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slag med inhak och retusch, ett avslag med 
retusch, ett fragment av en yxa (obestämd 
typ)/stycke med tillhuggning, två avslag, ett 
splitter och 24 bitar övrig slagen flinta. Flin-
tan framkom främst i den centrala delen av 
fornlämningen. I många av schakten förekom 
recent material, framför allt i matjorden. Med 
utgång från fyndmaterialet kan boplatsen da-
teras till neolitikum. Flintan indikerar en spe-
cialicerad lokal där någon mindre aktivitet ägt 
rum. I S16 framkom en härd. Anläggningen var 
mycket störd, förmodligen av trädrötter. Här-
den daterades till mitten av 1400-talet fram till 
1600-talets första hälft.
 Då den sammantagna vetenskapliga poten-
tialen inom undersökningsområdet kan sägas 
vara relativt låg anser Rio Kulturkooperativ att 
inga vidare antikvariska åtgärder behövs.

Sammanfattning
I december 2011 utförde Rio Kulturkoopera-
tiv en förundersökning av fornlämningen Gö-
teborg 483 inom fastigheten Biskopsgården 
830:844, i Lundby socken, Göteborgs kom-
mun. Förundersökningen föranleddes av detalj-
planearbete inför byggnation av bostadshus.
 Undersökningsområdet är beläget på och 
kring ett mindre impediment i ett grönområde i 
en nord-sydlig dalgång på södra Hisingen. Gö-
teborg 483 är belägen på 23-26 meters höjd 
över havet. Fornlämningen framkom under en 
särskild utredning som utfördes av Rio Kultur-
kooperativ hösten 2010. Under denna utred-
ning påträffades 11 avslag och 23 bitar övrigt 
slagen flinta inom fornlämningen. Göteborg 
483 är i fornminnesregistret registrerad som 
en boplats. 
 Vid förundersökningen grävdes sammanlagt 
22 schakt med grävmaskin inom undersök-
ningsområdet. I nio av schakten påträffades 
slagen flinta i ett sandigt lager direkt under 
matjorