detta är i sig ett 
ganska ovanligt resultat. Spridningen över ytan syftade till att försöka datera ak-
tiviteter och om möjligt föränderligheten i nyttjandet av ytans olika delar. Därav 
daterades brunnen med två 14C, det ena skulle försöka ringa in ett så tidigt skede 
som möjligt och det andra syftade att datera en avslutande fas av anläggningen. 
För att fånga in olika användningsskeden daterades tio härdar, tre kokgropar, sju 
gropar och ett stolphål. 
 Orsak till grupperingarna i figur 166 är att dateringarna med två sigma hamnar 
tydligt inom de entydiga kronologiska perioderna. Samtidigt förekommer det 
en grupp dateringar som antingen är likvärdigt fördelade på båda sidorna om 
de berörda periodindelningarnas gränser eller med en mindre tonvikt åt något 
håll. De äldsta dateringarna hamnade i äldre bronsålder och består av endast 
två prover. Därefter kommer en gruppering som kan både tillföras både yngre 
bronsålder som äldre förromersk järnålder. Sedan kommer den största gruppe-
ringen med dateringar som enbart tillhör förromersk järnålder. I nästa kronolo-
giska gruppering, som omfattar övergången mellan förromersk järnålder och ro-
mersk järnålder, har vi ett färre antal dateringar. Dock förekommer samma typ av 
spridning sett till typer som daterats till denna kronologiska gruppering. Brunn-
nen, vars slutfas startade under förromersk järnålder, har med säkerhet upphört 
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under denna tid och helt säkert övergått till att fungera som endast en depone-
ringsyta av hushållsrester. Detta sker dock ganska fort, sett till keramiken som 
förekommer i spridda rester inom de övre lagren.
 De sista dateringar som förekommer inom undersökningsytan är från romersk 
järnålder, det som har daterats är tre härdar och ett stolphål (figur 167). 
 Utifrån detta spridningsschema av dateringarna kan vi utläsa att boplatsytan, 
vid några tillfällen, användes för eld/värme/matlagning under äldre bronsålder 
i form av härdar. Under slutet av yngre bronsålder och början av förromersk 
järnålder sker en etablering av bebyggelse som utnyttjar ytan som aktivitetsyta. 
Från detta tidsavsnitt har vi tre härdar, två kokgropar och tre gropar samt det 
undre lagret i brunnen (Lgr 16) som daterats till förromersk järnålder. Att de 
lägre lagren avsätts är i sig ett tecken på att brunnen inte hålls aktivt öppen. 
Material som påträffades påvisar att den fortfarande var fuktigt och därmed 
övergavs den inte på grund av att den sinat. Kanske övergavs den för att den 
eventuellt blivit mer av en säsongsbetonad källa? Att den så sakteliga återfyll-
des kan tolkas på två huvudsakliga sätt. Antingen var denna del av ytan inte i 
bruk i samband med att den övergivits eller så fortsatte man ta vatten under 
den första tiden men inte till att släcka mänsklig törst utan till djuren. Det finns 
ytterligare ett behov av vatten som kanske varit aktuellt inom ytan och det var 

Typ Ä Brå Y Brå/FRJ FRJ FRJ/RJ RJ

Brunn A79 Lgr  10

Brunn A79 Lgr 16

Härd A99, A289, A209, A68, A312, 

A313,

A156, A85, A52, A108, 

Kokgrop A41, A251 A180

Boplatsgrop A315, A280, 

A162, 

A48, A206, 

A138, 

A25

Stolphål A89

ANTAL 2 4 8 4 4

Figur 166. Daterade anläggningar och summering av antal dateringar i varje kronologisk gruppering.
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Figur 167. Dateringar. Ä Brå = Äldre bronsålder, Y brå/FRJ= Yngre bronsålder/Förrommersk järnål-
der, FRJ= Förromersk järnålder, FRJ/RJ= Förromersk järnålder/Romersk järnålder och RJ= Romersk 
järnålder. Vad gäller fasen Y brå/FRJ innehåller den dateringar från slutfasen av yngre bronsålder 
som sträcker sig in i början av Förromersk järnålder. Dateringarna gäller därmed inte början av yngre 
bronsålder. Samma struktur gäller även FRJ/RJ-fasen.
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till de värmealstrande aktiviteterna som MS-analysen indikerade. Man kanske 
behövde ha en vattenhåla för att släcka misslyckanden i de troliga ugnar som 
indikerats både i den tidigare nämnda analysen och i fynden av smält lera, alter-
nativt ugnsväggar, som påträffats i området.  
 Redan under romersk järnålder börjar aktiviteterna inom undersökningsytan 
att avta. Det stolphål som daterades i Hus 2 ger en fingervisning om att att ytan 
inte användes till några andra större aktiviteter än boende efter romersk järnål-
der. Hus 1 stolphål hade inget bra dateringsmaterial, så vi kan tyvärr inte jämföra 
den husens kronologiska relationer. Sedan är givetvis en datering inte tillräckligt 
för att med större säkerhet diskutera hus och deras ålder. Kanske är det så att 
båda husen har sina lägen utifrån att ytan har upphört att vara aktivitetsyta, men 
frågan är om dessa byggnader är bostadshus.

Makrofossilanalys
Totalt analyserades 33 makrofossilprover (figur 168). Detta material kommer från 
15 anläggningar som tolkats i fält som gropar (A96, 138, 252 och 280),  härdar 
(A68, 108, 289 och 313), en brunn (A79), ett stolphål (A133), en kokgrop (A251) 
ett tveksamt stolphål  (A206) samt två utifrån fyndiakttagelser i fält tolkade som 
möjliga gravar (A312 och 315). I samband med intagandet av material ansågs det 
viktigast att utreda funktion av anläggningar samt fastställandet av eventuella 
gravar. Därav kom inga av stolphålen i Hus I eller Hus II att plockas in, då dessa 
inte var prioriterade.
 Av de fyra gropar som analyserades (A96, 138, 252 och 280) gav tre mycket li-
tet material, vilket  det svårt att tolka dem. Bristen på organiskt material förutom 
en liten mängd brända ben, indikerar att om de varit avfallsgropar så har de inte 
fungerat som avfallsgropar för hushållet. Förekomsten av brända ben kan i sig 
lika gärna komma från äldre aktiviteter på ytan, det vill säga materialet följde 
med ned i gropen från ytan. Inte heller pollenalysen från en av dessa anlägg-
ningar gav resultat. Den fjärde gropen gav dock ett material av både korn och 
oidentifierat sädeskorn samt åkerogräs. Även ett frö av en typisk ängsväxt påträf-
fades. Denna grop tolkades som en avfallsgrop kopplad till vardagsaktiviteter 
från hushåll.
 Stolphålet uppvisade inga andra material förutom kol och ben, vilket tolkades 
som enbart bakgrundsmaterial. Vad gällde de båda eventuella gravar som ana-
lyserades berodde tveksamheten på att det endast i ytan framkom rikligt med 
brända ben och keramik medan det inte gick att urskilja några mer indikationer 
på gravfunktionen i form eller konstruktion. I analysen framkom att de haft två 
skilda funktioner, A312 hade sädeskorn och åkerogräs samt lite brända ben och 
hartsfragment. Tolkningen är att den snarare är en avfallsgrop för hushållsrester. 
Vad gäller den andra eventuella graven, A315 saknade den botaniskt material 
och innehöll i princip endast brända ben. Därför gick det inte att tolka anlägg-
ningen utifrån makrofossilananlysen.
 Vad gäller härdarna och kokgropen innehöll de allihop brända ben, men 
bara tre av dem hade botaniskt material. Vilket kan bero på antingen en mer 
lyckosam provtagning eller bättre bevarandegrad av organiskt material. Det 
finns givetvis skillnader i funktionen som kan ha skapat eller förstört beva-
randemöjligheterna i anläggningarna. I A313 förekommer korn och åkerogräs 
och i A99 förekommer en större mängd ogräsfrön samt enstaka sädeskorn 
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och A251 påminner i resultatet om A313. Utifrån detta tolkas det botaniska 
materialet från A313 som rest av en rostning medan A99 tolkas som rest av en 
uppeldning av tröskningsmaterial. Detta skulle kunna betyda att A 313 samt 
251 har fungerat som rostningsanläggningar, medan A99 är så att säga för-
bränningsanläggningen för vardagsmaterialet.  
 Den största andelen prover kom från de olika lager som kunde iaktta i brunnen 
A79. Gemensamt är att dessa uppvisade mycket lite botaniskt material, som i sin 
tur dominerades av sädeskorn och åkerogräs, utom ett lager med rikhaltig före-
komst av halm. Pollenanalyserna utfördes i alla utom ett lager (nr 10) och upp-
visade endast resultat i två lager (2 och 12). I dessa påträffades pollen från korn, 
men även kulturindikerande växter som målla, gråbo och nejlikväxter. Till dessa 
kommer även fåtaliga pollen från träd som ek och hassel. De analyserade mate-
rialen indikerar, tillsammans med pollenanalyserna som utfördes, att brunnen 
efter att den slutat att fungera som brunn kom att fungera som depå för olika 
typer av avfall. De växter som indikerats via analyserna kommer från närområdet 
eller användes av de som nyttjade ytan eller närområdet, vilket borde betyda att 
närområdet var åker med få lövträd bestående av en blandning av ek och hassel.  
 Sammantaget indikerar de botaniska analyserna av fyllnadsmaterial i anlägg-
ningar inom fornlämningen att markerna som odlats har varit välgödslade. Den-
na tolkning baseras på det faktum att de identifierade växterna är näringskrä-
vande växter och endast djurhållning skulle kunna förse markerna med denna 
näring. Ser man till förekomsten av sädeskorn i analyserna, är nästan alla korn, 
med betoning på skalkorn. En liten förekomst sett till volym var de enstaka kär-
nor av bröd- eller kubbvete som påträffades, dessa indikerar att man haft en 
mindre odling av vete som komplettering till kornodlingen. Detta indikerar i sin 
tur att odling skett på andra åkrar än de åkrar som användes för kornodlingen 
i närmiljön. Denna struktur i odlingen är vanlig i Sydskandinavien under yngre 
brons- äldre järnålder. Dessutom påträffades förutom korn och vete även indika-
tioner på eventuell odling av råg och havre. Dessa kan dock ha förekommit som 
ogräs. Korn och vete anses vara mer känsliga för markens dräneringsförmåga, 
närings- och surhetsnivå än råg och havre. 
 Det är möjligt att utifrån de odlade sädesslagen i kombination med ogräsföre-
komsten skapa en bild av hur man nyttjat sitt landskapsrum. Eftersom merpar-
ten av de identifierade ogräsarterna var av närings- och surhetskänsliga arter, 
bör man tolka havren och rågen som om dessa inte odlades i närområdet. Dessa 
kan inte kombineras med den välgödslade åker som både kornet och vetet till-
sammans med ogräset indikerar. Det förekommer växter som både haft ogräs- 
och nyttostämpel under förhistorisk tid, oljeväxter kopplad till linodling (olje-
dådra och småsnärjmåra). I materialet förekommer växter som indikerar både 
näringsrika och fuktiga åkrar, alternativt lättare lermarker (bilaga 6), trampört 
förekommer som ogräs primärt i höstsådd men kan även förekomma i vårsådd. 
Svartkämpar växer primärt på gräsmarker och anses vara en säker indikator på 
ängs- och betesmarker. En intressant växt är åkerspergel som fungerar både 
som oljeväxt liksom lin och oljedådra och som djurfoder. Åkerspergel påträffas 
ofta på näringsfattiga jordar.  Att den används i kosten på något sätt, indikerar 
de mosslik som daterats till järnåldern då de har haft åkerspergel i magsäcken. 
Möjligen har denna växt även varit en del av den mänskliga dieten under järn-
åldern. I materialet förekommer även indikatorer på torra åkerjordar, ogräs som 
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trivs bäst i rotfrukts- och grönsaksodlingar, samt ogräs som trivs med alla typer 
av grödor. 
 Ur materialet kan man utläsa att man troligen har skördat på ett ovanligt sätt. 
Antingen har man ryckt upp säden med rötterna eller så har man skurit av nära 
marknivån, vilket indikeras av stora mängden av lågväxande arter. Detta avviker 
från den gängse tekniken vilket skall ha varit att skära av axet högt upp. Att vi här 
kan urskilja att man tagit med sig i princip axet och hela stråt in kan betyda att 
man eftersträvat att erhålla foder i form av halm. Detta stöds av den relativt rik-
haltiga förekomsten av halm i ett av lagrena (lager 10) i brunnen (A79). Att man 
tar till vara halmen från åkrarna och tar hem den till boplatsytan, kan kopplas till 
att man lagrat föda för stallade djur. Att lagra halm kan i och för sig tolkas som 
man hade för avsikt att hålla djuren i stallet under delar avåret för att kunna ta till 
vara gödslet. Halmen kan även fungerat som råmaterial för antingen byggnation 
eller hantverk. Dessutom behöver inte själva platsen för denna lagring vara en 
permanent boplats, utan kanske som fäbod/säter, alltså en plats som man inte 
nyttjar året runt och som inte har åkerbruk som primär funktion.
 De arkeobotaniska fynden pekar som helhet mot en datering mellan över-
gången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder med en huvudsaklig beto-
ning på äldre järnåldern. De förekommande nakna kornen indikerar en något 
äldre datering än järnålder. Dessa finns i en anläggning, A280. Havren förekom-
mer under denna äldre period men anses vanligen som ett ogräs i dessa kontex-
ter även om odling kan förekomma. Som ovan nämnts finns det mycket svaga 
spår av gräs, svartkämpe och starr, men de indikerar ängs-, betes- och fodertäk-
ter i våtmarker. Lokalen tycks dock ha haft en djurhållning eftersom odlingen bör 
ha krävt gödsel. Tolkningen av ovanstående ger två alternativ, att antingen har 
man på Fors 143 odlat de påträffade sädesslagen själva eller så har man varit en 
del av ett välorganiserat agrarsystem. Intressant för den fortsatta diskussionen 
kring lokalens struktur är att lokalen har en mycket liten variation i sädesslagen 
och att den skördemetod som tycks ha använts indikerar att det ogräs som på-
träffats bör vara medvetet insamlade.

Markkemisk kartering
Den markkemiska karteringen genomfördes i två omgångar, dels en månad före 
fältarbetets påbörjan dels under fältarbetets första veckas provgropsgrävning. 
Resultatet från den inledande karteringen användes vid starten av fältarbetet 
(figur 139 och 140), medan den andra sammanslagna karteringens resultat har 
tillkommit i samband med rapportarbetet. De resultat som fosfat- pch MS-ana-
lyserna gav visar på förekomst av en boplatsyta  som har påverkats av plöjning. 
Det påvisar även att i väster finns en diffus boplatsyta samt att i de centrala och 
östra delarna förekommer starkare indikationer på boplats. På det hela taget så 
kan man tolka resultaten som om den undersökta ytan är en ytterdel av en större 
boplatsyta (figur 169). Troligen fortsätter boplatsen i söder och avgränsas i norr 
av de lägre och fuktigare markerna. 
 Skillnaden mellan fosfat och MS är tydlig i det att fosfaten uppvisar en förhöj-
ning i sydöstra delen av centrumdelen och stigande värden från i princip alla 
ytterkanter (figur 169 och 170). Samtidigt uppvisar dessa samma indikation att 
boplatsen har fortsättning utanför den undersökta ytan, svagare i nordöst och 
starkare i öster och söder. Vad gäller MS så uppvisar den snarare en tvådelad eller 
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Figur 169. Ytan med anläggningar och fosfatvärdena.
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Figur 170. Ytan med anläggningar och MS värden.
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även en tredelad bild. I denna analys finns de höga värmeindikationerna fram-
förallt i väster (delyta 1) och i den södra-sydöstra delen av centrumyta (delyta 2) 
med del av den östra delytan (delyta 3) samt i den nordöstra delen, strax utanför 
undersökningsytan.
 Enligt sammanläggning av de olika resultaten kan man urskilja dels en vag 
boplatsyta i väster dels en mer tydlig boplatsyta i de centrala och östra delarna 
av undersökningsytan även om det inom de centrala och östliga delarna inte är 
entydiga indikationer. MAL:s undersökningar tyder på en markant, men inte en 
långvarig bosättning. Denna tolkning grundar sig på det faktum att den genom-
snittliga fosfathalten från anläggningarna är två gånger så hög som den omgi-
vande marken. Om det hade varit en långlivad bosättning, skulle omgivningen 
påverkats mer och man skulle även ha sett en högre fosfathalt i närområdet än 
den som kunde iakttagas i analysresultatet. Det positiva är att detta skulle kunna 
indikera en tämligen ostörd boplatskontext. Resultaten från Fors 143 indikerar 
både en större grad av gödsling och att ytan möjligen nyttjades av en större po-
pulation. Det som är intressant är att fosfaterna stiger mot söder vilket indike-
rar att om det förekom gödselproduktion inom den nu undersökta ytan, så var 
denna kortlivad.

Analys av keramik
Den keramiska analysen består förutom sedvanlig genomgång av keramiken av 
två ytterligare delar. Den första är en mikroskopering av tunnslipprover för att 
fastställa lertyp och magringsmaterial. Den andra delen är en lipidanalys som 
framför allt kan ge svar på hur kärlen har använts. Keramiken som analyserades 
från Fors 143 uppvisar till en början ett relativt likformigt resultat. Utifrån resul-
taten kan man konstatera att keramiken har framställts av leror som har magrats 
med gnejs. Den fortsatta analysen påvisar dock att det är möjligt att dela in kera-
miken i tre grupperingar. 
 Det förekommer skärvor som framställts av täta finleror, utan silt, skärvor med 
siltiga finleror samt slutligen skärvor med siltiga mellanleror. Utifrån dessa före-
komster kan man anta att det troligen finns minst tre produktioner ifrån olika 
lertäkter inom boplatsens närområde. 
 Intressant är att dessa olika skärvor har påträffats i samma anläggningar, vilket 
innebär att det kan vara en relativ samtidighet mellan produktionerna, alltså att 
man därmed valde att hämta leran från olika lertäkter under samma tidsperiod. 
Detta menar Brorsson (bilaga 9) skulle kunna tolkas som att det förekommit fler 
än ett hushåll under samma period (figur 171). Under förutsättning att olika hus-
håll enbart väljer leror från sina respektive egna täkter, kan vi här se en eventuell 
ägo-/nyttjanderätts uppdelning av resurserna inom boplatsområdets närhet. 
 Då Fors 125 och 143 förmodades delvis haft en samtida existens ingick båda 
lokalerna i Brorssons analysarbete. Detta innehålla jämförelse mellan keramiken 
från Fors 125 och Fors 143. I denna del av analysen påträffades likartade kärlma-
terial, men samtidigt domineras materialet från Fors 125 av senneolitisk keramik. 
Därmed är likheten mer en produktionsteknisk likhet än kronologisk. 
 I sitt arbete tar Brorsson upp andra material från älvdalen; S:t Peder 66 och ett 
antal lokaler i södra Bohuslän inklusive Göteborgsområdet (Brorsson 2006 och 
2009). I detta jämförande material dominerar finlera som magrats med granit. 
Denna koppling stämmer med resultatet från Fors 143. Avvikande är att Fors 143 
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är mer homogen i sitt val av lertyp och detta menar Brorsson indikerar en mindre 
grupp individer på Fors 143. Samtidigt har man använt samma typ av material till 
både små och stora kärl. 
 Till denna analys kopplades en lipidanalys, vilket är en analys av organiska res-
ter i kärlen, antingen i form av rester på kärlsväggarna eller som nedbrutna fetter, 
oljor eller vaxmaterial i keramikkärlens porer. Enligt nu gängse tolkning utgör 
denna ansamling i de oglaserade kärlsväggarna rester från de sista användnings-
omgångarna. Givetvis är detta beroende på råvarornas inneboende egenskaper, 
det vill säga hur starka eller snarare sega de enskilda lipidresterna är i att motstå 
effekterna i de efterföljande användningarna. Samtidigt är det viktigt att påpeka 
att dessa tongivande råvaror inte behöver huvuddelen av den eventuella mat-
rätt eller någon annan typ av produktion som kärlet har använts till. 
 Trots dessa förbehåll, kan de registrerade fetterna indikera  om det är idisslare, 
andra djur, fisk eller vegetabilier som har anrättats i kärlet, detta eftersom de har 
olika komplexa fettsyror. Givetvis är själva nedbrytningsprocessen för respektive 
syra viktig att ta hänsyn till, då omättade fettsyror bryts ned snabbare än mät-
tade. Dessutom indikerar förekomsterna av vissa kombinationer även värmeni-
våerna, då det krävs olika höga temperaturer för olika utfällningar. Viss påverkan 
kan komma från själva matlagningsprocessen, som exempel kan låga nivåer av 
hartssyror ha med det faktum att man värmt kärlet i en öppen eld att göra. På 
samma sätt kan höga doser av hartssyror indikera att en medveten hartsproduk-
tion har skett i kärlet (bilaga 10). Utifrån detta kan man alltså få fram om de olika 
kärlen har använts till olika funktioner.
 I det analyserade materialet från Fors 143 är det en spännvidd mellan kärl som 
helt saknar lipider (prov nr 9 och 13) och de som uppvisar tydliga lipider (prov nr 
8, 10-12 och 14). De båda tomma kärlen kommer från likartade anläggningar, Pnr 
9 är från härd (A68) och Pnr 13 från härd (A227). Av kärlen med spår av lipider är 
Pnr 8 från en grop (A 4), Pnr 10-12 kommer från brunnen (A79) och slutligen Pnr 
14 från en grop (A315). 
 De prover som saknade lipider behöver inte ha varit oanvända, bara att de inte 
har varit använda så att lipider avsätts i kärlsväggarna. De förekommande lipi-
derna påvisar att kärlen haft kontakt med fisk, mindre däggdjur, vegetabilier och 
tjära/harts samt landbaserade idisslare och övriga djur. Utifrån detta kan man 
tolka Pnr 8 som använd för anrättning av vegetabilier. Pnr 10 uppvisar den mest 
komplexa kombinationen och kan ha haft något med mjölk, vegetabilier men 
även med fisk eller marina däggdjur i tillagningen. 
 I gengäld är Pnr 11 mindre komplex i det att det innehöll endast en blandning 
av icke idisslare och vegetabilier. De två återstående proverna indikerar olika ty-
per av tjärtillverkning, björknäver tycks ha använts i Pnr 12 medan barrträd har 
använts i Pnr 14. Dessutom verkar man i Pnr 14 antingen tillsatt fett från idisslare 

Anläggning med analyserad keramik Täkt  (Hushåll)

A79, A 4 Siltig finlera (3)

A79 (2prover) , A227 Siltig mellanlera (2)

A68, A315 Finlera (1)

Figur 171. Koppling mellan analyserade kärl i anläggningar och vilka täkter de tillhör.
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för att skapa någon typ av produkt eller så har kärlet tätats eller förslutits inför 
matberedning. 
 I materialet har vi spår av harts-/tjärtillverkning, matlagningsaktivitet och att 
man hanterat både enbart vegetabilier och en blandning av vegetabilier och kött. 
Intressant är det marina inslaget i form av fisk eller marina däggdjur. Om det är 
fisk som indikeras är det inget konstigt med tanke på närheten till både bäck, 
Slumpån och Göta älv, medan om det skulle vara säl får man söka sig till havet 
utanför Göteborg. Man har även satsat på både idisslare och icke idisslare i sin 
mathållning.Som ovan påpekats förekommer samma material till olika typer av 
kärl och detta påvisar även lipiderna. Det finns inget samband mellan råmaterial 
och funktion i det att man har använt sig av samma material till olika funktioner, 
allt från förvaringskärl för vatten till kokkärl. De analyser som har utförts indikerar 
att man använt sig av den lokala glaciala finleran inom  boplatsens närområde. Ett 
resultat av analyserna av både Fors 125 och 143 är att även om det är kronologisk 
skillnad mellan dem har kärlen framställts av likartat material, det vill säga att man 
har tagit det som förekommer i närområdet till respektive boplats. Utifrån analy-
sen av Fors 143:s keramik kan man anta förekomst av en kulturellt sammanhållen 
grupp människor som ändå har egna täkter för sin hushållskeramik (bilaga 9). 

Osteologisk analys
Totalt insamlades 1878 gram ben. Materialet dominerades kraftigt av brända 
ben och endast en mycket liten del kom från obränt tandmaterial, omkring 3 %. 
De identifierade benfragmenten bestod uteslutande av djurben. Inga ben från 
människa har kunnat identifieras, utan de fastställda arter som förekommer är 
häst, nöt och får/get. Benmaterialet är mycket fragmenterat och därmed har den 
största delen endast artgruppsbestämts. Den största andelen av anläggningar 
innehöll enstaka benfragment (A5, 68, 79, 108, 150, 252 och 312) och dessa hade 
bränts i hög förbränningsgrad. Detta innebär att de var kraftigt fragmenterade, 
så att de till stor del ej kunde artbestämmas. I de tre benrikaste anläggningarna 
(A138, 315 och 316) var benmaterialet olikfärgat, vilket oftast tyder på låg för-
bränningsgrad. Av dessa innehöll A315 drygt 70 % av benmaterialet, A138 drygt 
7 % och A316 drygt 12 %. Det innebär att de övriga sju anläggningarna innehål-
ler omkring 10 % av benmaterialet. 
 De flesta benen har bara artgruppsbestämt till stor gräsätare, gräsätare och 
mellanstort däggdjur. I det framtagna materialet kunde endast cirka 10 % art-
definieras. A315 studerades mer noggrant eftersom denna anläggning innehöll 
merparten av benmaterialet och därmed skulle kunna svara på flera frågor om 
hushåll och funktion. I A315 dominerades materialet av nöt, därefter häst och 
får/get. Den mest dominerande artgruppen var stor gräsätare, följd av mellan-
stor gräsätare. Omkring 75 % av materialet gick inte att definiera.
 Man kan utifrån materialets sammansättning få fram att de ben som identifie-
rades i A315 motsvarade som minsta individantal ett nöt över 3 ½ år, en häst över 
3 ½ år samt ett får/get över 3 ½ år. I analysen bearbetades materialet statistiskt 
för att undersöka om detta material var resultat av en slakt på plats. Detta görs 
genom jämförande av andelen köttrika ben i relation till köttfattiga ben. Denna 
analys visade på en dominans av köttrika delar och därmed är anläggningens 
material till största delen matavfall och inte slaktavfall (bilaga 8). Dock kommer 
det artbestämda materialet från både mat- och slaktindikerande fragment. 
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 Benmaterialets ”kvalitet” är till stor del beroende på nedbrytningsprocesserna 
som startar när djuren är slaktade och pågår fram till och med analysarbetet. 
En viss del av processerna är enkom naturliga som till exempel jordmån (sand/
lera), omgivande pH-värde och beroende på hur benstommens naturliga kvali-
tet klarar av dessa finns det ett visst urval kvar att analysera. Till detta tillkommer  
kulturella faktorer i hur man slaktar, styckar och behandlar både slaktavfallet och 
beredning av maten samt själva matavfallet. Till detta kommer hur markerna där 
dessa material har deponerats kom att brukas av efterföljande generationer samt 
av att andra djur har trampat, gnagt och grävt upp deponeringarna. Slutligen på-
verkas allt material av hur det har framtagits och förvarats fram till analysarbetet. 
Givetvis fortsätter förfallet efter analysen, men detta sker förhoppningsvis under 
kontrollerade former i magasinsmiljö.
 Den rika benansamlingen i A315 visade inte på alltför mycket av påverkan av 
andra djur och därmed är troligtvis framför allt de så kallade naturliga faktorerna 
som påverkat materialets bevarandegrad. Det innebär rimligen att benen täcktes 
över kort efter att de deponerats i anläggningen. Materialet är rester av antingen 
en större måltid där häst, nöt och får/get har ingått i det som erbjudits eller så 
är det en ansamling från flera måltider i ett skräpkärl som sedan deponerats i 
gropen. Anledningen att det bevarats är troligen att ytan inte kom att användas 
lika intensivt i de efterföljande perioderna och att det täcktes över snabbt efter 
deponeringen.

Tolkning 
Boplatsens struktur - Förutsättningarna utifrån landskapet och idéerna om 
boplatsens placering
Undersökningen avsåg att diskutera dels det inre rummet vilket motsvaras av 
boplatsens struktur dels det yttre rummet som motsvaras av hur landskapsrum-
met kan ha använts. För att lokalen skall kunna fungera bra i en sådan här diskus-
sion är det en fördel om det förekommer huskonstruktioner inom den undersök-
ta ytan och helst skall de vara av bostadskaraktär. Detta eftersom man därmed 
har en stationär punkt att utgå ifrån.
 En boplats kan liksom många kulturella strukturer växa fram successivt utifrån 
tanken att man utnyttjar bästa läget först och allt annat organiseras utifrån detta. 
En annan modell är att man redan har en bild av hur boplatsen skall organiseras, 
vilket innebär ofta att det är en yngre etablering. Kärnan i många resonemang är 
att man etablerar sig närmast den resurs som man investerar mest i, vilket inne-
bär att det är försörjningsstrategin som till stor del styr hur man nyttjar och eta-
blerar sig sitt landskapsrum (Nyqvist 2007). Detta resonemang leder till att om 
boplatsytan uppvisar en tydligt rumslig organisation och om denna kvarstår un-
der nyttjandetiden borde ytan organiserats och nyttjats under antingen en och 
samma kulturella gruppering eller under en kort tidsrymd. Byggnader indikerar 
både funktion och sociala strukturer i sina storlekar och placeringar i landskap 
såväl som inom boplatsytan. Som komplement till dessa används anläggningar 
som indikerar funktion, som ugnar eller sådana fynd som som påvisar aktiviteter 
som deglar eller flintskäror.  Hus är intressantare än gropar i det att husen anses 
vara det yttersta beviset på att man stannat kvar på en yta och organiserat sin 
försörjning utifrån närmiljön. Snarlikt resonemang har man i äldre forskning fört 
kring gravarnas placering och gravfyndens betydelse.
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 Den nu undersökta boplatsen är belägen i ett geologiskt parti som består av 
sandig silt med omgivande lermarker norr och öster, medan söder och väster ut 
är de antingen siltig sand eller sandig lera endast i sydsydvästlig riktning före-
kommer det mer vanligt grund för bebyggelse och odling i form av morän. Av 
hävd brukar man räkna de sandiga delarna av det geologiska landskapet som 
den del som alltid kommer till bruk först för både boplatser och odlingsaktivi-
teter. Det val som gjorts för denna boplats är förvisso sandig kvalitet, men inte 
den bästa, som är sand. Detta indikerar att man inte hade sand att tillgå för vare 
sig boplats eller odling, utan valde den bästa inom det landskapsrum som man 
hade att utnyttja. 

Kronologi och nyttjande perioder 
För att tolka lokalen kommer man alltid behöva göra tolkningar som bygger på 
att det går att göra analogier och överföringar av andra regioners strukturer och 
sammansättningar av bebyggelsen. Detta är något som både behövs men även 
blir ett stereotypiskt fängelse i det att lokalen inte klarar av att tolkas utifrån sina 
egna ramar. 
 Fors 143 är en ovanlig lokal i det att den inte uppvisar stor spridning sett till 
både 14C och fyndens dateringar. Boplatsen är en mycket homogen lokal. Det 
finns i huvudsak bara två stora skeden och det är förromersk och romersk järnål-
der. Det finns några dateringar från äldre bronsålder men dessa är klart åtskilda 
från de tongivande perioderna, eftersom det inte finns några entydiga date-
ringar från yngre bronsålder. Däremot kan man snarare anse att efter den första 
omgången av eldstäder kommer en etableringsfas under mitten av yngre brons-
ålder alternativt övergången till förromersk järnålder. 
 Keramiken, som har daterats utifrån form och godskvallite, är i princip av 
samma kronologiska struktur, med undantag att bronsåldern inte förekommer 
i materialet. All keramik är förromersk eller romersk  järnålder med undantag av 
att enstaka något yngre keramikfragment. Vad gäller flintan är den ej daterande. 
Eftersom den är av liten volym och det saknas ledtypsartefakter från äldre perio-
der, bör det vara troligt att denna fyndkategori kan tillhöra bronsålderns-järnål-
derns flintteknik. 
 Förekomst av den brända leran indikerar ett behov av tätning, vilket borde 
vara hus, alternativt andra aktiviteter som behöver tätning, som till exempel ug-
nar för bearbetning av grödor eller metaller samt keramikugnar. Tyvärr daterar 
detta inget, men generellt så är det så att bränd lera ofta förekommer på boplat-
ser från framför allt äldre järnåldern. 
 Glaspärlan kommer ifrån en härd som daterats till romersk järnålder. Glaspär-
lan som sådan förekommer från förromersk järnålder fram till framför allt romersk 
järnålder. Den är i sig inte en daterande artefakt utan fungerar som komplement 
till de övriga. De övriga bergarts- och kvartsitfynden är inte daterande. 
 De arkeobotaniska resultaten indikerar framförallt en äldre järnåldersdatering, 
men det finns en indikation på att äldre perioder kan förekomma utifrån arter 
och sammansättning som påträffades i det analyserade materialen. De övriga 
analyserna bidrar inte till någon generell datering då varken fosfat eller MS kan 
kopplas direkt till olika perioder, mer än att det är logiskt att en järnåldersboplats 
har högre värden än en stenåldersboplats. Osteologi kan inte bidra till datering-
en av de undersökta lokalerna. Vedartsanalysen ger i sig ingen extra information 
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om dateringen, då inget avvikande trädslag förekom från vad man skulle för-
vänta sig.

Anläggningarnas och fyndens rumsliga spridning – tolkningar 
Utifrån anläggningarnas spridningsbild kan ytan upp i följande delar (figur 172); 

1)Västra delen - en mindre del av undersökningsytan med spridda enstaka 
lämningar med en härd och framför allt gropar i närmiljön vilket visar på att 
denna yta endast fungerat som arbetsyta.

2) Centrumdelen - majoriteten av de framtagna och undersökta lämning-
arna som innehåller alla typer av anläggningar. Speciellt märks två hus med 
eventuell förrådsbyggnad, i anslutning till en aktivitetsyta med kokgrop, 
härdar, gropar och en brunn i sydöstra delen. Dock är lämningen inte tydligt 
avgränsad mot norr. I öster störs den av ett dike.

3) Östra delen -  domineras av gropar och en ansamling av härdar längst i 
sydöst. Troligen hade lämningen även här fortsatt några 10-tal meter åt ös-
ter. Denna del kan tolkas vara en fortsättning på aktivitetsytan.

Topografiskt är det högsta läget inom centrumdelen och det är därmed logiskt 
att man kunde iaktta odlingsskador från plog och dikningsarbeten inom denna 
del. Följdaktligen är flera av dessa anläggningar relativt grunda. Att man inte 
kunde påträffa ett kulturlager är även detta en följd av dels samtida och efter-
följande perioders aktiviteter dels de senaste 100 åren av markpåverkan av od-
lingsarbetet.
 De i princip tomma ytorna i väster är givetvis viktigt i tolkningen av nyttjan-
det av den undersökta ytan och kan tolkas på två sätt. Den första möjligheten 
är att frånvaron av anläggningar indikerar att det troligen har funnits fler hus 
åt väster, det vill säga utanför boplatsens antikvariska avgränsning. Detta efter-
som det trots allt är relativt fritt från anläggningar kring de identifierade husen. 
Den andra möjligheten är  boplatsen har i sin verksamhet utnyttjat ytorna mer 
mot nordost än nordväst. Slutligen kan Centrumdelens södra del, vilken är den 
högsta delen av ytan och är den torrare delen av hela ytan, varit huvudaktivitets-
område. Vilket kan förklara att byggnaderna och merparten av anläggningarna 
förekommer inom denna del. 
 Utifrån detta förefaller det möjligt att tolka etableringarna som om man sna-
rare strävande efter att nyttja centrumdelen samt den östra delen som ligger 
närmast brytningspunkten mellan siltigt material och lera i öster och norr. Men 
detta skulle peka på att det fanns fördel av att utnyttja denna typ av gränsom-
råde, antingen distinkt för den egna försörjningen eller för själva byggandet av 
hus. Därför är det intressant att båda de huskroppar som framkommit ligger i 
den yttre norra delen av centrumdelen, medan flera aktiviteter har skett i de mer 
centrala och sydliga delarna av undersökningsytan. Spontant känns det mer lo-
giskt att husen snarare skulle ha placerats högre, det vill säga mer i den södra 
delen av centrumytan. Huskropparna indikerar i sig inte om de varit boningshus 
eller del av den verksamhet som bedrivits i krönområdet av centrumytan. En en-
kel förklaring kan vara att ytan fortfarande var i aktiv när husen skulle etableras. 
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Husen kom då att placeras där de fick plats, inom den del av ytan som kunde 
bebos och inte inkräktade på den pågående verksamheten. En ytterligare förkla-
ring kan vara att placeringarna är kopplad till byggnadernas funktion, i detta  fall 
på gränsen mellan mänskliga aktiviteter och betesmarkerna.
 I de markkemiska analyserna framträder en boplatsyta som är utkanten av ett 
större bebyggelsekomplex (se figur 169 och 170). Det är framför allt i MS-ana-
lysen det går att skilja ut två ytor, en i väster och en i centrum/östra delen, men 
även en eventuell tredje delyta strax utanför undersökningsytan i nordöst. Fosfa-
terna indikerar egentligen ingen tydlig skillnad inom ytan, mer än att de högsta 
värdena är i söder och de lägsta i norr. 
 Det fanns framför allt grovkeramik som fungerat som både kok- och förråds-
kärl samt enstaka finare keramik. Vid produktion av keramiken har man tagit rå-
materialet, leran, i tre olika täkter men troligen i närheten av boplatsen. Kerami-
ken gav intryck av att det var möjligt att se ytan som nyttjad av tre hushåll och att 
det var en homogen kulturell grupp som nyttjade ytan. Denna tolkning bygger 
på att keramiken som analyserades i sin tur antogs grovt sett vara samtida. Dess-
utom antogs att man under ett och samma tidsskede skulle hämta leran från en 
och samma täkt. Detta är logiskt för varför skulle man hämta råvaran från flera 
olika lokaler med olika strukturer i leran, om man ändå gjorde samma typ av kärl 
och de skulle ha samma funktion. Förvisso är det ytterligare en anledningen till 
tre täkter och det är att lertäkterna har tagit slut och de har ersatts i tur och ord-
ning. Ser man till anläggningarnas dateringar, förekommer alla använda skärvor 
inom förromersk järnålder. Men det går inte att utesluta en viss spridning inom 
de femhundra år perioden utgör.
 Ser man till hur dessa tre grupperingar framträder inom undersökningsytan 
(figur 173), utifrån de som har analyserats, ser man att det som kallas för hushåll 
2 (täkt 2) endast förekommer i centrumdelen av ytan, medan hushållen 1 (täkt 
1) och 3 (täkt 3) förekommer i både centrum och den östra delen. Detta är ingen 
entydig indikator på att det har funnits tre hushåll. Det enda som möjligen skulle 
kunna utläsas är att aktiviteterna kring brunnen, efter att den övergivits var ge-
mensamma för både hushåll 1 och 3.
 Kärlen som analyserades påvisade  produktion av harts-/tjära från både björk 
och barrträd, samt att man eventuellt producerat vegetabilisk olja alternativt 
bara tillagat vegetabilier. Att barrträd har använts till tjärproduktion är intressant 
eftersom det indikerar att detta har skett utanför den nu undersökta boplatsy-
tan. Annars uppvisar kärlen ingen avvikande aktivitet utanför ordinarie hushålls-
aktiviteter kopplad till matlagning alternativt förråd. 
 Vad gäller tolkningarna av den brända leran kan detta resultat fördjupa bilden 
av vad man har haft för verksamheter inom bosättningen. I A205, 206 och 207 på-
träffades rester av lera som skulle kunna ha med ugnsanläggningar att göra. I un-
dersökningen framkom dock inte något som tyder på att dessa anläggningar varit 
ugnarna i fråga. Tolkningen utifrån lerornas förväntade värmetal pekar på grader 
kring 1000 C och detta passar in på nästan alla typer av ugnar, utom brödugn. Läg-
ger man in MS-analysens värden i relation till anläggningarna får man fram att de 
ligger i del av de höga värdena inom undersökningsytan. I samband med utred-
ningen påträffades vad som tolkades som smidesslagg inom denna del av ytan, i 
samband med rensning av en grop som dock inte grävdes (Nordqvist 2007). Detta 
fyndmaterial kunde i och för sig inte bekräftas i form av nya likvärdiga fynd i det 
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fyndmaterial som framtogs under slutundersökningen. Att det förekommit ugnar 
är dock utan tvivel, frågan är om de har funnits inom ytan som undersöktes eller 
om det snarare är i den yta som dels vägen (Sjuntorpsvägen) ligger på dels söder 
om denna som ej undersöktes i samband med utredningen.
 Den osteologiska analysen gav att man framförallt har ätit häst, nöt och får/
get. Det förekommer inga tydliga tecken på annan föda än den som kunde häm-
tas från en förväntad boskapsuppsättningen på en gård från denna tid. Även 
om beteckningen ”djur allmän” förekommer behöver detta inte indikera någon 
större volym vilt eller marina däggdjur. Dock förekommer det inget fiskmaterial i 
de tre större ansamlingar av benmaterial som analyserades, vilket har  indikerats 
i speciellt en av lipidanalyserna. Fiskben har generellt sett svårare att överleva 
i den sura miljön som de deponerats i. Detta påverkar förekomsten av fiskben 
ifrån förhistoriska boplatser. Som helhet verkar man haft åtminstone en större 
middag med ovan nämnda djur och sedan förekommer det spridda spår i alla 
analyserade anläggningarna av samma typ av djur. 
 I början av rapportarbetet var tolkningen att brunnens understa urskiljbara 
lager var från dess aktiva fas. Men enligt analyserna tolkas det som om detta la-
ger bildas efter att brunnen upphört som brunn. Detta indikerar att den överges 
före den helt har sinat, vilket innebär att bebyggelsen hämtar sitt vatten på ett 
annat håll. Möjligen kan detta vara tecken på att ytan övergår till en aktivitetsyta. 
Vilket anläggningens fortsatta historia möjligen kan bevisa i det att denna yta 
blir återbrukad som avfallsyta i varierande omfattning och intensitet. Intressant 
är att den återfylls sakta och inte genom en distinkt handling vid ett tillfälle, som 
exempelvis benansamlingen i A315, vilken övertäcktes snabbt efter benen de-
ponerats i gropen. 
 Det går inte därmed att utesluta en äldre användning av brunnen som någon 
gång under förromersk järnålder upphör. Hypotesen var att eftersom den åter-
fylldes långsamt skulle detta kunna skapa en ”ficka”, som fångade in botaniskt 
material och pollen under perioden. Tyvärr visade det sig inte fungera, då det 
endast var två lager som innehöll något botaniskt.
 Enligt makro- och pollenanalyserna kan odlingen skett på två olika ytor med 
två olika grödor. Grunden för att klara denna produktionsinriktning bör ha varit 
en hög gödselproduktion, vilket borde innebära en stor volym betesdjur som 
levererat gödsel. Samtidigt som det förvisso förekommer indikationer på ängs-
växter i det botaniska materialet, är denna volym relativt liten vad gäller sådana 
växter. Detta blir till en viss del ännu mera oförklarat om man betänker att man 
använde sig en ovanlig skördeteknik, i det att man skurit av axets strå i markni-
vån. Detta gjorde man troligen för kunna använde halmen som foder till krea-
turen. Dessutom tycks det vara möjligt att en del av de förekommande örterna 
skulle kunna vara av sådan art att man utnyttjade dem som födotillskott till korn-
odlingen. Ett annat alternativ är att man ville har tag på den olja som kunde er-
hållas ur dessa växter.

Summering – De inre och yttre strukturerna
Inom den nu undersökta ytan finns lämningar och fyndmaterial som tyder 
på att nästan under hela den tid som ytan har varit nyttjad, har haft funktion 
som antingen sopstation eller matlagningsyta. Detta styrks av att det inte fö-
rekommer en intensiv bebyggelsefas under nyttjande tiden. De två husen som 
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är identifierade är dessutom placerade i utkanten av den användbara delen av 
höjdryggen. Det är relativt ofta som man under förromersk och romersk järnål-
der återbrukar en husplats flera gånger (Nyqvist 2007), att dessa två huskroppar 
anläggs på mark som inte har använts tidigare. Förstärker intrycket att detta 
är en kortlivad husbyggnadsfas. Förvisso kan spåren efter äldre hus förstörts 
av alla aktivitetslämningar (figur 143). Utifrån topografin och fördelningen av 
aktiviteter över ytan kan man konstatera att det inte går att utläsa några tydliga 
sociala eller ekonomiska strukturer, men ett försök skall presenteras nedan.
 Ekonomiskt verkar den bosättning som avsatt de iakttagbara spåren ha haft 
en aktiv odlings- och boskapsekonomi som bas, med utnyttjande av skogens 
resurser som till att framställa hartser eller vardagliga produkter som reservfoder 
(lövtäkter), ved och byggmaterial. Det finns även lite indikationer på att man pro-
ducerat vegetabiliska oljor. 
 Denna landbaserade försörjningen har sedan kompletterats med marina pro-
dukter som fisk eller marina däggdjur som man antingen själv har fångat eller 
fått i utbyte från andra boplatser. Den egna produktionen av kött och hudar eller 
spannmål, med hartsproduktion byttes mot marina produkter.
 Syftet med detta är att diskutera om de olika hushållen hade olika produk-
tionsinriktningar och om detta indikerar att de olika hushållen har haft olika eko-
nomier. Det första man kan konstatera är att det förekommer lipidtomma kärl 
från två av hushållen (2 och 3), medan den tredje (1) har spår i alla testade kärl. 
Hushåll 1 har vegetabilier och harts av björknäver medan hushåll 2 har vege-
tabilier, mjölkfetter, icke idisslande djur med vegetabilier samt fisk eller marina 
däggdjur. Slutligen har hushåll 3 animalisk fetter, icke idisslande djur samt tjär-
bränning av tall. Resultaten kan indikera att hushåll 3 bedriver sin verksamhet i 
mer morän eller sandiga områden, hushåll 2 bedriver fiske eller jakt längs med 
någon sjö eller vattendrag och hushåll 1 bedriver verksamhet i en mer öppen 
lövbetonad skogsmiljö. Utifrån detta kan man anta att hushåll 1 är det som nytt-
jat den nu undersökta lokalen och de övriga var sådana som man samverkade 
med.
 I närheten eller inom ytan har man sysslat med ugnsverksamhet, troligast in-
riktning mot metall. Dock är de enda spåren av denna verksamhet restmaterialet 
i form av bränd lera som påträffats i avfallsgropar och slaggen som framkom i 
utredningsschakten. Det har inte gått att fastställa förekomst av ugn eller sådan 
anläggning eller förekomst av rester av metallhantverk i makrofossilanalysen.
 Vad gäller sociala tendenser är detta näst intill obesvarbart eftersom vi endast 
har restmaterialshanteringen och matlagningsaktivitet inom ytan. Möjligen kan 
den deponerade måltiden (A315) visar på en större middag med häst, nöt och 
får/get som middagsdel. Detta kan då indikera att man har haft en större grupp 
människor samlade vid ett och samma tillfälle. Kanske var det ett bröllop, en 
födsel, en begravning eller någon annan typ av sammankomst som  manifeste-
rade med ett stort kalas. Skulle detta fynd snarare vara ”en sophink” som ställdes 
ned i gropen när den var fylld, kan det likväl vara rester av fest fast då snarare 
en serier av fester blandat med vardag. De enda fynden som indikerade kon-
takter utanför den egna dalgången är diabasförekomsten och glaspärlan. Även 
om diabas kan ha släpats omkring och deponerats i landskapet i samband med 
inlandsisen, kan den även vara resultat av byteshandel mellan bebyggelserna i 
dalgången.
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 Makrofossilanalyserna indikerar att det förekommer sädesslag med olika typer 
av markbehov. Det går dock inte riktigt att utesluta någon av de icke lerhaltiga 
markerna i närområdet, odlingen kan ha skett dels nära ytan dels på sandigare 
och mer torra lägen. Detta passar in på flera lokaler inom dalgången och även 
strax sydväst om Fors 143.

Lokalens bebyggelsefaser och kronologier
Här nedan kommer tre faser att presenteras. Vi har dateringar som antingen faller 
inom en enda kronologisk period eller så kan dateringen omfatta två kronologis-
ka perioder.  Därmed kommer vi att använda av de grupperingar som uppstått 
i materialet och skapa följande faser. Äldre bronsålder är otvivelaktivt som en 
egen fas, däremot är yngre bronsålder/förromersk järnålder inte lika självstän-
diga eftersom dateringarna antingen har tyngdpunkt i yngre bronsålder, men 
omfattar även förromersk samtidigt som vi dateringar som bara är förromersk 
järnålder. Som sista fas har vi romersk järnåldern som även den har samma glid-
ning mellan förromersk och romersk järnålder (figur 166).

Fas 1. Äldre bronsålder
Den undersökta ytan bör i sin äldsta fas ha etablerats som antingen en tillfäl-
ligt yta utan relation till den ej undersökta ytan söder om undersökningsytan 
eller som en ytterdel av en eventuell boplats. Inom ytan har man till exempel 
bränt rester från tröskning och man kan anta att aktiviteten var vardagsbestyr 
som matlagning, värmeproduktion eller rent av avfallsförbränning. Förvisso kan 
en del av groparna som inte daterades möjligen tillhöra denna inledande fas. Ser 
man till spridningen av daterade lämningar, tycks man ha nyttjat den centrala 
delen av undersökningsytan tillsammans med den västra.
 Ekonomin var troligen inriktad på odling med boskapshållning. Det förekom-
mer inga entydiga resultat som visar vilka djur som ingått i boskapshållningen. 
Detta är inte en välanvänd yta, utan snarare en replipunkt i landskapsutnyttjandet.

Fas 2. Yngre bronsålder senare del och förromersk järnålder
Ytans lämningar visar på att den nu fungerar som en trolig ordinär ytterdel av en 
boplats, som troligen har sin tyngdpunkt i söder om undersökt yta. Inom ytan 
anläggs en brunn som servar bebyggelsen som troligen förekommer söder om 
undersökningsytan. Man odlar i närheten, men det finns ingen större aktivitet 
inom ytan och detta stärker uppfattningen av ytan som en utkant av en ordinär 
boplats. Utifrån de daterade anläggningarna används ytan till värme- och mat-
lagningsaktivitet samt som avfallsyta. Förbränning av hushållsavfall inom ytan 
visar på detta. Under denna fas finns det ett udda inslag i produktionen, i det att 
bränt tjära ur barrträd. Samtidigt finns det inga spår av barrträd i veden som an-
vänts eller i de avfallsgropar som förekommer. Däremot förekommer det spridda 
spår av harts bland de daterade anläggningarna. Detta kan peka på att primär-
produktionen kan ha skett på annan plats än denna boplatsyta, medan man har 
nyttjat hartsen på boplatsen. Ser man till spridningen av daterade lämningar, 
påminner denna om föregående fas, eftersom man har nyttjat både den centrala 
delen av undersökningsytan tillsammans med den västra.
 Ekonomin var troligen inriktad på odling och enligt analyserna odlades an-
tingen två olika ytor inom det använda bebyggelseområdet eller så var enheten 
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en del av ett större utbyte av produkter inom bebyggelseområdet. För att kunna 
upprätthålla odlingen behövdes gödsel från boskap, analysresultaten visar på 
att man hållit häst, får och andra typer av gräsätande betesdjur. Den undersökta 
ytan kan ha varit en yttre del av en större boplatsyta som låg söder om den nu 
undersökta. En annan möjlighet är att denna yta är en av flera som nyttjats för 
olika typer av produktioner som till exempel att bränna tjära eller odla på. Av-
kastningen från dessa resurser var grunden för en gemensam ekonomi.
 Under slutet av fasen är ytan intensivt utnyttjad och under denna del kom-
mer den topografiskt bästa delen av den undersökta ytan att bli välanvänd. 
Inom denna lämning tycks man nu ha sysslat med någon typ av verksamhet som 
behöver ugnar och deponerat avfallet från detta i tre boplatsgropar. Samtidigt 
sker det ordinär matlagning inom den undersökta ytan. En rostningsanläggning 
används för säd och det förekommer fynd av harts vilket pekar på att man fort-
farande har hartstillverkning alternativt endast nyttjade hartsen på boplatsen. 
Brunnen som anlades någon gång under föregående fas börjar man nu överge, 
men den täcks inte över aktivt utan står öppen. Denna yta är troligen ytterdel till 
bebyggelsen söder om vägen, eftersom det inte finns säkra spår av bebyggelse i 
form av huskonstruktioner.
 Ser man till spridningen av de daterade lämningarna, verkar man använt den 
centrala delen av undersökningsytan liksom i början av fasen. Men avvikande är 
att man använder den östra sidan och inget tycks vara i bruk inom den västra.
 Ekonomin var inriktad på att utnyttja olika resurser som odling med boskaps-
hållning för gödsel och köttproduktion. Man har hållit häst, nöt, får eller get och 
även använts sig av andra typer av gräsätande men ej idisslande betesdjur. An-
tingen har denna bebyggelsedel själv bedrivit fiske och jakt inom strandområde-
na längs Göta Älv eller de närliggande åarna alternativt sjöarna. En annan möjlig-
het är att man bytt produkter med andra enheter. Det som gör tolkningen svår är 
att denna yta var en del av en större boplatsyta som förmodligen låg omedelbart 
söder om den nu undersökta delen.
 En annan möjlighet är att denna yta var en av flera i olika delar av det omgi-
vande landskapsrummet som nyttjades för produktion av till exempel tjärpro-
dukter, att odla vete på eller att bearbeta säden på. De som nyttjade ytan hade 
flera delar som brukades som komplement till varandra. Samtidigt är det möjligt 
att denna bebyggelsedel var en av flera inom ett större ekonomiskt system som 
bytte produkter mellan sig. Den sista tolkningen kan förklara varför det förekom-
mer keramik som tillhör, enligt tolkningen, olika hushåll inom den nu undersökta 
ytan. Dessa kärl har varit emballage för de produkter som slussats runt inom byg-
den. En del av dessa emballage kan ha hamnat inom Fors 143 genom att denna 
yta varit allmän för alla hushållen.
 Inom denna fas finns det indikationer på att man sysslat med någon form av 
ugnsverksamhet, fynden från både utredningen och slutundersökningen pekar 
åt att den centrala delen av ytan varit åtminstone deponeringsområdet för den-
na verksamhet som troligen bedrevs söder om undersökningsytan.

Fas 3. Romersk järnålder
Ytan börjar överges som aktivitetsyta redan under slutet av föregående fas. Troli-
gen etableras för första gången bebyggelse inom ytan genom etablering av Hus 
I och eventuellt även Hus II. Dessa byggnaders läge indikerar att den centrala 
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delen fortfarande är i bruk.  Ser man till spridningen av de daterade lämningarna, 
verkar man använt framför allt den centrala delen av undersökningsytan liksom 
föregående faserna. Förutom centrumytan fortsätter man även att använda den 
östra sidan, liksom att man fortfarande tycks man inte vilja använda den västra 
sidan av ytan. 
 Tolkningen är att vid husbyggnationen söker man sig bort från den välhäv-
dade och utnyttjade centrumdelen och man etablerar husen i de ”tomma” ytor-
na. Detta kan indikera i sin tur att landskapsrummet kring undersökningsytan är 
under denna fas, välanvänt och att det saknas nya ytor finns att etablera sig på. 
De kan givetvis anlagts vid gränsen mellan boplatsektiviteterna och betesmark 
alternativt åkermark. Pollenproverna indikerar att närområdet saknade trädrik 
miljö, vilket styrker tolkningen av intensiteten av markanvändningen. Dessa 
byggnader är troligen kortlivade, vilket kan förklara att det är låga fosfatvärden 
i husen. Självklart kan de låga värdena även förklaras med byggnadernas funk-
tion, som eventuellt icke bostadshus utan som förrådsbyggnader. Sett till alla 
indikationer på nyttjande av boskapshållning, så borde vi ha hittat hägn invid 
husen, vilket har gjorts i Östergötland (Petersson 2006) och i Göteborgsområdet 
(Sandin 2003). De övriga och fåtaliga stolphålen som förekommer inom ytan, ger 
tyvärr ingen hjälp i tolkning av hägn eller andra typer av avgränsande marke-
ringar.
 Under slutet av fasen verkar ytan återgått till mer temporär aktivitetsyta. Ser 
man till spridningen av de daterade lämningarna, så verkar användningen kon-
centrerats till av den östra delen av den centrala ytan. Liksom föregående fas så 
fortsätter man att använda den östra ytan medan den västra delytan ej används..
 Ekonomin var troligen fortfarande inriktad på odling med boskapshållning. 
Landskapets intensiva utnyttjande har dock troligen inneburit att man överger 
denna yta och eventuellt även den i söder troliga fortsättningen av boplatsytan. 
Intressant är att även om skogen tunnats ut och därmed förändrad sammansätt-
ning, fortsätter man att elda med ek. Vilket indikerar att eken fortfarande hade en 
rikhaltig förekomst. Det nya är att man nyttjar lind igen, förra gången var under 
äldre bronsåldern. 
 Under denna fas påträffas det enda som indikerar kontakter utanför land-
skapsrummet, en enda glaspärla som dock kan ha tappats redan i föregående 
fas. Detta föremål kan inte användas i diskussionen kring vare sig ekonomi, kon-
takter eller sociala strukturer eftersom det är dels en solitär i sig dels fyndlokali-
teten binder den inte till några statusstrukturer. 
 Ytan tycks efter denna fas ha övergivits och inte tagits i bruk. Möjligen har den 
varit en yta som man rört sig över på väg till något, men aldrig mer valt att slå 
ned några stolpar, anlägga härdar eller gräva några avfallsgropar inom. Detta 
indikerar att man har lagt om sitt sätt att hantera sina avfallsprodukter.

Omlandet – dalgången
De flesta boplatser som har någon datering, är de som framkommit under utred-
ningarna längs med den planerade nydragningen av E45. I övrigt består omlan-
det av ett antal lösfynds-, hällristnings- och gravlokaler samt bytomter och fossil 
åkermarklokaler.
 Norr om boplatsen Fors 143 ligger boplatsen Fors 133. Även den påträffades 
i samband med en av utredningarna inför nydragningen av E45 (figur 138). Vid 
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en arkeologisk utredning 2006 påträffades tio anläggningar i form av tre härdar, 
fyra stolphål och tre rännor. Intill en av härdarna hittades en trolig metalltida 
keramikskärva. När man förundersökte boplatsen 2007, påträffades i sökschakt 
två tydliga rännor, dock framgår det inte om det är två av de tre rännorna som 
framkom i samband med utredningen. Man iakttog ett antal osäkra anläggning-
ar. Även denna gång var fyndmaterialet magert, en förhistorisk keramikskärva 
påträffades. Trolig datering är bronsålder-äldre järnålder och boplatsen är om-
kring 130 x 60 m (NV-SÖ) stor. Det är givetvis svårt att tolka denna sparsamt re-
dovisade lämning, men det sparsamma fyndmaterialet och diffusa anläggningar 
samt härdar indikerar att lokalen skulle kunna vara av samma typ som Fors 143. 
Avvikande är antalet rännorna vilka kan peka på en mer intensivt bebyggd yta 
än Fors 143.
 De tidigare nämnda fynden i dalgången indikerar att dalgången var utnyttjad 
från åtminstone neolitikum och äldre bronsålder. Eftersom området ligger utan-
för röseområdet kan man anta att detta landskapsavsnitt blev permanent utnytt-
jat under yngre bronsålder-äldre järnålder, vilket gravfältet Fors 35 kan vara ex-
empel på. Troligen gäller detta även för hällristningslokalen Fors 66 som består 
av skålgropar. Invid denna lokal finns ett gravfält, Fors 64 och enstaka gravar Fors 
63 och 65, vilka kan dateras till äldre järnålder. Strax intill Fors 35 finns en platå 
i berget men denna har inte berörts av någon undersökning så det går inte att 
bedöma om det finns en boplats där. Själva gravfältet, som är ett mindre grav-
fält sett till registrerade konstruktioner, har troligen varit samlingspunkten för 
Fors 133 liksom 141. Norr om detta gravfält, på en yta nedanför platån, finns ett 
härd/kokgropområde, Fors 141, som dock inte undersöktes efter utredningen 
2006. Även denna lokal kan ha passat in i dateringarna kring yngre bronsålder 
äldre järnålder. Det förekommer med andra ord flera lokaler som kan vara sam-
tida kring Fors 143. Det är troligen kring berget vid Flundervalla som Fors 143 har 
haft sin huvudbosättning.
 Vad gäller det stora gravfältet sydöst om Fors 143, kallat för Järshögen, kan 
det utifrån gravtyperna dateras till framförallt äldre järnålder. Även om det finns 
indikationer att detta gravfält även sträcker sig in i yngre järnålder. Allmänt kan 
man konstatera att det förekommer fler gravfält i denna yttre del av dalgången 
än i den inre delen. Dock är det oftare större gravfält i den inre dalgången än i det 
direkta omlandet till Fors 143 och flera gravar kan kopplas till yngre järnåldern.
 Sett till det genomgångna FMIS-materialet förekommer det minst fyra lokaler 
i denna dalgång som skulle kunna vara samtida med Fors 143 under sen brons-
ålder-äldre järnålder. Det som är intressant är att det tycks som om den tidigare 
omtalade Fors 125 nu har blivit en temporärt använd dalgång. Den kanske skall 
ses som ett äldre järnålders utmarksbruk som sker utifrån Flundervallaområdets 
bebyggelsekomplex, kanske en fäbodslokal. Den lokalen ligger i ett ingenmans-
land mellan Flundervallaområdet och Gärdhemsområdet
 Själva bebyggelsen på Fors 143 är kortlivad och den försvinner relativt fort 
medan det finns andra lokaler som etablerats längs med dalgången i bättre läge 
än det som denna lokal hade sett till de resurser som brukades. Platsen försvin-
ner troligen ur minnet tämligen fort, eftersom den i princip aldrig återbrukas 
efter romersk järnålder.
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Antikvarisk bedömning
Efter avslutad undersökning är fornlämningen Fors 143 att betrakta som under-
sökt och borttagen. Inget lagskydd kvarstår.
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FORS 148 – 
LÄGENHETSBEBYGGELSE PÅ 
TORPA SÄTERI



Figur 174. Fastighetskarta med fornlämningar, skala 1:10 000.
Föregående uppslag: Undersökning av Fors 148.
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I april månad 2011 utförde Rio Kulturkooperativ en förundersökning av den ny-
upptäckta fornlämningen Fors 148 inom fastigheten Torpa 3:10 i Trollhättans kom-
mun (figur 174 och 175). Förundersökningen föranleddes av att Trafikverkets pro-
jektering av en motorväg genom det aktuella området. Lämningen upptäcktes vid 
utgrävning av smedjetorpet Fors 28 och är belägen strax väster om densamma.
 Landskapet inom vilka fastigheten och fornlämningen ligger berättar om ett 
intensivt nyttjande från järnåldern fram till idag. Väster om lämningen ligger Tor-
pa säteri med anor ner i medeltid. På säteriets marker har under postreformato-
risk tid ett stort antal torpare och andra obesuttna bott. 
 Vid förundersökningen konstaterades att det på platsen fanns spår efter en lä-
genhetsbebyggelse. Lämning består av en husgrund efter torp på syllsten, hus-
grund efter ekonomibyggnad på syllsten, samt ett vattenhål, ovalt till formen 
och kantade av större naturblock. Inga daterande fynd påträffades. Fyndmate-
rialet bestod av tegel och enstaka spik kopplade till torpets husgrund.

Syfte
Förundersökningen hade till syfte att förse Länsstyrelsen med ett fördjupat kun-
skapsunderlag med avseende på att beskriva fornlämningens karaktär, datering, 
utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Arkeologiska un-
dersökningar av postreformatoriska lämningar på landsbygden är en relativt ny 
företeelse. Kunskapsläget är ännu ringa och fortfarande är denna arkeologiska 
inriktning inne i en fas av insamlande av empiriskt jämförelsematerial. 
 Utifrån tidigare iakttagelser bör denna lämning med stor sannolikhet kunna 
vara samtida med näraliggande smedjetorpet Fors 28 och kan möjligen kopplas 
till verksamheten där. För att förstå nyttjandet av landskapsrummet är det där-
med av yttersta vikt att klargöra vilken verksamhet som bedrivits och från vilken 
tid den är. Av största vikt är även kopplingen till det närliggande säteriet Torpa, 
på vilkens mark lämningen ursprungligen låg.

Metod
Vid förundersökningen kom schakt att tas upp med grävmaskin. Schakten förde-
lades jämnt över ytan i syfte att avgränsa och bedöma fornlämningen inom fast-
igheten. Schaktningen syftade även till att frilägga ytor så att eventuella struktu-
rer som exempelvis husgrunder framträdde. Fyndförande kontexter undersöktes 
för hand och framkomna lämningar undersöktes och dokumenterades.

FORS 148 – 
LÄGENHETSBEBYGGELSE PÅ 
TORPA SÄTERI
MATS SANDIN OCH TOM WENNBERG
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 Husgrunderna kom att grävas med liknande metod som torplämningen på 
Fors 28, med förhoppningen att kunna göra jämförbara kopplingar. Förnan vid 
husgrunderna samt närområdet schaktades av. Två profilbänkar sparades från 
berg och ut i jordbruksmarken. Husgrunderna rensades fram. Fynd samlades in 
för funktionsbedömning och datering. 
 Det extensiva området runt grunderna karterades översiktligt med avseende 
på andra lämningar. 
 Schakt och kontexter dokumenterades digitalt. Schaktprofiler med anlägg-
ningar och jordlager dokumenterades genom lagerbeskrivning, profilritning 
och fotografi. Fynd beskrevs i fält för att därefter återdeponeras i respektive grä-
venhet. Inga fynd påträffades som ansågs vara särskilt angelägna för vidare be-
arbetning. 

Undersökningsområde
Undersökningsområdet bestod vid upptäckten av 50-årig produktionsskog be-
stående av gran (figur 176, 177 och 178).
 Det aktuella landskapsavsnittet avgränsas av markanta berg i söder och öster (fi-
gur 176 och 177). Bebyggelsen har etablerats på kanten av välhävdad inägomark. 
Inom ytan finns rester av ett vinkelställt dike som går i öst-västlig och nord-sydlig 
riktning.
 Väster om lämningen ligger Torpa säteri med anor ner i medeltid. Namnet om-
nämns 1413 både som en by med två gårdar och ett säteri. Platsnamnet Köping 
strax norr om Torpa är intressant som en eventuell handelsplats. På säteriets marker 
har under postreformatorisk tid ett stort antal torpare och andra obesuttna bott. 
 Ingen bebyggelse finns angiven på denna plats på några historiska kartor. Lä-
genhetsbebyggelsen i form av en torplämning är belägen invid en äldre väg-
sträckning. Den idag kraftigt igenvuxna vägen passerar lämningen på dess östra 
sida. (figur 177 och 181, jämfört Laga skifteskarta från 1862). Något väster om 
vägsträckningen, söder om torpet finns rester av en ännu äldre väg i form av en 
hålväg.

Figur 176. Bilden visar landskapet vid fornlämningen Fors 148, mot N. Smedjelämning Fors 28 ligger 
vid den röjda ytan mitt i bild bortom åkern. Den aktuella fornlämningen ligger i den ännu ej fällda 
granskogen direkt till höger om Fors 28.
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 Öster om berget ligger den kulturhistoriska lämningen Flundervalla by som 
finns omnämnt på kartor från 1600-talet men förmodligen har ett mycket äldre 
ursprung. 
 
Tidigare undersökningar
Lämningen påträffades i samband med undersökningen av Fors 28, belägen 
cirka 50 meter åt öster. Fors 28 är dock beläget på en terrass med branta slutt-
ningar och har ingen direkt förbindelse med Fors 148 (figur 177 och 179). I ytan 
påträffades tegel och vid sondering kunde en stengrund konstateras. Teglet var 

Figur 177. Flygbild över det aktuella landskapavsnittet med Fors 28 och Fors 148 mitt i bild. Till vänster 
syns Torpa säteris ekonomibyggnader. Höjddata insamlat vid grävtillfället av Lillemor Öhman som 
även gjort figuren.

Figur 178. Den idenfierade huslämningen före granskogen fälldes med den intilliggande berghällen 
i bakgrunden, mot V.
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av samma typ som påträffades vid smedje- och torplämningen Fors 28 (daterad 
till 1700-/tidigt 1800-tal). Inga andra daterande fynd påträffades. 
 Husgrunden ligger intill en berghäll på en mindre platå (figur 193). Lämningen 
har ej kunnat identifieras i det historiska kartmaterialet (exempelvis Laga skifte 
1862, figur 58). Den har heller ej uppmärksammats vid tidigare undersökningar.

Undersökningsresultat
Vid aktuell förundersökning avsöktes ytorna kring husgrunden för att identifie-
ra fler konstruktioner (figur 180, 181 och 182). Snart konstaterades att det på 
platsen fanns spår efter tre lämningar; ett torp, en tillhörande ekonomibyggnad 
samt ett vattenhål. Med en mindre grävmaskin drogs fem sökschakt inom ytan 
för att om möjligt identifiera olika jordlager och hur de förhöll sig till huskon-
struktionerna. I och kring husen banades fyra ytor inför dokumentationsarbetet 
med huslämningarna. I torpet grävdes två meterrutor. Vidare upprättades tre 
profilbänkar, två genom torpet och en genom ekonomibyggnaden.

Lämning 1 - Torplämning
Husgrund efter torp med långsidan i NNV-SSO riktning (figur 181, 182, 183, 184 
och 186). Huset är en rektangulär syllstenskonstruktion belägen utmed berg som 
vetter åt nordväst. Husgrunden tolkas vara ett mindre boningshus med påbyggd 
ekonomidel, sammanlagt 11,8 x 4,8 meter. Den nordvästra delen bedöms som 
boningsdel med en storlek av 6,0 x 4,8 meter. Centralt i boningsdelen mot dess 
nordöstra långsida påträffades rester av ett spisröse (figur 182, 183 och 185). Spis-
konstruktion vilade på ett fundament av flata större blockstenar lagda i en rek-

Figur 179. Undersökningsytan efter skogen avverkats, mot O. I bakkant syns terrassen där smedjetor-
pet Fors 28 ligger. Till höger i bild anas det dike som avgränsade den äldre odlingsmarken för vägen 
byggdes under 1900-talets mitt.
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tangulär utsträckning med kortsidan mot huset långsida (figur 187). Blockstenarna 
var lagda i ett lager och uppmättes till en tjocklek av ca 0,2-0,3 meter. På stenfun-
damentet fanns en krans av lagd tegelsten. Kransen var byggd längs tre sidor och 
var vänd inåt i huset och bevarad i tre skift. I dess sydöstra del var stenarna lagda i 
omlott. Kransens nordvästra sida var även den vällagd men här med en halvstens 
förskjutning. Kransen var ca 0,4 meter bred och väl anpassad i botten mot stenfun-
damentet för att skapa en plan ovansida. Storleken på spisröset med tegelkant var 
2,9 x 1,8 meter. 
 Tegelkransen torde ha legat i höjd med golvet i stugan och fungerat som gnist-
skydd och tillika värmekälla. I spiskonstruktionens mitt fanns inga spår av lagt 
tegel istället påträffades rester efter spismuren i form av knytnävsstora naturste-
nar och tegelkross. I de två meterrutor som grävdes i anslutning till tegelstens-
kransen framkom omrörd lera, en lera som även iakttogs på tegelstenskransen. 
Denna lera tolkas som ett enklare bindemedel i spiskonstruktionen.
 Vid torpets nordvästra gavel påträffades en stenpackning med stenar om 0,3 
x 0,2 – 0,1 x 0,1 meter (figur 188). Denna packning fanns ställvis i två lager. Sten-
packningens utbredning låg från gaveln och åt nordväst. Packningen torde ha 
legat vid en ingång till huset beläget på byggnadens nordvästra kortsida.
 Inom ytan för torpet under förnan, framkom tegelkross och tegelsten vilka här-
rör från ovan beskrivna eldstad. Dock sågs inga spår efter golvlager vilket indike-
rar att huset haft ett trägolv. I jordlagren i anslutning till spisen framkom en stor 
mängd kol. I meterruta 1, nordväst om spisröset, påträffades tre stenar i rutans 
södra kant vilka låg i husets längdriktning. Dessa stenar kan vara viloplan för en 
golvås. Meterruta 2, direkt sydsydöst om spisröset, innehöll i den övre delen av 
matjorden tegel, tegelkross (i vissa fall något sintrat), lera (se ovan), en spik och en 

Figur 180. Den identifierade huslämningen efter granskogen fälldes med den intilliggande berghällen 
i bakgrunden, mot S (jämför figur 177).
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Figur 183. Profil i schakt 4 vilken skär genom torpets förmodade boningsdel. 

Figur 184. Profil i schakt 2 vilken skär genom torpets utbyggda del.

Figur 185. Eldstaden med spiskransen av tegel, mot SV. Mitt på eldstaden har en profil sparats för 
dokumentation.
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Figur 186. Marklager utanför torpet vilken utgörs av den östra delen av profil i schakt 2 (jämför figur 
183).

Figur 187. Profil vid sidan av eldstaden vilken utgörs av den mellersta delen av profil i schakt 4 (jämför 
figur 183).
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mängd stora kolbitar. I den undre delen av matjorden återfanns inget fyndmate-
rial. De jordlager som undersöktes i huset var under förnan något ljusare än i de 
undersökta jordlagren utanför. Lagret bestod av något grå humus med tegel och 
tegelkross. Därunder framkom orörd humös markhorrisont. Syllstenar från den 
nordligaste delen av torpets norra långsida har under årens lopp kanat/rasat ner i 
det i anslutning till belägna diket. 
 I torpets sydöstra del påträffades i det närmaste inget fyndmaterial, ej heller kon-
staterades spår efter kol, sot eller dylikt. Dock var det möjligt att i det schakt som 
grävdes genom denna del av huset se spår efter en nedgrävning (figur 184). Ned-
grävningen kunde inte funktionsbestämmas och ej heller avgränsas i utbredning. 
 I denna del av huset påträffades stora mängder kol samt raserat och i vissa fall 
något sintrat tegel från spisröset. 

Lämning 2 - Ekonomibyggnad
Möjligen husgrund efter ekonomibyggnad på syllsten (figur 181, 182 och 189). 
Den ligger i en västlig sluttning utmed den ovan nämnda igenvuxna vägsträck-
ning. Vid undersökningen var den endast synlig via de kvarvarande syllstenarna 
och en bevarad långsida bestående av en raserad kallmur. Byggnaden har varit 
11,8 x 5,6 meter lång och med långsidan belägen i sydvästlig-nordostlig riktning. 
Den sydöstra långsidan av byggnaden har störts av ovan nämnda vägsträckning 
som använts in i modern tid. Denna långsida av byggnaden har anlagts i ras-
morän. Huskonstruktionens syllstenar bestod av obearbetade blockstenar. Den 
nordvästra långsidan har varit konstruerad med kallmurad stenfot även den i 
form av obearbetade blockstenar. I huskonstruktionen iakttogs inga golvlager. 
Emellertid framkom en del tegelfragment i jordlagren. Rimligen har byggnaden 

Figur 188. Stenläggning i torpets norra del, mot V.
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haft ett trägolv. Den kallmurade stenfoten i husets västra långsida har under 
årens lopp rasat ner i sluttningens förlängning.

Lämning 3 - Vattenhål
Vattenhål, ovalt till formen och cirka 3,8 x 3,2 meter stort (figur 181, 182 och 190). 
I dess sydöstra kant påträffades större naturblock. Vattendjup uppmättes till 0,4 
meter. Lämningen är belägen cirka elva meter norr om ekonomibyggnadens 
(lämning 2) nordöstra gavel. Detta vattenhål ligger i anslutning till det ovan be-
skrivna nord-sydliga diket. Enligt uppgift från markägare i närområdet har detta 
vattenhål inte anlagts under de senaste 120 åren. I vattenhålets östra sida finns 
större naturblock om 0,9 x 0,7 – 0,6 x 0,5 meter. 

Övriga lämningar
I anslutning till lägenhetsbebyggelsen iakttogs ett vinkelställt dike som går i öst-
västlig och nord-sydlig riktning (figur 179, 180, 181, 182 och 190). Diket har tidi-
gare utgjort begränsningen av åkern innan vägen drogs fram under mitten av 
1900-talet. Denna del av åkern blev då planterad med produktionsskog. Denna 
ursprungliga skiljelinje mellan åker och obrukbar mark går säker flera hundra år 
tillbaka i tiden. Hur länge kan vi inte veta men närheten till Torpa gör att den kan 
sträcka sig till medeltid. 
 Nordost om ekonomibyggnaden påträffades en större fördjupning i marken 
invid den markanta bergkanten. Fördjupningen hade en vall åt väster som var 
uppbyggd av skärviga stenar som eventuellt kan vara sprängsten. Anläggningen 
tolkas som nutida och ej tillhörande lägenhetsbebyggelsen.

Fynd
De få fynd som påträffades framkom ytligt under förnan och uteslutande från Läm-
ning 1. Fynden tolkas vara från nedrasade och förmultnade konstruktionsdetaljer 
som väggar, tak och spisröse. Fynden återdeponerades i respektive grävenhet.

Tegelstenar
Vid undersökningen påträffades ett hundratal tegelstenar (figur 191). Dessa för-
delade sig i tre röda tegeltyper:

Figur 189. Profil i schakt 1 vilken skär genom ekonomibyggnaden.
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•	23x10,5x4,5	cm.
•	23x10,5x7	cm.
•	14,5x7	cm	(Ingen	längd	dokumenterad	i	tegelmaterial	då	endast	skärvste-

nar påträffades av denna typ)

Järn
Ett par järnspikar påträffades under förnan inom ytan för husets utbredning. Spi-
karna var handsmidda och av två varianter – en kortare omkring 5 centimeter 
långa och en längre omkring 8 centimeter långa.
 En järnplåt påträffades direkt under förnan i meterruta 1, nordväst om spisrö-
set. Järnplåten bestod av tre större stycken och ett tiotal mindre fragment 0,3-
0,25 meter stora. Bredden på plåten var cirka 0,05-0,12 meter och dess tjocklek 
cirka 3 millimeter. I plåtens kant fanns handsmidda spikar i hål på jämna avstånd. 
Spikarna var cirka 7-8 centimeter långa.
 Mycket ytligt i husets sydöstra del hittades en hästsko, vilken dock sannolikt 
kan knytas till skogsbruket. 

Lämning 2
Inom husgrunden påträffades inga fynd. Vid avbaning av matjorden runt syllste-
nar iakttogs dock enstaka mindre tegelskärvor och tegelflis.

Lämning 3
Vattenhålet undersöktes inte.

Analyser
Inga naturvetenskapliga analyser har genomförts vid aktuell undersökning.

Figur 190. Vattenhålet med diket och torplämningen vid berghällen i bilden bakre del.
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Tolkning
Med avseende på det ringa fyndmaterialet har det visat det sig mycket svårt att 
göra några tillfredsställande tolkningar av lämningen. Två byggnader dokumen-
terades varav den ena tolkas som ett torp. Denna var delvis någorlunda välbe-
varad med rester efter spisröse och stenläggning. Huset tolkas att det bestod av 
två delar. Den södra var möjligen bostad och här påträffades en hel del träkol. 
Troligen härrör det från eldstaden. I den andra delen påträffades i princip inget 
kol alls. Kolet framkom inte i ett skiktat brandlager som annars kunde förväntas 
om det härrört från att byggnaden brunnit ner. 

Figur 191. Exempel på handslaget tegel från torpet.
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 Den andra byggnaden var däremot mer rudimentär, vilket beror på den för-
modade konstruktionen. Troligen har den bara haft enstaka större grundstenar, 
på vilka ett ramverk av timmer vilat. Det finns exempel på ganska stora hus som 
bara vilar på knutstenarna. Denna typ av byggnad är väldigt svårt att belägga 
arkeologiskt.
 Vattenhålet bör vara en naturlig källa som bättrats på med en stenklädd kant 
för att motverka erosion. Diket har sedan uppenbarligen grävts i förhållande till 
vattenhålet (figur 192). Antingen har syftet varit att leda bort vattnet för att göra 
åkern mera odlingsbar eller så har man helt enkelt transporterat vattnet för att 
man hade behov av det någon annanstans. 
 Teglet var handslaget och rödbrännande. Det förekom i två storlekar, vilka 
även påträffades vid smedjetorpet, Fors 28. Detta knyter möjligen ihop lämning-
arna. Slutsatsen är annars att de förmodligen är samtida eller ligger nära i tid. En 
förklaring kan vara att när smedjetorpet övergavs återanvände man teglet här. 
 Bebyggelsen förhåller sig mycket tydligt till landskapet och ligger inklämt mel-
lan en mindre bergsknöl, den äldre vägen till smedjan samt åkern. Då det inte 
gick att hitta spår efter någon specifik funktion tolkas lämningen som ett torp 
och en ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden kan helt enkelt vara en hölada. 

Antikvarisk bedömning
Efter avslutad undersökning är fornlämningen Fors 148 att betrakta som under-
sökt och borttagen. Inget lagskydd kvarstår.

Figur 192. Närområdet med Fors 28 och Fors 148. Här syns tydligt hur byggnaderna ligger inklämda 
mellan åker, berghäll och väg. Lämningar och höjddata dokumenterat och presenterat av Lillemor 
Öhman. 
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Figur 193. Berghällen bakom torplämningen med två synbart nöjda fältarkeologer, från vänster: Tom 
Wennberg, Mats Sandin.
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Föregående uppslag: Roger förevisar stolphål inom boplatsen Fors 125 för en intresserad allmänhet.
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Som en del av uppdraget från länsstyrelsen skulle visningar och skolverksamhet 
utföras. Rio kulturkooperativ hade som en del av anbudsförfarandet tagit kon-
takt med både kommun och skola för att kunna starta med denna verksamhet 
så fort som möjligt. Enligt det som länsstyrelsen efterfrågade skulle den största 
delen av det publika verksamheten tillgodose det förväntade intresset kring Fors 
28. Denna del av rapporten är endast en redovisning av den publika verksamhe-
ten och inte av de förevisade lokalerna. 
 Planerna gick ut på att visa allmänheten och skolorna hur en arkeologisk un-
dersökning både växer och förändras under undersökningen. Tanken var att 
skolbarn skulle dels få kunskap om lokalen och hur arkeologer jobbar presente-
rat dels ha möjlighet att delta genom att både aktivt gräva och stå vid hackbord. 

Visningarna
För att kunna presentera lokalernas förvandling under pågående undersökning 
hade starten av visningarna redan bestämts till en dag innan undersökningarna. 
Sett till årstiden blev den perfekta starten för dessa publika verksamheter på den 
arkeologidag, som hålls varje år över hela Sverige (figur 194). 
 Tanken med att visa en plats resa från idéer och hypoteser till tolkning under 
fälttiden är att deltagarna skall få ökad förståelse för den arkeologiska processen. 
En arkeologisk kunskapsresa tar avstamp i en hypotes om vad platsen/lokalen 
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VINTER
ROGER NYQVIST

Figur 194. Exempel på hur information spreds inför första visningen.
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är, sett till både vad vi vet om den specifika platsen och vad vi vet om den för-
väntade arkeologiska perioden lokalt och regionalt. Genom denna kunskapsresa 
erhåller publiken större förståelse för behovet att gräva, eftersom de förväntade 
svaren till stor del förändras utifrån de pusselbitar som undersökningen ger. Gi-
vetvis sker detta till största delen om man följer undersökningen genom att be-
söka varje eller åtminstone merparten av visningstillfällena. 
 Dessutom var det tanken att mer tydligt visa på arkeologins arbetssätt och för-
utsättningar samt att ge besökarna möjlighet att se deras närmiljö i ett större sam-
manhang. För vår del var det intressant att se om vi skulle kunna vara intressanta 
så att vi skulle få en återkommande skara besökare. Även hur dessa möten skulle 
gestaltas var av intresse, skulle besökarna delta via frågor samt medhavda fynd eller 
skulle de bara ta till sig informationen? Det finns en diskussion bland de som forskar 
kring förmedling, att den kunskap som inte förmedlas är en död kunskap. Detta 
är en åsikt som tycks dominera det arkeologiska fältet och alla undersökningar av 
större kaliber har en pedagogisk verksamhet med som en del i rapporteringen.
 Vandringarna inleddes alltid med information om vad som skulle presenteras 
och hur lång vandringen skulle vara både i tid och i avstånd. Vi hade som vana 
att alltid fråga om åhörarnas tillstånd för foto för att använda dem till hemsidan 
och i rapport samt föredrag. Till varje vandring skrevs ett mindre infoblad med 
summering av undersökningen så långt som vi hade kommit.
 Visningen började den siste augusti 2008 med en vandring på Fors 28 och Fors 
143. Från Rio Kulturkooperativ deltog Roger Nyqvist som guide, Lillemor Olsson 
som projektansvarig och tillsammans med Karin Olsson. Vid detta tillfälle kom 
det ett trettital besökare, de flesta kom från närområdet till de lokaler som pre-
senterades vid denna dag. Vandringen var inriktad på att visa på svårigheterna 
med att jobba enbart med ett inventerat material och hur svårttolkat detta i sin 
tur är. Först började visningen med att presentera dels vad de tidigare arkeo-
logiska utredning och förundersökning hade givit för bild av lämningarna dels 
vad Rio Kulturkooperativ hade för tolkningar och planer utifrån länsstyrelsens 
direktiv (figur 195). Därmed fick åhörarna information kring hur ett arkeologiskt 

Figur 195. Roger Nyqvist och Lillemor Olsson visar och berättar om vandringen.



ärende handhas enligt lagar och föreskrifter, samt vilka hypoteser som låg till 
grund för val av metod och vilka analyser som förväntades bli användbara. De 
frågor som diskuterades var förutom lokalerna och hur de tolkats även hur och 
varför arkeologi finns med i samhällsplaneringen (figur 196). 
 Vi gjorde mindre vandringar i landskapet utanför de kommande undersök-
ningarna för att dels visa lämningarna från olika punkter i närområdet dels för 
att sätta in dem i ett landskapsrum som skulle bidra till förståelsen av varför man 
placerat lämningen i denna del av detta (figur 197). Förhoppningen var att dessa 
vandringar skulle kunna finnas kvar för åhörarna även när visningarna koncen-
trerades på respektive lokaler eftersom vi inte skulle hinna med att vandra utan-
för lämningarna under fältvisningarna. 
 Då vi startade visningen kring smedjan, Fors 28, och vandringen rörde sig kring 
denna lämning och de närliggande, avslutades den på Fors 143. Här presenterades 

Figur 196. Roger Nyqvist berättar om en fornlämnings resa från grav till smedja.

Figur 197. Vandring in i skogen för att titta på omgivande lämningar till Fors 28.
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Figur 198. Roger presenterar Fors 143 och omgivningen samt Fors 125.



251

tolkningarna av denna lokal utifrån förundersökningen och omgivande fornläm-
ningar. Vid Fors 143 presenterades upplägget av undersökningarna av de båda bo-
platserna (Fors 125 och 143) och vilka hypoteser vi hade för respektive lokal (figur 
198).
 Denna vandring gav genklang i både den lokala tidningen ttela och i den mer 
regionala Göteborgs Posten med korta referat av vandringen och intervjuer med 
deltagarna som talade om hur de upplevt vandringen och vad de hört (figur 
199). Genom vandringen fick vi kontakt med boende och markägare samt öv-
riga intresserade i och omkring Torpa och Flundervalla. Dock upptogs inga namn 
eller sådana uppgifter förutom tillstånd att fotografera deltagarna för att kunna 
använda bilderna i publicering och föredrag. 
 Totalt genomfördes nio visningar för allmänheten och på grund av det större in-
tresset för Fors 125 kom denna lokal att stå för sju av visningarna. Dessa visningar 
genomfördes av Roger Nyqvist, Tom Wennberg hjälpte till vid flera av visningarna. 
Upplägget var att vandringen startade vid schaktkant av den visade fornlämningen 
och att de åhörare som hade kommit fick ett info-blad med relevant information 
om vad som hänt och vad vi hade för arbetshypoteser vid detta tillfälle (figur 200).
 För att de som inte kom varje gång skulle förstå förloppet, började varje guid-
ning med en kortare resumé av föregående undersökningsveckor. Detta kombi-
nerades med att de som hade varit med från föregående visning fick möjlighet 
att besvara frågor som ställdes till åhörarna. Denna variant fungerade bättre och 
bättre eftersom det blev spontana diskussioner mellan åhörare i väntan på att 
guidningarna skulle starta och att de kände igen varandra. På olika sätt användes 
därmed deltagarna för att de skulle kunna få en bättre förståelse av hur under-
sökningsytan hade använd. Populärast var att gestalta ett av långhusen på ytan.
 Att visa konstruktioner med hjälp av deltagarnavar ett moment som lånades 
från skolvisningarna som genomförts (figur 201). På detta sätt användes erfa-
renheter från både vuxen- och skolvisningarna för att hela tiden förbättra peda-
gogikens möjligheter att nå ut. Det var flera som hade med sig de föregående 
omgångarnas infoblad och hade dem som grund för vidare diskussion i fält. 
 Att lämna ut infoblad vid varje fältvisning gav deltagarna möjlighet att även 
under pågående visning vara med i diskussionerna, även om de inte hade del-
tagit i någon tidigare visning. Samtidigt kunde de som varit med i högre grad 
diskutera hur tolkningar förändrats och givetvis varför detta skett. De uppvisade 

Figur 199. Göteborgs Posten hade en artikel som summerade vandringen.
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i högre grad en större förståelse för att det var ett svårt hantverk då det som syn-
tes i ytan inte alltid var likvärdigt med den slutgilltiga tolkningen. Till vår nackdel 
var att vi hade få fynd från undersökningen, vilket gjorde att det hade att visa 
och diskutera kring framför allt anläggningarna (figur 202).

Figur 200. Första visningen av den då delvist framtagna ytan, vi möttes bland maskiner och schakt.

Figur 201. Deltagarna gestaltar ett av långhusens storlek och placering.
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 Deltagarantalet varierade stort, 10-97 personer kom och i huvudsak kom del-
tagarna till stor från platser i direkt anslutning till undersökningslokalen eller i 
närområdet. Flera gånger var det omkring hälften som var så att säga trogna 
besökare och som därmed kunde följa undersökningens förlopp från början till 
slutet. De övriga kom antingen för att de hade sett våra annonser, för att deras 
barn alternativt grannar hade talat om att vi hade visningar, eller för att de hade 
hört om oss i radio eller TV. En mindre del hade upptäckt visningarna via Rio 
Kulturkooperativs hemsida, intressant var dock att de som återkom var sådana 
som följde med hur undersökningen gick via hemsidan. Hur viktigt det är att få 
in information i TV eller tidningar alternativt i radio visade sig inför slutvisningen 
på Fors 125, då det hade varit ett drygt tre minuters inslag i Västnytt. Av de 97 
som kom denna gång var det flertalet som hade sett inslaget och därefter kollat 
hemsidan efter information kring visningarna (figur 203). Dessa kom dessutom 
från större upptagningsområde längs med E45 eller dess närhet.
 Tyvärr hade årstiden en negativ inverkan genom dels väderleken (regn/kyla) 
dels ljusförhållandena vilka innebar att visningstiden fick flyttas fram något. Detta 
kan givetvis både ha varit bra och dåligt sett till hur många som bedömde att de 
hade tid att lägga på ett besök på onsdagkväll. Intresset var dock så stabilt att vi, 
trots några tillfällen med kraftigt regn och blåst, ändå hade 10-26 besökare. Dessa 
dagar var infobladet till stort stöd eftersom en del inte orkade genomföra vand-
ringen till slutet. Till saken hör att flertalet av de lokala deltagarna hade positiva 
åsikter om att vägens standard skulle förbättras. Sedan var förvisso inte alla helt 
nöjda med den slutgilltiga vägdragningen. Det kom därmed inte att bli så mycket 
frågor om varför vägen drogs just i den sträckning som nu förlåg. Detta kan an-
nars vara ett irritationsproblem som kommer i uttryck i form av få besökare eller 

Figur 202. Roger visar exempel på anläggningar och hur de ser ut i profil.
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att större delen av tiden går åt till att diskutera vägvalen. Förvisso var de som kom 
framför allt inte de som eventuellt kände sig drabbade av vägen. Det var även en 
skillnad mellan de visningar som hölls på Fors 125 vid Rämje och de som hölls 
vid Torpa och Flundervalla. Det fanns en tydlig skillnad i vilka undersökningar de 
boendebesökte. De som var boende i området kring Rämje besökte i högre grad 
även Torpa och Flundervalla, medan de som var i Torpa och Flundervalla inte ver-
kade ha varit i samma grad intresserade av det som förevisades i Rämje.
 Under de påföljande årens rapportarbete gjordes två lokala föreläsningar, dels 
en för Trollhättans kommuns räkning dels en för hembygdsföreningen vid deras 
årsmöte. Vid båda dessa tillfällen kom det ett 40-tal åhörare. Förutom dessa hölls 
föredrag om undersökningarna på den Västsvenska arkeologidagen på Göteborgs 
universitet samt ett föredrag för doktoranderna vid Institutionen för historiska stu-
dier. Dessutom har undersökningarna presenterats för Göteborgs fornminnesför-
ening dels genom medverkan på en av deras årliga höstresor dels genom ett före-
drag för dem. På detta sätt lyckades vi få ut informationen till en annan intresserad 
krets som inte kanske kunde ta sig för egen maskin till våra visningar.
 Våra visningar inklusive Arkeologidagen nådde 300 personer och föredragen 
samt bussresan omfattade 200 personer till. Detta innebär att vi hade ett snitt på 
30 personer per visning och detta blir något högre om vi räknar in bussresan och 
föredragen. 

Skolverksamhet
Under kontakterna med skolorna inom Trollhättans kommun framkom det att det 
under läsåret 2008-2009 skulle vara en termin med inriktning på kultur och his-
toria. Därmed knöts täta kontakter med den närliggande Sjuntorps skola. Syftet 
med verksamheten var att väcka intresse för hembygdens historia via deltagande 

Figur 203. Sista visningen kom 97 personer.
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i vår arkeologiska verksamhet. Denna verksamhet skulle ses som ett komplette-
rande och tankeväckande spår till den gängse undervisningen. Tanken var att vi 
skulle ge en introduktion till den lokal som de kom att besöka. Vi skulle även ge 
dem en bild av hur det var att jobba i fält. Varje skolgrupp skulle genom sitt del-
tagande diskutera hur de fynd som framkom i deras arbete kunde tolkas. Efter 
fältbesöket skulle vi återkoppla detta besök genom att deras guide kom till deras 
skola och diskuterade fynden och tolkningarna som framkommit efter deras be-
sök. Eleverna uppmuntrades att komma med tolkningar och idéer kring vad de 
varit med om och de skulle även göra egna berättelser kring dagen i fält. Elever-
nas besöket varade som längdt två timmar och de flesta hade de med sig mat och 
dryck som de intog inom undersökningsytans närhet.     
 Totalt genomfördes under fältsäsongen besök från Sjuntorp skolan med tiotal 
klasser och berörde ca 80-talet elever. Dessa timmar som eleverna fick uppleva ar-
keologi  i fält och i klassrummet var kostnadsfria för skolan, förutom de egna lärar-
tiderna och resekostnaderna. Skolverksamhetens kostnader ansvarade dåvarande 
Vägverket för, genom bekostnandet av undersökningarna och de pedagogiska 

Figur 204. Thomas och Roger planerar visningen för skoleleverna.
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satsningar som utfördes. Att vi kunde jobba så intensivt och med uppföljning i 
klassrummen var mycket tack vare att det låg i linje med skolverksamheten i övrigt. 
Det fanns därmed möjligheter att planera in besöken som en given fortsättning, 
något som ibland kan vara ett problem i andra skolverksamheter.
 Eftersom skolverksamheten hade en kulturhistorisk inriktning som grund var 
det givet att skolorna kunde påverka vilka moment som skulle dominera fältda-
gen, liksom hur uppföljningen skulle ske.
 Skolverksamhetens fälttimmar medverkade Roger Nyqvist och Thomas Jo-
hansson, båda arkeologer på Rio Kulturkooperativ. Själva guidningen kom fram-
förallt att ledas av Roger Nyqvist och Thomas Johansson var medverkande vid 
flera tillfällen under elevernas besök som stöd i de arkologiska fältmomenten 
(figur 204). Detta innebar att vid eventuell sjukdom eller liknande fanns det alltid 
någon som kunde fortsätta enligt de planer som var upplagda. 
 Upplägget var i princip samma till alla klasserna, första timmen var det samtal 
kring vad det var för plats de besökte och vad de visste om sådana platser samt 
hur arkeologer arbetar för att få fram den bild som man hade fått. Detta innebar 
att eleverna fick vandra ut på grävningen, följande en led som guiden lagt upp. 
Första mötet var på en utsedd mötespunkt utanför undersökningsområdet där 
guiden mötte upp bussen med eleverna. På denna plats presenterades uppläg-
get för eleverna och en första genomgång av hur och varför undersökningarna 
utfördes. Under dessa samtal påpekades både trafiksäkerheten (varselvästar 
togs på) och att de skulle vandra i en arbetesplats bland arkeologer och fynd 
samt anläggningar. Det underströks att det därför var viktigt att de följde den 
led som var avsedd för dem (figur 205). Därefter företogs en vandring till själva 
undersökningslokalen och guidningen påbörjades längs med leden. 

Figur 205. Visningen påbörjades utanför undersökningsytan med en beskrivning av varför vi under-
sökte denna lokal och sedan användes vandringen upp mot ytan för att eleverna skulle fundera över 
läget av undersökningslokalen och varför hade man valt att placera sina hus på denna plats i land-
skapet.
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 Visningen innehöll fyra eller fem stopp längs leden där man kunde se saker som 
hade med själva lokalen att göra, det vill säga anläggningarna som härdar, kokgro-
par eller gropar (figur 206). Det som även ingick var en presentation av arkeologisk 
dokumentation, hur arkeologer undersökte eller dokumenterade de företeelser 
som syntes. Det sistnämnda skedde oftast genom att vandringen leddes förbi de 
anläggningar som nämdes i guidningen och om möjligt visades dessa i olika faser 
av sin dokumentation. I samband med detta redovisades exempel på profilritningar 
och hur de digitala inmätningarna kom att se ut. I flera fall jämnfördes profilritning-
ar med de undersökta lämningarna, för att påvisa principerna bakom dokumenta-
tionen. Utifrån dessa företeelser diskuterades tolkning och även olika metoder el-
ler sätt att datera lämningar. Till detta kom givetvis fyndförevisning av det material 
som framkommit vid den tidpunkt eleverna var på besök. Därefter hade eleverna 
en stund för att äta och dricka något och sedan började själva fältmedverkan. 
 För att detta inte skulle skada kunskapsinhämtningen placerades eleverna 
framför allt i delar som hade färdigdokumenterats. Inom ett område hade ett an-
tal meterrutor mätits in och dessa fördelades till eleverna (figur 207). Deras grup-
per bestod av tre elever i snitt per grupp. Under deras grävande, som skedde 
med egna redskap som kompletterades med redskap från Rio Kulturkooperativ, 
fick de fråga om de saker de hittade var av intresse (figur 208). 
 I detta moment var det invävt hur man vet att det man hittar är av intresse och 
om de fläckar som man ser kan vara anläggningar (figur 209). Moment varierade 
lite i längd beroende på tidsplaneringen, vilket i sin tur hängde ihop med logis-
tikproblemet transporter mellan skola och undersökningslokalen.
 Vid vandringarna förekom olika varianter av medverkan i tolkningarna av boplat-
sen. Ett lyckat sätt var att låta eleverna markera stolphål och vägglinjer i husen så 

Figur 206. Skolklasserna hade flera stopp längs med den planerade visningsleden, både inom den 
undersökta ytan och strax invid.
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kunde de få en tydligare bild av husens storlek och hur de låg i terrängen (figur 
210). Eleverna fick därmed också se hur husen förhölls sig till matlagningsplatser 
och andra delar av boplatsytan. Lärare deltog i en del av de moment som eleverna 
genomförde. Även om en del valde att vara mera i bakgrunden för att inte störa 
lektionerna. 

Figur 207. Eleverna gräver i grupp en redan utvald meterruta.

Figur 208. Thomas förklarar hur ett flintavslag blir till.
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 Återbesöken skedde under två dagar vårterminen 2009 då i princip alla klasser 
som medverkat, under en skollektion, fick besök av Roger Nyqvist för att disku-
tera tolkningarna. Någon av klasserna hade gjort en utställning kring de arkeolo-
giska teman som passade in i den övriga skolverksamheten och även en teater-
föreställning hade gjorts. Denna hade dock inte något direkt med fältbesöket att 
göra

Sammanfattning av erfarenheter
Utifrån de samtal som vi förde med besökarna kunde vi konstatera följande.Vad 
gällde de veckovisa guidningarna så var det tydligt att spridningen via TV eller 
tidning hade större genomslag än via de annonser som vi hade ute i lokaltidning-
en. Hemsidan hade trogna besökare som använde den för att hämta in informa-
tion kring visningarna. Men det var ganska få av de nya som enbart hade hämtat 
information från webben. För dessa var det oftare bekanta som hade närvarat och 
som tipsade om våra aktiviteter. Det är egentligen en självklarhet, att det största 
genomslaget hade inslaget i lokalnyheterna på TV. Att detta sedan gick i SVT lan-
det runt gav oss troligen fler besökare i slutet av vår pedagogiska verksamhet.
 Att vi hade ett antal som i princip återkom på varje visning var väldigt roligt 
eftersom dessa ofta blev allt mer aktiva med frågor under våra vandringar. Våra 
info-blad gav var mycket eftertraktade och flera besökare ville ha kopior i ef-
terhand. Strategin att via våra täta visningar och info-bladen låta besökarna bli 
varse hur vår tolkning och hypoteser förändrades genom de olika stegen i den 
arkeologiska verksamheten, gjorde flertalet väldigt intresserade och de uttryck-
te ofta att det var ett roligt grepp att informera genom. Självklart innebar detta 
att de som återkom kunde ta det lite lugnare i början av varje guidning eftersom 
de redan hade hört om lämningens resa innan.

Figur 209. Roger förklarar hur man kan se skillnad på vad som är en anläggning och inte.
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 Vi hade turen att själva orsaken för undersökningarna var i princip uppskattad 
av majoriteten, det var få som såg vägbyggnationen som något mycket negativt. 
Därmed var det få som hade en negativ inställning till informationen från bör-
jan.Detta märktes i det att inget väder var för dåligt för att de skulle komma till 
vandringarna. Genom att vi även kom och berättade om lokalerna längs med vår 
sträcka, både i kommunens och hembygdsföreningens regi, gjorde att vi kunde 
snabbt svara upp mot detta intresse samt även nå flera nya åhörare. Föreläsning-
en kring de resultat som exploateringsarkeologin givit inför doktorander på In-
stitutionen för historiska studier, gav denna nyvunna kunskap en snabbare väg 
in till forskarsamhället.
 Vi kunde notera i fält att det var vissa skillnader i hur offensiva barnen var i sitt 
deltagande. I en del fall kom eleverna direkt igång med frågor och det enda de 
ville var att gräva. Andra delar av klasserna hade det svårare med att tycka att det 
var kul att bli smutsig. Flera av dessa kom inte att delta i sin ruta under hela lek-
tionen, utan valde att hjälpa sin fröken eller att prata med sina kursare.  Bland det 
roligaste var att det förekom nästan alltid vid sådana tillfällen att en del av dem 
som inte var aktiva i början kom att bli det under slutet av sin lektion och tycktes 
vid avfärd vara väl så intresserade av själva grävandet. Samtidigt förekom det 
givetvis sådana som tappade intresset, ofta beroende på väderlekens inverkan.
 I denna del av den publika verksamheten hade vi turen att det redan förekom 
satsningar som hade inriktning mot landskap och hembygdens historia. Där-
med fanns det redan timmar att arbeta med vårt upplägg för de intresserade 
lärarna. Att vi annars haft svårare att få möjlighet till återkopplingsbesök på sko-
lan, beror ofta på att skolan generellt saknar detta kulturinriktade upplägg som 
man hade i Trollhättan under detta läsår. Sjuntorp skolan var mycket positiv till 
alla delarna i den pedagogiska verksamheten och de uppskattade återkopp-
lingen. Eleverna hade i många fall gjort något mindre arbete kring arkeologi 

Figur 210. Eleverna gestaltar ett av långhusen inom Fors 125.
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eller förhistoria alternativt om själva besöket i fält. Att några av våra elever kom 
på de vanliga visningarna tillsammans med någon förälder, visade på att skol-
verksamheten hade positiva efterklanger.





DE UNDERSÖKTA LOKALERNA 
I ETT STÖRRE SAMMANHANG

SAMT 
UTVÄRDERING AV PROJEKTET



Föregående uppslag: Utsnitt ur Generalstabskartan från 1841 (Vänersborg J243-42-1).
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Det sammanhållande temat för undersökningarna utmed sträckan Torpa-Stenrö-
set anges i länsstyrelsens förfrågningsunderlag till älvens betydelse för områdets 
utveckling och landskapets nyttjande samt dess inverkan på kommunikation, 
handel och bosättning. För att komma åt detta har de senneolitiska lämningarna 
inom Fors 125 i föreliggande analys satts in i ett större samtida sammanhang.
 Keramiken som påträffades vid undersökningen av Fors 125 har paralleller 
med keramik från andra delar av Västsverige, exempelvis Ytterby 192 och 194, 
samt Sankt Peder 66. Dessa likheter handlar framför allt om val av magring i form 
av basiska bergarter som metabasit och diabas. Det mesta talar dock för att den-
na har kunnat insamlas inom eller i direkt anslutning till boplatsen varför detta 
inte kan ses som ett fysiskt bevis för kommunikation mellan lokalerna. Däremot 
finns mycket som talar för en gemensam kulturell syn på keramikframställning. 
 Den flinta som påträffades vid slutundersökningen är relativt anonym och ut-
gör förmodligen rester efter tillverkning inom lokalen. Den skära som påträffats 
öster om boplatsen bör dock ses som ett handelsföremål. Hur och på vilka vägar 
denna kommit till dalgången vid Rämje är dock svårare att uttala sig om.
 De långhus som påträffats inom fornlämningen Fors 125 har stora likheter 
med huskonstruktioner i Danmark, Skåne, Halland och nyligen påträffade sen-
neolitiska långhus i Bohuslän och Norge. Mycket talar även här för en kulturellt 
sammanhållen idé om hur dessa långhus skall konstrueras. 
 Då frågan om regelrätt fysisk kommunikation och handel i älvdalen, utifrån det 
ovanstående, ter sig svårlöst har ett försök gjorts att visa på spridningen av häll-
kistor, senneolitiska fyndplatser och boplatser i undersökningsområdet. Utifrån 
ett resonemang kring dessa kan bilden av ett möjligt senneolitiskt kulturland-
skap upprättas med lokalerna i studien som noder i ett förhistoriskt samhälle. 
 I studien ingår 38 socknar på båda sidor om Göta älv och Nordre älv, samt i 
mynningsområdena vid Västerhavet och Vänern (figur 211). Socknarna gränsar 
till älven eller dess mynningsområden, förutom i fem fall - socknarna Ale-Sköv-
de, Hålanda, Kilanda, Rommele och Upphärad. Dessa sistnämnda har medtagits i 
syfte att fånga upp spridningen kring de större biflödena till Göta älv - Slumpån, 
Gårdaån och Grönån.
 För denna studie har FMIS genomgåtts för de berörda socknarna. Dessutom 
har materialet från Göteborgs kommun kompletterats med data från Göteborgs 
Stadsmuseums samlingar och arkiv. Självklart hade det även varit önskvärt att ha 
hunnit gå igenom samlingar och arkiv vid Bohusläns museum, Lödöse museum, 
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Figur 211. Karta över undersökningsområdet med sockengränser och sockennamn. Skala 1:450000.

Tabell1

Sida 1

1 Frändefors
2 Vänersnäs
3 Vänersborg
4 Västra Tunhem
5 Trollhättan
6 Hjärtum
7 Fors
8 Gärdhem
9 Åsbräcka
10 Fuxerna
11 Rommele
12 Upphärad
13 Västerlanda
14 Tunge
15 Sankt Peder
16 Ale-Skövde
17 Hålanda
18 Skepplanda
19 Romelanda
20 Starrkärr
21 Kilanda
22 Ytterby
23 Kungälv
24 Rödbo
25 Nödinge
26 Torsby
27 Harestad
28 Säve
29 Angered
30 Tuve
31 Björlanda
32 Torslanda
33

34 Öckerö
35 Styrsö

Göteborg (med 
Lundby, Backa och 
Västra Frölunda)
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Älvsborgs länsmuseum och Statens Historiska Museum, men för detta fanns dess-
värre ingen tid inom ramen för detta projekt. Detta medför förstås ett källkritiskt 
problem som man måste vara medveten om. För att komplettera spridningsbil-
den för de senneolitiska fyndkategorierna har Lars Blomqvists studie ”Neolitisk 
atlas över Västra Sverige” använts (Blomqvist 1990). Denna visar endast senneo-
litiska fynd per socken men ger ändå en förtydligande bild av fyndläget, då hans 
studier bygger på material från olika museer.
 Därtill har arkeologiska rapporter från området excerperats och större stan-
dardverk för västsvenskt stenåldersmaterial utnyttjats.
 I studien ingår sammanlagt 732 lokaler (bilaga 25).

Källkritiska förutsättningar
Ett problem vid användandet av fornlämningsregistret i en studie av denna typ, 
är att de olika fornminnesinventerarna har arbetat på olika sätt. Ett exempel på 
detta är socknarna Rödbo och Kungälv, där ansvarig inventerare genomgående 
endast uppgivit ”fyndplats för flinta” i registerbladen, och man kan utifrån detta 
inte sluta sig till huruvida fynden är senneolitiska eller ej. Rödbo socken saknar 
dock även senneolitiska fynd i Göteborgs Stadsmuseums samlingar och arkiv. 
För Kungälv har detta inte kunnat kontrolleras i samband med föreliggande ge-
nomgång. Problemet med en diskrepans mellan FMIS och museimaterial kan 
även sägas gälla Vänersnäs socken som har ett betydligt mindre antal senneoli-
tiska fyndplatser i FMIS än vad fallet är om man jämför med Blomqvists redovis-
ning. Motsatta fallet gäller socknarna i Göteborgs kommun som har fler fynd än 
vad Blomqvists kartor och tabeller visar.
 Ytterligare ett problem med genomgången är att materialet i denna studie 
endast genomgåtts arkivariskt och att fynden därigenom inte kunnat kontrol-
leras. Detsamma gäller hällkistorna som det ej har varit möjligt att besöka och 
bedöma inom ramen för detta projekt.
 Ännu en källkritisk aspekt, när det gäller hällkistor och senneolitiska fyndplat-
ser, utgörs av i vilken utsträckning dessa har påträffats. Ett högt jordbrukstryck 
genererar i allmänhet fler fyndplatser för exempelvis skafthålsyxor, medan häll-
kistor kan ha försvunnit tidigt i samband med byggnation av kyrkor eller andra 
byggnader, samt genom bortodling i fullåkersbygder.
 Blomqvists kartor över senneolitiska förmålstyper utgår från antal per socken. 
Sammanställningen över fyndplatser och hällkistor som genomförts inom vår 
studie utgår från lokaler med senneolitiska fynd och tar inte hänsyn till antal fynd 
per lokal. Kartorna visar således olika saker, men kan sägas komplettera varandra 
för varandras brister.
 De spridningsbilder som redovisas nedan (figur 212-215) kan med ovanstå-
ende förbehåll ändå användas för att illustrera mer intensivt bebodda områden 
under senneolitikum, men även hur bosättningsmönstret kan ha sett ut ur ett 
mer lokalt perspektiv. 

De senneolitiska huvudbygderna i Göta älvdalen
Inom undersökningsområdet sticker fyra större områden ut som särskilt rika på 
senneolitiska företeelser: området kring älvens utlopp i Västerhavet; området 
kring socknarna Starrkärr, Skepplanda och Sankt Peder; området kring sock-
narna Fors, Gärdhem, Rommele, Upphärad och Åsbräcka; samt Frändefors och 
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Figur 212. Skafthålsyxor (efter Blomqvist 1990).
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Figur 213. Dolkar (efter Blomqvist 1990).
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Figur 214. Skäror (efter Blomqvist 1990).
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Figur 215. Senneolitiska fyndplatser (röda prickar) och hällkistor (blåa prickar). Skala 1:450000.
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Vänersnäs socknar vid mynningen i Vänern. För området väster om älven, söder 
om Trollhättans socken ned till dess att älven delar sig i två älvarmar, är de sen-
neolitiska fyndkategorierna mycket sparsamt förekommande. På den östra sidan 
av älven tycks den senneolitiska bebyggelsen koncentrera sig till de åar, med 
biflöden, som rinner ut i Göta älv, exempelvis Grönån, Gårdaån och Slumpån.
 Av de föremålstyper som ingår i denna studie kan det vara intressant att se på 
hur antalet fördelar sig på de respektive socknarna (figur 216).
 Som framgår av ovanstående återfinns 562 (eller 43,6 %) av hela undersök-
ningsområdets skafthålsyxor i en enda socken, låt vara en till ytan stor sådan 
- Frändefors i Dalsland. Motsvarande siffror för dolkar och skäror är 333 (59,5 
%) respektive 172 (58,1 %). För en annan fyndrik socken, Vänersnäs, är siffrorna 

Tabell1

Sida 1

Socken Yxa Spjut Pil Skära Dolk

Ale-Skövde 15 0 0 3 5
Angered 6 0 0 2 7
Backa 1 0 0 0 0
Björlanda 0 0 0 0 1
Fors 6 0 0 1 5
Frändefors 562 13 6 172 333
Fuxerna 2 0 2 1 2
Gärdhem 68 1 0 8 13
Göteborg (inkl. Lundby) 25 19 2 9 32
Harestad 8 0 0 9 5
Hjärtum 38 0 1 3 9
Hålanda 3 0 0 2 0
Kilanda 3 0 0 0 0
Kungälv 2 0 0 1 3
Lundby (se Göteborg)
Nödinge 13 5 0 1 7
Romelanda 9 0 0 3 3
Rommele 3 0 0 0 2
Rödbo 0 0 0 0 0
Sankt Peder 7 0 0 6 7
Skepplanda 5 0 1 3 5
Starrkärr 17 0 1 7 14
Styrsö 2 0 2 1 1
Säve 7 0 0 0 1
Torsby 6 0 0 2 8
Torslanda 2 0 0 0 2
Trollhättan 40 0 0 5 8
Tunge 1 0 0 0 0
Tuve 14 1 9 4 17
Upphärad 21 0 0 1 4
Vänersborg 21 1 0 1 5
Vänersnäs 278 5 5 22 28
Västerlanda 7 0 0 1 2
Västra Frölunda 17 1 1 16 18
Västra Tunhem 57 0 0 3 5
Ytterby 15 0 0 6 3
Åsbräcka 4 0 0 0 2
Öckerö 3 0 0 3 3
Totalt 1288 46 30 296 560

Figur 216. Tabell över fynd per socken (Blomqvist 1990).



273

i ovan nämnda kategorier 278 skafthålsyxor (21,6 %), 28 dolkar (5,0 %) och 22 
skäror (7,4 %). Som jämförelse har Fors socken sex skafthålsyxor, fem dolkar och 
en skära.
 För kategorin hällkistor ser fördelning per socken ut enligt följande (figur 217).
 Här utmärker sig socknar som Starrkärr (24 st eller 19,8 % av det totala antalet i 
undersökningsområdet), Frändefors (15 st eller 12,4 %) och Göteborg (12 st eller 9,9 
%). Som jämförelse kan även här Fors socken tjäna, med sex hällkistor eller 5,0 %.
 I det område som studien omfattar har arkeologiska undersökningar genomförts 
framför allt i Göteborgs kommun, medan övriga delar representeras av endast ett 
fåtal undersökningar. Utanför Göteborgs kommun har de flesta undersökningarna 
berört hällkistor (Fors 18, Nödinge 6, Starrkärr 3, 80 och 88, Trollhättan 52), eller ett 

Figur 217. Tabell över hällkistor (Riksantikvarieämbetet 2011).

Tabell1

Sida 1

Socken Antal hällkistor

Ale-Skövde 5
Angered 0
Backa Ingår i Göteborgs sn
Björlanda 1
Fors 6
Frändefors 15
Fuxerna 0
Gärdhem 3
Göteborg 12 (inkl. Backa, Lundby och Västra Frölunda)
Harestad 4
Hjärtum 3
Hålanda 2
Kilanda 1
Kungälv 0
Lundby Ingår i Göteborgs sn
Nödinge 2
Romelanda 0
Rommele 4
Rödbo 0
Sankt Peder 0
Skepplanda 9
Starrkärr 24
Styrsö 0
Säve 8
Torsby 3
Torslanda 1
Trollhättan 3
Tunge 0
Tuve 1
Upphärad 5
Vänersborg 0
Vänersnäs 3
Västerlanda 1
Västra Frölunda Ingår i Göteborgs sn
Västra Tunhem 0
Ytterby 4
Åsbräcka 1
Öckerö 0
Totalt 121
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mer tillfälligt inslag på boplatser där fokus har legat på andra tidsperioder (Skepp-
landa 245, Starrkärr 182). Ett par undantag finns från detta i lokaler som Gärdhem 
286, Ale-Skövde 137 och 184, Tunge 48, Sankt Peder 57, 61 och 66, Ytterby 192, 194 
och 196, samt den i denna rapport aktuella Fors 125.

Hypotetiska lokaliseringsprinciper
Under senneolitisk tid tycks bebyggelsen ha koncentrerat sig till vattensystemen 
kring de större biflöden som rinner ut i Göta älv. Det tycks dessutom vara vanli-
gare att de senneolitiska indikationerna återfinns vid mindre bäckar, längre upp 
i vattensystemen. Boplatser, fyndplatser eller hällkistor förekommer även, men i 
mindre utsträckning, med direkt anknytning till älven. Undantag till detta återfinns 
framför allt i den forntida skärgården kring älvens mynning i Västerhavet, vid viken 
vid nuvarande Grönån, vid Göta och Lilla Edet, samt vid Trollhättan.
 Om man utifrån den undersökta lokalen Fors 125 vid Rämje skall försöka formu-
lera en hypotes över lokaliseringsprinciper för senneolitiska boplatser och möjliga 
indikatorer på gårdslägen kan följande förutsättningar uppställas som kriterier:

•	Närhet	till	mindre	å	eller	bäck
•	Väldränerad	förhöjning,	gärna	intill	kanten	av	ett	mer	öppet	landskapsrum	

eller dalgång 
•	 I	 landskapsrummet	återfinns	ett	antal	 senneolitiska	 fyndplatser	 samt	en	

eller flera hällkistor

Vid en översiktlig genomgång av lokaler i undersökningsområdet kan konstate-
ras att fyndplatser återfinns både på mer väldränerade jordar och på glaciala eller 
postglaciala leror. Ett exempel på det sistnämna är för Rämjes del fyndplatserna 
Fors 20 och 21. I den fortsatta tolkningsdelen i denna studie betraktas dessa som 
spår efter ett mer extensivt nyttjande av landskapsrummet, medan fyndplatser på 
mer väldränerad mark föreslås som potentiella gårdslägen under senneolitikum.
 För att illustrera hypotesen har fyra områden studerats närmare. Dessa berör 
lokaler inom de fyra identifierade bebyggelsekoncentrationerna (Göteborgsom-
rådet, Grönån/Gårdaån, Slumpån och Frändefors).
 Inledningsvis beskrivs de senneolitiska företeelserna i ett större landskapsrum 
som omfattar den identifierade bebyggelsekoncentrationen. Särskild uppmärk-
samhet riktas därefter mot samlingar av hällkistor, senneolitiska fyndplatser och 
boplatser, varefter en lokal väljs ut för en detaljstudie av lokalens förutsättningar.

Älvens utlopp i Västerhavet och området kring Svensby vid Djupedals mynning 
De senneolitiska fyndplatserna och hällkistorna förekommer i Göteborgsområ-
det främst i anslutning till de större sunden i det dåtida skärgårdslandskapet, 
samt längs mindre bäckar i de större öarnas dalgångar. I detta delområde åter-
finns ett drygt tiotal koncentrationer av hällkistor och fyndplatser. Tänkbara 
gårdslägen utifrån hypotesen kring hällkistor och fyndplatser finns exempelvis i 
tre områden i anslutning till Bronsålderssundet i Torslanda, Björlanda och Lund-
by socknar; i området kring Bräcke i Lundby socken; i området kring Järnbrott i 
Västra Frölunda socken; samt vid dalgången Djupedal i Säve socken.
 Det sistnämnda området är beläget vid Svensby vid Djupedals mynning (fi-
gur 218). I dalgångens botten löper en mindre bäck och under senneolitisk tid 
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har området haft en nära anknytning till havet i form av det dåtida Kvillesundet. 
I området finns en hällkista kallad Kung Borres grav (Säve 92), tre fyndplatser 
för senneolitiska föremål (Säve 203, 263 och 350), samt dösen Drottning Hackas 
grav (Säve 57) i vilken senneolitiska föremål påträffats. Hällkistan Säve 92 är den 
mest fyndrika av de undersökta hällkistorna i Göteborgs kommun, och i dösen 
Säve 57 påträffades endast fynd från slutet av yngre stenåldern (Andersson & 
Ragnesten 2005:81, 111). De fynd som påträffats på fyndplatserna utgörs av en 
skafthålsyxa, en flintdolk och en spjutspets av flinta (Säve 203), en skafthålsyxa 

Figur 218. Karta över Svensby med omnämnda fornlämningar markerade i rött (fyndplatser) respektive blått (hällkistor).
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(Säve 263), samt en skafthålsyxa och en flintskära (Säve 350). De fem fornläm-
ningarna ligger huvudsakligen utmed dalgångens sidor. Fyndplatserna Säve 
263 och 350 är påträffade inom områden med glacial lera, medan fyndplatsen 
Säve 203 ligger uppdragen in mot en mindre sidodalgång med grus och sandig 
morän. Säve 203 och området direkt väster om fyndplatsen utgör ett väldräne-
rat och potentiellt intressant gårdsläge medan de båda övriga fyndplatserna 
kan ses som uttryck för tillfälligare aktiviteter inom boplatsens närområde. Den 
tänkta boplatsen flankeras i nordost och sydväst av gravar som även fungerar 
som revirhävdande markörer.

Området kring Gårdaån och Grönån samt lokalen vid gården Snäckebäcken
I detta delområde återfinns det största antalet senneolitiska lokaler i Starrkärrs 
socken, söder om den större havsvik som varit belägen i den dalgång där Grönån 
idag har sitt lopp. Därtill finns en viss koncentration av hällkistor och fyndplatser 
kring Grötåsen, samt kring Grönåns lopp norrut förbi Hålsjön i socknarna Skepp-
landa och Hålanda. I inlandet innanför Lödöse kring Gårdaån återfinns ett större 
antal senneolitiska fyndplatser, men hällkistorna saknas nästan helt här, vilket 
kanske kan ha ett samband med den medeltida stadens etablering.
 I detta delområde återfinns ett tiotal lokaler som kan disktuteras utifrån den 
uppställda hypotesen. Lokalen som valts ut för en närmare analys är belägen i 
Hålltorpsåns övre vattensystem i södra Starrkärrs socken (figur 219). I området 
kring gården Snäckebäcken återfinns inte mindre än fyra hällkistor (Starrkärr 27, 
28, 88:1 och 88:2), samt två fyndplatser för senneolitiska artefakter (Starrkärr 144 
och 145). Fynden som påträffats vid de båda fyndplatserna utgörs av flintdolkar. 
Även i detta område återfinns de sex fornlämningarna i dalgångarnas kanter för-
delat på två delområden på var sin sida om ett mindre biflöde till Hålltorpsån. 
Fyndplatserna är belägna på ytor med väldränerad mark i form av isälvssediment 
och postglacial sand. 
 Då hällkistorna och fyndplatserna är belägna som två mindre koncentrationer 
med ett litet mellanrum på cirka 200 meter är det svårt att uttala sig om dessa 
utgör två skilda gårdslägen eller enbart markerar landskapsrummets yttre grän-
ser. Båda lägena utgör dock goda boplatslägen. I det direkta närområdet saknas 
ytterligare fyndplatser, men möjligen utgör fyndplatsen Nödinge 45, som är be-
lägen på glacial lera, cirka 500 meter västnordväst om Snäckebäcken, en indika-
tion på ett mer extensivt bruk av det omgivande landskapet. Vid denna fyndplats 
påträffades en skafthålsyxa.

Området kring Slumpån samt lokalen vid Sjökullen
Utmed Slumpåns vattensystem återfinns en handfull koncentrationer av hällkis-
tor och fyndplatser, till exempel vid det mindre biflödet vid gården Flundervalla 
i Fors socken; i området kring gården Hällstorp i Rommele socken; vid gården 
Nyckleby i Upphärads socken; samt vid gården Sjökullen, även den i Upphärads 
socken. 
 Lokalen Sjökullen (figur 220) har valts valts ut för en närmare analys. I området 
har en hällkista (Upphärad 23) och tre fyndplatser (Upphärad 27, 108 och 110) 
registrerats. Vid de tre fyndplatserna har skafthålsyxor påträffats. Fyndplatserna 
Upphärad 27 och 108 är belägna på isälvssediment invid bergskanten och utgör 
båda goda boplatslägen. Fyndplatsen Upphärad 110 är belägen på glacial lera 
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Figur 219. Karta över Snäckebäcken med omnämnda fornlämningar markerade i rött (fyndplatser) respektive blått (hällkistor).



278

Figur 220. Karta över Sjökullen med omnämnda fornlämningar markerade i rött (fyndplatser) respektive blått (hällkistor).
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och kan förmodligen tolkas som en lämning efter ett mer extensivt bruk av det 
omgivande landskapsrummet. 
 Även i detta område kan man säga att fyndplatserna och hällkistan utgör en 
ram för det senneolitiska landskapsrummet vid Sjökullen. 

Frändefors samt lokalen vid Lövnäs
I den dalsländska delen av undersökningsområdet koncentrerar sig fyndplat-
ser och hällkistor kring sex lokaler i anslutning till de båda Hästefjordarna samt 
större och mindre vattendrag, som exempelvis Bodanälven i den västra delen av 
Frändefors socken. Stora Hästefjorden och Östra Hästefjorden har under senneo-
litisk tid haft en mycket större utbredning än idag. 
 Lokalen som valts ut för närmare studie utgörs av området kring gården 
Lövnäs i den norra delen av socknen (figur 221). I närområdet återfinns en 
hällkista (Frändefors 143), samt öster om denna ett mycket stort antal sen-
neolitiska fyndplatser (av vilka Frändefors 229, 231, 234, 323, 453:1 utgör de 
närmast belägna). Vid fyra av fyndplatserna har skafthålsyxor påträffats (Frän-
defors 229, 231, 234 och 323) och vid Frändefors 323 även flintdolkar. Vid Frän-
defors 453:1 består fyndmaterialet av en flintdolk och en pilspets med urnu-
pen bas. Samtliga fyndplatser förutom Frändefors 453:1 är belägna på glacial 
lera eller postglacial silt och dessa lägen får anses som mindre gynnsamma ur 
ett bosättningsperspektiv. Frändefors 453:1 är belägen på en mindre yta med 
isälvsediment och kan möjligen tänkas utgöra ett boplatsläge. Jämfört med 
de övriga undersökta lokalerna i denna studie måste dock sägas att den inte 
direkt motsvarar dessas läge intill kanten av ett mer eller mindre slutet land-
skapsrum.

Undersökta senneolitiska boplatser i Göta älvdalen och deras arkeologiska 
och geologiska förutsättningar
Utöver de ovan anförda hypotetiska senneolitiska gårdslägena har en genom-
gång gjorts av undersökta boplatser med senneolitiskt inslag i Göta älvs dal-
gång. Detta för att testa och om möjligt förtydliga bilden av hur lokaliserings-
principerna sett ut under det aktuella tidsavsnittet. För denna studie har under-
sökta lokaler i FMIS excerperats (Riksantikvarieämbetet 2010). För Göteborgs 
kommun är emellertid de undersökta lokalernas antal för stort för att kunna ge-
nomgås på detta vis, varför ett urval baserat på genomgången i boken ”Fångst-
folk och bönder” använts (Andersson & Ragnesten 2005). Totalt berör nedanstå-
ende genomgång tjugo lokaler i socknarna Ale-Skövde, Björlanda, Gärdhem, 
Sankt Peder, Skepplanda, Starrkärr, Säve, Tunge, Tuve, Västra Frölunda och Yt-
terby (figur 222).

Ale-Skövde 137:1 och 2
Vid fyndplatsen Ale-Skövde 137:1 har ett fyndmaterial bestående av en skaft-
hålsyxa, en flintdolk och en pilspets med urnupen bas påträffats (Riksantikva-
rieämbetet 2010). Fyndplatsen och boplatsen är belägen på sandig morän (SGU 
2011). Vid undersökningarna av boplatsen framkom ett mycket stort antal an-
läggningar, bland annat ett hundratal stolphål. En kokgrop har daterats till 1900-
1450 f. Kr., övriga fyra daterade anläggningar har daterats till yngre bronsålder-
1700-tal. Inga stolphål har daterats och några säkra huskonstruktioner kan inte 
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Figur 221. Karta över Lövnäs med omnämnda fornlämningar markerade i rött (fyndplatser) respektive blått (hällkistor).
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Figur 222. Undersökta boplatser med senneolitiskt inslag. Skala 1:450000.
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beläggas enligt undersökaren. Vid slutundersökningen påträffades bland annat 
en flintskära samt senneolitisk keramik (Ryberg 2001). 
 Närmast belägna hällkistor är Ale-Skövde 17:1 och 17:3, cirka 1,3 kilometer åt 
sydväst och Ale-Skövde 20 och 143 cirka 1,3 respektive 1,5 kilometer åt nordost 
(Riksantikvarieämbetet 2010).

Ale-Skövde 184
Fornlämningen är belägen på berg enligt jordartskartan (SGU 2011) och påträf-
fades vid en utredning inför den kommande Nordlänken. Vid utredningen på-
träffades flintavslag samt sot- och kolfläckar som daterats till övergången sen-
neolitikum/äldre bronsålder. Vid förundersökningen konstaterades att denna 
del inte kom att beröras av den kommande järnvägen. Enstaka flintor och några 
mörkfärgningar påträffades, men inga ytterligare fynd eller anläggningar från 
det aktuella tidsavsnittet framkom vid förundersökningen (Munkenberg 2000).
 Närmast belägna hällkistor utgörs av Ale-Skövde 17:1 och 17:3 vid Bodasjön 
cirka 500 meter åt nordväst (Riksantikvarieämbetet 2010).

Björlanda 443
Boplatsen är belägen på berg cirka 600 meter från havets strandlinje under sen-
neolitisk tid (SGU 2011). Närmast belägna hällkistor är Torslanda 292 på andra 
sidan bronsålderssundet cirka 2,3 kilometers åt sydväst och Björlanda 206 cirka 
2,4 kilometer åt sydöst (Riksantikvarieämbetet 2010).
 Vid undersökningarna av boplatsen framkom ett kulturlager med huvudsak-
ligen senmesolitiska fynd, samt ett mindre antal anläggningar, bland annat en 
härd och en keramikugn. Dessutom framkom förhistorisk keramik (Riksantikva-
rieämbetet 2010). Bland fyndmaterialet påträffades senneolitiska föremål i form 
av en halv flintskära och keramik som matskorpedaterats till perioden (Anders-
son & Ragnesten 2005:98).

Gärdhem 286
Fornlämningen är belägen på berg (SGU 2011). Vid en utredning som utfördes 
2006 påträffades en kraftig rännliknande lämning. I närheten skall man även ha 
påträffat skafthålsyxor. Vid förundersökningen som utfördes året därpå påträffa-
des tre boplatsgropar, men det kunde konstateras att rännan var recent och inga 
ytterligare undersökningar ansågs nödvändiga (Riksantikvarieämbetet 2010).
 Närmast belägna hällkista är Gärdhem 73 belägen cirka 1,5 kilometer åt sydost 
(Riksantikvarieämbetet 2010).

Sankt Peder 57
Boplatsen Sankt Peder 57 är belägen på postglacial finsand (SGU 2011). Vid un-
dersökningarna påträffades ett kulturpåverkat lager samt anläggningar i form 
av tre stolphål och två boplatsgropar. Två kolprov skickades för datering, men 
resultatet av dessa redovisas inte i rapporten. Fyndmaterialet utgjordes huvud-
sakligen av keramik och slagen flinta, däribland ett fragment av en flathuggen 
dolk (Munkenberg 2001).
 Inga kända hällkistor återfinns i Sankt Peder socken (Riksantikvarieämbetet 
2010).
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Sankt Peder 61
Även fornlämningen Sankt Peder 61 är belägen på berg (SGU 2011). Vid förun-
dersökningen påträffades anläggningar varav en härd och ett stolphål daterades 
till förromersk järnålder. Dessutom påträffades senneolitisk keramik (Munken-
berg 2000).
 Vid slutundersökningen påträffades bland annat en större mängd stolphål, ur 
vilka man kunde urskilja ett treskeppigt hus som typologiskt och stratigrafiskt 
daterades till romersk järnålder. Dessutom framkom en flatmarksgrav från tiden 
kring Kristi födelse samt keramik som kan dateras till mellan- eller senneolitikum 
(Kadefors 2001).
 Inga kända hällkistor återfinns i Sankt Peder socken (Riksantikvarieämbetet 
2010).

Sankt Peder 66
Boplatsen är belägen på postglacial finsand omgärdat av berg (SGU 2011). Vid 
förundersökningen påträffades ett större antal anläggningar bestående av stolp-
hål, härdar och boplatsgropar. Fem av dessa daterades till järnåldern. Vid slut-
undersökningen påträffades kulturlager, kokgropar, härdar och ett stort antal 
stolphål men dessa har inte kunnat sättas ihop till någon säker huskonstruktion. 
14C-dateringarna härrör huvudsakligen från mellersta bronsålder-tidig medeltid, 
medan senneolitiska dateringar saknas (Claesson i manus). Fyndmaterialet ut-
gjordes av flinta (bland annat en flathuggen pilspets med urnupen bas), bränd 
lera och keramik. Keramiken härrör till största delen från senneolitikum och är av 
liknande typ som den som påträffats inom Fors 125.
 Inga kända hällkistor återfinns i Sankt Peder socken (Riksantikvarieämbetet 
2010).

Skepplanda 32 och 245
Fyndplatsen Skepplanda 32 och boplatsen Skepplanda 245 undersöktes 2009 
och är belägna på glacial lera på gränsen mot berg (Riksantikvarieämbetet 2010, 
SGU 2011). Boplatsen benämns i slutundersökningsrapporten Skepplanda 32 
och utgörs huvudsakligen av lämningar från mellanneolitisk tid, men vid under-
sökningarna påträffades även en flathuggen, hjärtformig pilspets, som kan date-
ras till senneolitikum (Bengtsson et al. 2010).
 Närmaste kända hällkista är belägen i Starrkärrs socken, cirka 2,3 kilometer 
söderut (Riksantikvarieämbetet 2010).

Starrkärr 182
Boplatsen var under senneolitikum belägen mycket nära Göta älvs strand (SGU 
2011). I närheten av Starrkärr 182 återfinns en något osäker uppgift om en 
bortplockad hällkista (Starrkärr 76). Hällkistan skall ha varit belägen längst in i 
en smal dalgång ungefär 250 meter nordöst om Starrkärr 182 (Riksantikvarie-
ämbetet 2010). Lödöse museum har genomfört en utredning och en förunder-
sökning i anslutning till Starrkärr 182. I samband med förundersökningen på-
träffades anläggningar i form av två härdar, två boplatsgropar, en kokgrop, sju 
stolphål, ett kulturlager och ett flertal mörkfärgningar. En härd har 14C-daterats 
till tiden kring Kristi födelse. Fyndmaterialet utgjordes av flinta, keramik och 
bränd lera och har av undersökaren daterats till neolitikum/äldre bronsålder. 
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Fornlämningen Starrkärr 182 är belägen till sin helhet inom ett område med 
sandig morän (SGU 2011) och utgör utifrån dessa premisser ett mycket intres-
sant läge ur senneolitiskt perspektiv. 

Säve 171
Boplatsen är belägen på sandig morän cirka 250 meter från den senneolitiska 
strandlinjen (SGU 2011). Närmast liggande hällkistor är Säve 130 och 135 cirka 
2,3 respektive 2,0 kilometer längre västerut (Riksantikvarieämbetet 2010).
 Den senneolitiska boplatsen framkom vid undersökningen av ett par stensätt-
ningar. Bosättningsspåren utgörs bland annat av ett tjugotal stolphål, flathugg-
na redskap och senneolitisk keramik. Ett av stolphålen har daterats till senneoli-
tikum/äldre bronsålder (Andersson & Ragnesten 2005:98, GSM 2011).

Tunge 48
Boplatsen är belägen på berg (SGU 2011) och vid undersökningarna har en 
mindre mängd anläggningar påträffats, vilka daterats till tidigneolitikum. Fynd-
materialet utgjordes av flintföremål som huvudsakligen kunnat dateras till mel-
lanmesolitikum och tidigneolitikum. Två slagna flintor (ett avslag och ett spets-
fragment) kan emellertid teknologiskt kunnat dateras till senneolitikum/äldre 
bronsålder (Nieminen & Munkenberg 2009).
 Närmast belägna hällkista återfinns i Ale-Skövde socken, cirka 3 kilometer öst-
erut (Riksantikvarieämbetet 2010).

Tuve 122
Hukeboplatsen var under senneolitisk tid belägen cirka 1,5 kilometer från havet 
(SGU 2011). Närmast belägna hällkista är Tuve 29 som återfinns cirka 2,6 kilo-
meter åt sydost. Dessutom har en stensättning med hällkista och senneolitiska 
fynd (Tuve 49) undersökts cirka 150 meter norr om boplatsen Tuve 122. Cirka 1,3 
kilometer åt sydöst finns ett gravfält (Tuve 25) som möjligen kan härstamma från 
senneolitisk tid (Andersson & Ragnesten 2005:107, Riksantikvarieämbetet 2010). 
 Vid undersökningarna av boplatsen 1972 påträffades bland annat två större 
rektangulära stenpackningar som daterats till senneolitikum. Dessa var cirka 23 
respektive 25 meter långa och cirka 4 meter breda. Dessa båda stenpackningar 
har tolkats på flera olika sätt: som rester efter ett större långhus; två mindre hus; 
och som en broläggning över en bäck. På grund av läget i en svacka är förmod-
ligen det sistnämnda det troligaste (Andersson & Ragnesten 2005:104). Bland 
fynden från undersökningen kan nämnas två skäror och en lancettformad dolk. 
Dessutom framkom keramik med tvärsnoddsornamentik (Andersson 1973, An-
dersson & Ragnesten 2005).

Tuve 130
Fornlämningen ligger på sandiga älvsediment och är belägen cirka 2,2 kilome-
ter från den senneolitiska strandlinjen och 0,8 kilometer sydväst om boplatsen 
Tuve 122 (SGU 2011, Riksantikvarieämbetet 2010). Nämast belägna hällkista är 
Tuve 29 som återfinns cirka 2,8 kilometer åt sydost. Dessutom återfinns de under 
Tuve 122 nämnda stensättningen Tuve 49 (0,9 kilometer åt nordost) och gravfäl-
tet Tuve 25 (1,7 kilometer åt ostsydost) i områdets närhet (Riksantikvarieämbetet 
2010).
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 Från boplatsen har senneolitiska föremål främst framkommit vid ytplockning, 
bland annat fragment av dolkar samt en skära. Vid undersökningarna 1975 på-
träffades framför allt ett mesolitiskt fyndmaterial (Andersson 1976).

Tuve 179
Tuve 179 är belägen på postglacial finsand, cirka 2,0 kilometer från den senneo-
litiska strandlinjen  och 0,9 kilometer söder om boplatsen Tuve 130 (SGU 2011, 
Riksantikvarieämbetet 2010). I boplatsens omland återfinns hällkistan Tuve 29 
(2,5 kilometer åt ostsydost), stensättningen Tuve 49 (1,8 kilometer åt nordnord-
ost) och gravfältet Tuve 25 (1,7 kilometer åt ostnordost). 
 Vid undersökningarna påträffades härdar, kokgropar, boplatsgropar och kul-
turlager. En av härdarna daterades till övergången yngre bronsålder/äldre järnål-
der, och en kokgrop till yngre bronsålder. Därtill framkom en större mängd flat-
huggna avslag, samt senneolitisk keramik med taggtrådsornamentik (Nieminen 
et al. 2005).

Västra Frölunda 163
Boplatsen är belägen på gränsen mellan berg och sandig morän, endast cirka 50 
meter från den forntida strandnivån (SGU 2011). Den närmast belägna hällkistan, 
Frölunda 35, återfinns 2,0 kilometer västerut (Riksantikvarieämbetet 2010).
 Boplatsspåren påträffades i samband med undersökning av en järnåldersgrav 
(Andersson & Ragnesten 2005).Vid undersökningarna påträffades bland annat 
slagen flinta och keramik. Bland flintmaterialet återfinns en hjärtformig flathug-
gen pilspets.

Västra Frölunda 215
Västra Frölunda 215 är belägen på berg, cirka 170 meter från den senneolitiska 
strandlinjen (SGU 2011). Hällkistan Västra Frölunda 35 är belägen cirka 250 meter 
söderut (Riksantikvarieämbetet 2010).
 Fyndmaterialet från undersökningen innehåller ett kronologiskt spritt mate-
rial med handtagskärnor, skivyxor och kärnyxor från mesolitisk tid och tvärpilar, 
spånpilspetsar och cylindriska spånkärnor från neolitikum. Från den avslutande 
delen av neolitikum framkom en dolkskaft i flinta (Andersson & Ragnesten 2005).

Västra Frölunda 302
Boplatsen är belägen på gränsen mellan berg och glacial lera cirka 150 meter 
från den forntida stranden (SGU 2011). Närmaste hällkista är Västra Frölunda 115 
som är belägen cirka 1,0 kilometer åt nordost (Riksantikvarieämbetet 2010).
 Den välkända Hasslingehultboplatsen är egentligen mest känd för sina meso-
litiska och mellanneolitiska fynd, vilka även är de mest markanta på platsen. Vid 
undersökningar på platsen har dock även en hjärtformig flathuggen pilspets och 
en pilspets med konkav bas påträffats. Dessutom har en anläggning givit en sen-
neolitisk 14C-datering (Strinnholm 2010, Andersson & Ragnesten 2005, GSM 2011).

Ytterby 192
Boplatsen är belägen på berg, på gränsen till sandig morän (SGU 2011). Vid un-
dersökningarna påträffades fynd och anläggningar från ett flertal arkeologiska 
perioder, alltifrån mesolitikum till järnålder. Det senneolitiska inslaget utgörs av 
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keramik samt dateringar av anläggningar. Inom den senneolitiska ytan återfinns 
ett treskeppigt långhus, vilket typologiskt har tolkats av undersökaren som ett 
järnåldershus. Dateringar från stolphål i huset härrör dock från senneolitikum 
(Riksantikvarieämbetet 2010, Fors 2006, Pettersson 2010).
 Närmaste hällkista utgörs av Ytterby 57, belägen cirka 800 meter norrut (Riks-
antikvarieämbetet 2010).

Ytterby 194
Boplatsen är belägen på berg (SGU 2011) och undersöktes 2003 av Bohusläns 
museum (Eboskog 2006). Vid undersökningarna påträffades senneolitiska läm-
ningar i form av stolphål, härdar och en kokgrop. Stolphålen kan möjligen höra 
ihop i någon form av huskonstruktion. Denna var dock alltför otydlig för att sä-
kert kunna beläggas. Fyndmaterialet utgjordes av bland annat en flintskära, en 
flathuggen skrapa, avslag med flathuggning, samt keramik från senneolitikum/
äldre bronsålder. Det keramiska materialet som daterats till senneolitikum har 
paralleller till keramik från Fors 125 i det att den magrats med diabas.
 Närmaste hällkista är Ytterby 125, som ligger cirka 250 meter norrut, på andra 
sidan av samma dalgång invid vilken boplatsen Ytterby 194 är belägen (Riksan-
tikvarieämbetet 2010).

Ytterby 196
Boplatsen är belägen på berg, på gränsen till sandig morän. Fornlämningen 
undersöktes i samband med undersökningarna av Ytterby 192 som är belägen 
knappt 100 meter norr om Ytterby 196. Inom fornlämningen påträffades två kok-
gropar som daterats till senneolitikum/äldre bronålder (Riksantikvarieämbetet 
2010).
 Närmaste hällkista utgörs av Ytterby 57, belägen cirka 800 meter norrut (Riks-
antikvarieämbetet 2010).

Sammanfattande analys av senneolitiska lokaliseringsprinciper
Ovanstående genomgång av den senneolitiska perioden i Göta älvs dalgång har 
omfattat spridningen av kända hällkistor och fyndplatser, hypotetiska förslag på 
möjliga gårdslägen samt undersökta lokaler. Syftet med denna studie har va-
rit att få en överblick över hur lokaliseringsprinciperna för bosättningar under 
den undersökta tiden har sett ut. Genomgången har visat både på likheter och 
skillnader i det arkeologiska materialet i undersökningsområdet. Nedan görs ett 
försök att sammanfatta intrycken från denna analys.
 I den inledande delen studerades spridningsmönstret för hällkistor och sen-
neolitiska fyndplatser i 38 socknar i älvdalsområdet. Spridningen av dessa båda 
kategorier visar på vissa mer intensivt brukade områden, främst i älvens båda 
ändar (vid Västerhavet och vid Vänern) samt vid större biflöden till älven och dal-
gångarna kring dessa (som vid Slumpån, Gårdaån och Grönån). De båda katego-
rierna i denna studie tycks ha en dragning in i landet, från själva älven. Älven har 
förmodligen varit central för transport och kommunikation för de senneolitiska 
människorna, men mindre viktig ur ett bosättningsperspektiv. 
 Det är även intressant att notera hur den nu undersökta lokalen Fors 125 lig-
ger i förhållande till övriga lokaler i älvdalen. Den är belägen i ett randområde 
till de mer intensivt nyttjade områdena i norr kring Gärdhem, men framför allt 
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till Slumpåns vattensystem i söder. Om en förmodad senneolitisk bybildning 
kan indikeras på kartan med en hällkista och två fyndplatser, vad gömmer sig 
då inte bakom de resterande cirka 800 lokalerna på kartan...? Artursson skriver i 
sin avhandling (2009) att det tycks finnas en statusskillnad i långhusens storlek 
i de centrala bygderna i Sydskandinavien, medan skillnaden är mindre i rand-
bygderna. I exemplet Rämje kan ingen skillnad i byggnadernas status skönjas, 
men kanske kan denna fråga diskuteras utifrån ett större underlag om ytterligare 
husundersökningar i Västsverige kan genomföras.
 Utifrån erfarenheterna och arbetet med de senneolitiska långhusen inom Fors 
125 vid Rämje, uppsattes ett antal förslag på företeelser som kan vara värda att 
beakta inför kommande undersökningar. Dessa omfattade närheten till ett min-
dre vattendrag, en väldränerad förhöjning gärna i kanten av ett väldefinierat 
landskapsrum, samt att det i detta landskapsrum skulle finnas en eller flera häll-
kistor och fyndplatser för senneolitiska föremålskategorier. Utifrån dessa premis-
ser identifierades ett antal potentiella lokaler – Svensby, Snäckebäcken, Sjökul-
len och Lövnäs. Dessa fyra valdes ut för att ha en lokal per definierad senneolitisk 
huvudbygd i Göta älvdalsområdet, samt för att de i olika grader uppfyllde de 
uppsatta kriterierna. Lokalerna vid Svensby, Snäckebäcken och Sjökullen utgör 
i vår mening mycket goda exempel på hur vi föreställer oss landskapsutnyttjan-
det under den aktuella tidsperioden, medan Lövnäs motsvarar de uppsatta kri-
terierna i en mindre grad. 
 Det tycks även utifrån denna analys som om skäror och skafthålsyxor är vanli-
gare än övriga fyndkategorier i mindre väldränerade ytor inom undersöknings-
området. Även om dessa fynd även förekommer i boplatsmiljöer, tycks de vara 
mer eller mindre allenarådande på de fyndplatser som är belägna på glaciala 
eller postglaciala leror. Här saknas så vitt vi har kunnat se dolkarna och pilspet-
sarna i materialet. En möjlig tolkning, som emellertid måste undersökas närmare 
i kommande studier, är att detta kan ha ett sammanhang med lövtäkt eller röj-
ning i sankare områden, eventuellt i syfte att ta till vara strandängar för bete och 
foder (Andersson & Ragnesten 2005:100-101).
 Vid genomgången av undersökta lokaler med senneolitiskt inslag tycks närheten 
till älven och havet vara av större betydelse än när man ser enbart till hällkistorna 
och fyndplatserna. Detta kan förstås bero på den skeva undersökningsbilden för 
älvdalen som helhet. Sammanställningen visar dock på att senneolitiska boplatser 
också återfinns i en ibland mycket strandnära miljö. Gemensamt även för dessa är 
emellertid att det väldränerade läget fortfarande är centralt för valet av plats. Det 
rumsliga sambandet till hällkistorna kan inte heller beläggas i samtliga fall. 
 Det är emellertid fortfarande ett mycket litet antal undersökta boplatser att 
diskutera i Göta älvdalen och ännu färre där det senneolitiska inslaget kan sägas 
vara det centrala i undersökningen. Det är påfallande ofta som verkligt spän-
nande senneolitiska lokaler har ”upptäckts” först i samband med slutundersök-
ningen av en boplats. Detta kan bero på den skenbara frånvaron av jämförbara 
lokaler, men kan även ha andra förklaringar. En förklaring som blivit ganska tyd-
lig för oss genom undersökningen av Fors 125 och denna genomgång av sen-
neolitikum i älvdalen är att det nästan alltid är härdar som dateras om anlägg-
ningar framkommer vid en förundersökning. Det kan finnas stolphål, rännor, 
kulturlager och så vidare, men vi arkeologer väljer oftast härden för datering, 
förmodligen då den är tydlig och lätt att insamla prover ifrån. Problemet är bara 
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det att dessa härdar har en tendens att dateras till äldre järnålder. Hade man valt 
att datera ett större urval av anläggningar och anläggningstyper redan under 
förundersökningsskedet hade detta förhoppningsvis öppnat upp för möjlighe-
ten att identifiera flera olika tidsskikt på våra boplatser. 

Förslag till fortsatt forskning 
Inför fortsatta studier kring och kommande undersökningar av senneolitiska bo-
platser och landskapsrum anser författarna av denna rapport följande frågor och 
metoder vara särskilt viktiga eller intressanta: 

•	Ett	större	antal	och	en	större	variation	av	anläggningar	 för	datering	 i	sam-
band med förundersökningsskedet. Detta är viktigt för att i ett tidigt skede 
kunna skapa goda förutsättningar för inriktning och frågeställningar i kom-
mande undersökningsplaner.

•	Större	avbanade	ytor	i	samband	med	förundersökning	för	att	bättre	kunna	
förstå boplatsens rumsliga strukturer inför en eventuell slutundersökning. 

•	Hur	 förhåller	 sig	 de	 västsvenska	 senneolitiska	 långhusen	 till	 diskussionen	
kring status i förhållande till byggnadernas storlek? Denna fråga kan bara 
lösas genom ett ökat antal undersökta huslämningar från perioden.

•	Fortsatt	arbete	med	jordartskartor	i	kombination	med	registrerade	fyndplat-
ser, i syfte att identifiera lämpliga boplatslägen från perioden. 

•	Forsatta	studier	kring	huruvida	fyndplatsernas	föremålstyper	skiljer	sig	uti-
från jordart.
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De inre och yttre rummen i Flundervallaområdet
Utifrån de undersökta lämningarna inom delsträckan Torpa-Stenröset kan man 
inte enbart diskutera kommunikationerna eller hur man interagerade med sam-
tida boplatser mer än mycket ytligt. Att det verkar ske kontakter utåt eller in till 
boplatsen är glaspärlan från Fors 143 bevis på. Det tydligaste tecknet på en till-
hörighet och utbyte av idéer är framförallt de omgivande gravarnas utformning. 
Att boplatserna anläggs med liknande strukturer är även det en mycket stark 
indikator på att de olika dalgångarna har samma tankebild och tradering av hur 
världen skulle organiseras. De tidigare redovisade fynden av ädelmetaller i älv-
dalgången och närmast omgivande dalgångar, visar på att det fördes idéer om 
hur dessa föremål skulle brukas och vilka former på föremålen man skulle ha om 
man ville vara ”inne”.

Landskapsrummet
Inom den undersökta ytan kan man urskilja strukturer i hur man väljer att eta-
blera sig. Dessa strukturer kan man till viss del identifiera på nästan alla boplatser 
från denna tid. Under bronsåldern ligger Fors 143 i utkanten av det mer sam-
manhängande gravrösestråk som finns söder om området. Samtidigt förekom-
mer det flera lösfynd i dalgången som kan indikera att man åtminstone bedrev 
ett extensivt nyttjande av detta landskapsrum under slutet av senneolitisk tid 
och äldsta bronsålder. De ovan redovisade undersökningarna pekar på att när 
man kommer in i yngre bronsålder och äldsta järnålder tycks man sträva efter 
att etablera sig framförallt i de inre delarna av landskapets rum. Denna bild är 
förvisso en effekt av att man har undersökt fler lokaler som ligger mer indragna i 
biflödena till Göta älv, den behöver alltså inte motsvaras av verklighetens sprid-
ningsbild. Även om Fors 143 styrker denna tolkning, bör de mer närliggande om-
rådena mer noggrant genomsökas innan man kan anse att detta är en generell 
bild. Svårigheten är att troligen kommer en del av dessa äldre lägen invid Göta 
älv att vara i bruk även under nästa period som är århundradena efter år 0. Dessa 
kan i så fall vara förutom de undersökta Fors 125 och 143, lokaler med gravar och 
gravfält som Fors 64 eller 35 (figur 138). 
 Man har vid senare tiders undersökningar upprepade gånger identifierat 
övergången brons-järnålder som en mycket intensiv period med många tem-
porära lokaler som brukas. Under romersk järnålder kommer dyker allt mer per-
manenta etableringar upp. Detta har tolkats som en övergång från temporära 
sker först när jordbruket blir viktigare i försörjningen som man bygger sig ”fast” 
i landskapet (Nyqvist 2007). Denna utvecklingsidé bygger på att man i princip 
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hade jordbruket som huvudnäring. Samtidigt kan även de övriga resurserna 
som fanns till buds, generera fast bebyggelse  under förutsättning att man re-
distribuerade resurserna. Detta förutsätter dock att man specialiserade sig på 
flera olika ekonischer och fördelade avkastningen mellan berörda enheter. Ge-
nom ett sådant system kan dessa temporära lokaler har fungerat på liknande 
sätt som fäbodar, vilket borde innebära att vi skulle kunna finna permanent 
bebyggelse utan vare sig bra odlingsjord eller gravar. Med ett fäbodliknande 
system skapas ett utökat areellt tryck på landskapet utanför det centrala od-
lingsområdet. Följden av detta system är även att det egentligen inte alltid är 
själva jordbruket som styrde etableringarna av vare sig de permanenta eller 
temporära enheterna. Själva Fors 143 har tecken på att man är del av ett ganska 
intensivt utnyttjande av det närliggande landskapet, samtidigt som enheterna 
tydligen fick del av de omgivande resurser som det större landskapsrummet 
innehöll. 
 Successivt fylls landskapet av aktivitetslokaler som tömmer resurserna och 
en del av dessa lokaler övergår att bli bostadsetableringar med inriktning på 
permanent produktion. Vissa av dessa etableringar överges mycket snart efter 
att de etablerats, som Fors 143 och 125, medan andra överlever längre. De som 
överlever har till stor del en mer tydlig koppling till antingen  sandigare marker i 
närområdet eller finns i brytningsområden mellan sand och lera.
 Den undersökta boplatsdelen Fors 143 ligger i ett välhävdat järnåldersland-
skap och innehåller själv bevis på den äldsta fasen i landskapets uppordning. 
Alla undersökningar de senaste tio åren uppvisar att bebyggelserna som påträf-
fats kan ses som snarlika strukturer. Det är intressant att det framkommer tecken 
på en specialisering av enheterna även under yngre brons- till äldre järnålder 
längs med älven, från Göteborgsområdet upp till Fors socken. Detta kan vara 
resultatet av gemensam kulturell grund, vilket de redovisade keramikstudierna 
påvisar sett till teknik över tid.

Strukturer
Att man får olika strukturer från gravar och från boplatser beror på att det 
hela tiden finns olika behov av att synliggöra bebyggelsen. Till detta har man 
egentligen bara två typer av monument att nyttja; gravar och husen som i sin 
konstruktion och placering kan vara vittnesbörden på den historia som alla 
samhällen bygger på (Nyqvist 2007). Dessa båda typer av monument blir his-
toria om de kan överleva kommande generationers hantering av dem. Att se 
hus som monument gör vi oftast om vi har stora hus, men de små tycks inte 
fungera som noder i berättandet och uppvisande av platsens historia. Att det 
saknas gravar inom Fors 143 förstärker ovanstående tolkning att detta var en 
bosättning som var i bruk för kort tid för att kunna etablera sin historia. De 
som gravlades placerades troligen inom något av de närliggande gravfälten. 
Platsen faller därefter bort ur det ekonomiska systemet och troligen även ur 
traderandet.
 Ser man ut från Flundervalla-Sjuntorpdalgången tycks denna lokal kunna åt-
minstone delvis bekräfta flera andra undersökningars tolkningar av bebyggel-
sestrukturerna. Den ligger indragen från älven, dock invid ett av biflödena till 
älven. Flera undersökningar har på senaste tiden förstärkt bilden av en strukture-
rad boplats och att man tycks ha specialinriktningar inom samma närmiljö, som 



291

St Pedergrävningarna indikerar (Claesson i manus). Detta påvisar att man hade 
samma sociala och kulturella struktur längs med älven. 
 Om man godtar ett system där en form av fäbod-/säterdrift var en given del 
av försörjningen, finns det stora inlandsområden som passar bättre att utnyttja 
än de partier som ligger närmast älven. En sådan lokal kan Fors 125 vara under 
yngre brons-äldre järnålder. Från sen bronsålder och tidig järnålder verkar ak-
tiviteterna inte vara av permanent karaktär inom fornlämningen. Eftersom det 
fattas säkra spår av bebyggelse i form av husrester, kan man tolka anläggning-
arna som snarare rester av en uppodlingsfas, det vill säga att man har odlat upp 
ytan men bor i dess närhet. Vilket förvisso är en chansning i det att man måste 
ha räknat med att vilda djur skulle äta upp delar av odlingen. Om det inte är så 
att denna eventuella odling har skett i detta syfte, för att locka vilt till en relativt 
avgränsad kontrollerbar dalgång. För att sedan jaga de djur som lockats av den 
växande grödan. 
 Samtidigt vet vi inte hur området närmast hällkistan har använts, det kan 
mycket väl vara så att man haft en gård placerad på denna yta. Det vi har påträf-
fat i analyserna är hassel och måra med ceralier, vilket indikerar halv- eller helt 
öppna åkrar. En intressant indikation är att valet att elda med hassel inte är ett 
tecken på orört område, utan snarare bevis på ett överutnyttjat landskap. 
 Det troligaste är dock att resultaten indikerar att man haft med sig mat från sitt 
hem och tillagat det i samband med att man vaktat betesdjur. Troligen är Fors 
125 en del av den utmark som tillhörde de enheter som har tagit över efter att 
den senneolitiska fasen har tagit slut på Fors 125.
 Om det är så, kan detta förklara varför man hittills har hittat fler lokaler med 
framför allt härdar, kokgropar och mindre volym huskonstruktioner från denna 
period vid biflöden eller indraget i biflödenas dalgångar. Samtidigt är älvens 
strandkant säkerligen en rik miljö för boskapsdrift och fiske, men instabil i det 
att den troligen översvämmades och det fanns även risk för jordskred. Dessut-
om har dessa lägre partier i landskapet relativt få sand- eller moränmarker vilka 
ofta har varit de primära markslagen för etableringar under övergången mellan 
brons-järnålder. Därmed borde man även kunna förvänta sig fäbodliknande eta-
bleringar i detta låga terrängavsnitt. 
 Bland Fors 143 analyser finns det spår av marin koppling, denna behöver dock 
inte ha med Göta älv att göra. Det antagna fäbodsystemet är främst beroende av 
landbaserad transporter av resurser mellan lokalerna, att nyttja älven till detta 
tycks mera omständigt än logiskt. Att det har skett transporter längs med älven 
visar de tidigare redovisade ädelmetallfynden, men dessa varor är knappast nå-
got som forslades ens på månadsbasis längs älven. Denna typ av varor har man 
tidigare hävdat klarar långa transportavstånd, i det att de är sociala varor (Hedea-
ger 1991, Nyqvist 2007). 

Älven och transporter
Den stora frågan är vad man egentligen behövde transportera på älven och om 
detta skulle kunna locka bebyggelse invid den. Ur detta perspektiv blir Starrkärr 
205 intressant då placeringen visar att man sökt sig nästan till älvstranden, under 
den period som sammanfaller med slutfasen av Fors 143. Om detta markerar ett 
annorlunda system än det som Fors 143 står för kan inte besvaras, men då det 
hus som påträffades på Starrkärr 205 är omkring 40 meter långt, bör det inte ha 
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varit en fäbod i alla fall. Troligen har denna lokal dessutom fungerat säsongsvis 
eftersom det finns spår av översvämningar. En möjlig tolkning är att lokalen har 
varit en handelsplats eller en mötesplats. 
 Vi har dessutom vid Grönån en fyndplats (Skepplanda 226) av träföremål som 
hamnat i vattenbrynet under äldre järnåldern (FMIS beskrivning), dessa har till 
största delen med landbaserade aktiviteter att göra men kan även indikera en 
plats för möten längs älven. 
 Fors 125 passar in som en lokal i ett buffertområde eftersom de påföljande pe-
rioderna, så påträffas spåren från samma typ av aktiviteter. En härd har daterats 
till vendeltid och en grop till vikingatid vilket kan tolkas som vi har ett fortsatt 
temporärt bruk av lokalen. Antalet dateringar borde indikera att det är en relativt 
marginell användning av lokalen och att man återigen använder sig av låggradig 
ved. Detta bör indikera att lokalen inte har återhämtat sig från till exempel ett 
hårt betestryck, dessvärre saknas makroprover från dessa anläggningar så vi vet 
inte mer om lokalen och dess närmiljö, än det som vedartsanalysen indikerar. Att 
man använt låggradigt vedmaterial kan tolkas på två sätt, antingen har man tömt 
landskapsrummet på vedmaterial eller så har man sparat på detta vedmaterial 
för att använda det för produktion av kol. De förekomster av kolningsgropar kan 
ha med denna period att göra, dock har vi inga dateringar och kan därför varken 
tillföra eller avföra dessa lämningar från någon av de metalltida perioderna eller 
senmedeltida alternativt postreformatoriska perioden. Det är dock intressant att 
denna lokal, Fors 125, återbrukas flera omgångar efter neolitiska fasen, samtidigt 
som Fors 143 i princip endast har används under en fas.
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Inför utgrävningen sattes en rad frågeställningar upp. Den mest övergripande 
var att diskutera de undersökta lämningarna i förhållande till Göta älvs dalgång, 
samt att sätta in dem i sin samtid. Detta går att göra på olika sätt och på olika ni-
våer. Här följer en övergripande redogörelse för sammanhanget det undersökta 
smedtorpet verkat i, med fokus på Torpa säteri och det agrarhistoriskt speciella 
skede som allmänt kallas ” den agrara revolutionen”.

Den agrara revolutionen
Sverige var ännu under 1700- och 1800-talen i hög grad ett ruralt samhälle. Jord-
bruket var stommen i ekonomin och stadsbefolkningen utgjorde bara ca 10 % 
av befolkningen (Gadd 2009).  Omkring år 1700 inleddes en period av gradvisa 
förbättringar av de svenska böndernas ekonomiska ställning (Gadd 1991:31f ). 
En kombination av utplanande skatter och växande möjligheter för avsalu var 
i huvudsak orsak till detta. Följden blev en odlingsexpansion där bönderna fick 
en stor del av de ökade inkomsterna. Under samma tid började de obesuttna att 
öka i antal, vilka befann sig direkt under bönderna. De obsuttna utgjordes exem-
pelvis av torpare och backstugusittare.
 Under den aktuella tidsperioden fick tekniska lösningar stor genomslagskraft 
i jordbruket. Vid tiden för 1750 var träplog eller årder samt enklare harvar helt 
dominerande i det västgötska jordbruket (Gadd 1983:180ff). Under slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet togs nya redskap i bruk, tillverkade med fler 
järndetaljer. Nya harvtyper och plogar helt i järn blir vanligare. Järnplogen var 
särskilt framgångsrik i stenfria jordar. 
 Från 1750 fram till 1820 sjunker råvarupriserna på järn i förhållande till spann-
målspriserna (Gadd 1983:291). Trots att järnplogar, järnharvar och järnaxlade kär-
ror fortfarande var dyra var de inte oöverkomliga för bönderna. Detta medförde 
att den sammanlagda järnhanteringen ökade mångfalt under perioden. 1750 
hade en genomsnittlig västsvensk bonde redskapsdelar i järn till en samman-
lagd vikt av cirka 190 kg. Innehavet hade ökat till 660 kg år 1870 (Gadd 2009:71). 
Efter 1820 stiger dock priserna kraftigt till förmån för de större jordbruken med 
förmåga att effektivt använda de relativt dyra nya jordbruksredskapen. 
 En annan viktig faktor som spelade in i den agrara utvecklingen under den 
här perioden var skiftesreformerna (Gadd 2000:273ff). Så länge jordbruksredska-
pen var relativt outvecklade var det äldre tegsystemet ekonomiskt försvarbart. 
Med den nya teknologin hade den äldre uppdelning av åkrar spelat ut sin roll. 
Storskiftet genomfördes mellan 1750-1810 vilket framför allt berörde byarna. På 
1780-talet började en total upplösning av tegar att genomföras i Skåne vilket 
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kom att kallas enskiftet. Byarna upplöstes och marken samlades kring gården. 
Detta pågick en bit in på 1800-talet. Enskiftesliknande lagar stiftades 1827 vilka 
skulle gå under namnet laga skifte. Följden blev att större delen av landets åkrar 
hade skiftats 1870. Skiftena i sig gjorde det möjligt för en mera utbredd mekani-
sering av jordbruket. 
 Den agrara revolutionen under 1700- och 1800-talet med billigare järn och de 
omfattande skiftena ledde till ett effektivare jordbruk där specialiserade hant-
verkare på ett annat sätt kunde leva på sitt kunnande. Ett av dessa hantverk var 
smidet. 

Säterier
Frälsejorden var jord som ägdes av ståndspersoner, det så kallade frälset. Det 
fanns två huvudkategorier, ypperligt och allmänt frälse. Den ypperliga frälsejor-
den var nästan helt skattebefriad och bestod främst av säterier. Kraven för att få 
räknas som säteri var i slutet på 1600-talet att den ägdes av adel, dess jord hölls i 
god hävd och att den var ståndsmässigt bebyggd (Gadd 2000:95). Säteriet skulle 
avvika från övrig bebyggelse och under 1600-talet kom exempelvis den oskrivna 
regeln att huvudbyggnaden skulle ha ett så kallat säteritak. 
 Frälsebönderna hade sina gårdar på säteriets mark och betalade sitt arrende i 
jordränta. I början av 1700-talet var det regel att arbetet på säteriernas fält utför-
des av frälsebondgårdarnas arbetskraft (Gadd 2000:102). Då frälsebönderna fick 
använda sina egna dragdjur och redskap besparades huvudgården från inves-
teringar. Därutöver hade de helårsanställd personal som drängar och pigor. Vid 
stora gods kunde specialiserad arbetskraft som trädgårdsmästare vara anställda. 
Antalet torpare kunde variera stort. På ett medelstort säteri kunde det finnas tio 
torpare. Torpare gjorde dagsverken till godset och kan nästan jämföras med en 
lönearbetare där torpupplåtelsen var en form av lön.
 Under 1700-talets andra hälft sjönk värdet på frälsejord vilket berodde på att 
jordräntan inte kunnat ökas (Gadd 2000:212). Detta problem hanterades på två 
sätt av frälset. Den ena lösningen var att sälja hela godset och nöja sig med en 
större engångssumma. Denna andra lösningen var låta huvudgården växa på 
bekostnad av frälsebönderna. Man avhyste helt enkelt frälsebönderna och god-
sen började helårsanställa lantarbetare. Det är nu de så kallade statarna blev ett 
begrepp. Statarna blev vanligare vid 1800-talets början. Frälsegods hade nu om-
vandlats sin huvudekonomiska utkomst från frälseböndernas jordränta till att 
själv kontrollera produktionen i jordbruket. Godsen sköttes nu på ett sätt som 
snarare kan jämföras med ett kapitalistiskt drivet företag.

Torpa säteri
Torpa säteri är beläget vid Slumpåns utlopp i Göta älv, på älvens östra strand. 
Torpas ursprung är höljt i dunkel men 1413 omnämns gårdarna första gången i 
samband med ett ägarbyte. Torpa är pluralformen av Torp och sedan 1550 finns 
det omnämnt två gårdar (Ortnamnen i Älvsborgs län 1906:15). Torp har enligt ort-
namnsforskningen ett förhistoriskt ursprung med betydelseutvecklingen inhäg-
nat område, betesmark och nybygge, utflyttad gård (Pamp 1988:43f). Namnfor-
men kan i regionen följas ner till minst tidig medeltid, möjligen yngre järnålder. 
 Till Torpa har även gården Köpingen hört. Platsnamnet köping har här ett oklart 
ursprung. En tolkning är att det är sammansatt av ”köp” och ”äng” i betydelsen 
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inköpt äng (Sveriges ortnamn 1906:9).  En annan tolkning är att det ursprungli-
gen varit en handelsplats med rötter i den yngre järnåldern (Ugglas 1931). De tre 
gårdarna nämns ofta i källmaterialet tillsammans under namnet Torpa.
 Hollman har skrivit en utförlig ägarlängd över Torpa säteri (1939:14ff). Under 
1600 och 1700-talet ägdes säteriet bland annat av representanter från släkterna 
Bagge, Liljebielke, Natt och Dag och Wrangel. År 1813 nämns överstelöjtnant 
Claes Virgin som ägare till Torpa. Han kommer senare på ekonomiskt obestånd 
vilket leder till att egendomarna säljs på auktion 1831. I handlingarna till denna 
auktion nämns att egendomen består av tre mantal säteri. Under säteriet fanns 
15 torp, vilket årligen innebar 1500 dagsverken. 
 Torpa säteri genomför laga skifte 1862 vilket är förhållandevis sent i ett svenskt 
perspektiv (figur 56). Hur Torpa i övrigt agrartekniskt genomgått de omvälvande 
1700- och 1800-talet har inte kunnat undersökas vidare.

”Smedlyckan” i en samtida kontext
Det undersökta smedtorpet (Fors 28), tillsamman med den väster om belägna 
lägenhetsbebyggelsen (Fors 148), tolkas vara i bruk inom intervallet 1700-talets 
andra hälft till 1800-talets början. Bebyggelsen har legat på Torpa säteris mark 
och rimligtvis ingått i säteriets ekonomi. Huruvida smeden varit direkt under-
ställd Torpa eller arrenderat sitt torp har ej klarlagts inom ramen för detta pro-
jekt. Möjligen finns svaren inne på Torpa säteri, vars arkiv ej tillgängliggjorts. 
 Den yta som i Laga skifteskartorna benämns ”Smedlyckan” har troligtvis varit 
knutet till det undersökta smedtorpet. Lycka betyder mindre inhägnad eller åker 
eller äng (Pamp 1988:91). Namnet knyter troligen an till den kålgård som doku-
menterats i anslutning till torplämningen Fors 28.
 Den arkeologiska undersökningen resulterade i att smedjan tolkades som en 
gårdssmedja. Med detta menas att lämningen uppvisar ett varierat smide där 
både enkel produktion och reparation utförts. Analyser har även klargjort att 
smeden framförallt jobbat med formning av ämnen men även sammanfogat 
ämnen genom vällning. Smidet har troligen till stor del varit knutet till jordbru-
ket och dess underhåll. 
 Under 1700-tal och 1800-talen utvecklas och effektiviseras jordbruket enormt, 
beroende av en rad faktorer. Smedjetorpet kan tolkas vara en eldbefängd verk-
samhet som anlagts utanför Torpas gårdsmiljö i samband med ett ökat behov 
av järnhantering och järnbearbetning i samband med denna utveckling som vi 
kallar den agrara revolutionen.  
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Utvärdering av projektet
Det övergripande syftet med undersökningarna av lämningarna inom delsträck-
an Torpa-Stenröset var att fastställa lokalernas datering, funktion och organisa-
tion ur ett lokalt och regionalt perspektiv. 
 I huvudsak gav undersökningsresultaten svar på de frågor som formulerats i 
undersökningsplanerna (sid. 35-36, 85, 93-94, 165-166, 229 i denna publikation). 
Den enda frågeställning som varit svår att besvara är förekomsten av lokalt och 
regionalt varuutbyte. Detta kan sägas gälla samtliga undersökta lokaler.
 Det senneolitiska inslaget inom Fors 125 visade sig vara av en mer omfattande 
karaktär än vad förundersökningen visat, vilket medförde ett ökat fokus på den-
na tidsperiod inom lokalen. Denna förändrade inriktning skedde i samråd med 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. De senneolitiska lämningarna, vilka bland 
annat omfattade minst fyra långhus, har i hög grad bidragit till en bättre för-
ståelse och fördjupad kunskap om bebyggelse och bosättningsmönster under 
perioden. Långhusen hör till de första som undersökts i länet.
 I samband med undersökningarna framkom även en nyupptäckt grav vid Fors 
125 och efter dialog med Länstyrelsen kom den att undersökas parallellt med de 
fortsatta undersökningarna. 
 Ytterligare en nyupptäckt lämning framkom under fältarbetet av Fors 28, där 
ytterligare en torplämning (Fors 148) framkom. Denna kom dock av olika anled-
ningar att undersökas först tre år senare, vilket delvis bidrog till att rapportarbe-
tet kom att försenas något.
 Vid undersökningarna av Fors 143 kunde konstateras att ett flertal anlägg-
ningar var belägna i direkt anslutning till fornlämningens avgränsning mot norr. 
I samråd med Länsstyrelsen upptogs två långschakt mott norr för att konstatera 
hur långt norrut anläggningar påträffades. Även om anläggningar framkom upp 
till tio meter norr om den egentliga avgränsningen, togs ett gemensamt beslut 
om att inte utöka den avbanade ytan mer.
 Som ett komplement till undersökningarna längs med denna delsträcka 
kom ytterligare en lokal att ingå i projektet. För att säkerställa information inför 
sprängningsarbete, fick Rio Kulturkooperativ i uppdrag att dokumentera skål-
gropslokalen Fors 85.
 Då det framkom mer lämningar än förväntat inom Fors 125 kom undersök-
ningarna tyvärr att i större grad förskjutas in i december månad. Därmed blev de 
allt mer påverkade av väderlekens förändring, minusgrader och regn eller snövä-
der försvårade delvis dokumentationen. 
 Under hela projektets fältdel har en bra och tydlig dialog förts med Trafikver-
ket, Länsstyrelsen, kommunen, skolor i området, hembygdsförening samt lokal 
och regional media.
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Under åren 2008 och 2011 utförde Rio Kulturkooperativ fem arkeologiska un-
dersökningar inför den nya sträckningen av E45:an, delsträckan Torpa-Sten-
röset, strax söder om Trollhättan. Undersökningarna berörde en smedja med 

tillhörande torplämning (Fors 28), en skålgropslokal (Fors 85), en huvudsakligen sen-
neolitisk boplats med långhus (Fors 125), en boplats från äldre järnålder (Fors 143), 
samt ytterligare en torplämning (Fors 148). Undersökningarna genomfördes i en del 
av Göta älvdalen som inte har omfattats av några större arkeologiska undersökningar 
genom åren. Resultaten från undersökningarna har bidragit till ny kunskap och för-
djupad insikt i de förhistoriska och historiska lämningarna inom detta landskapsrum. 
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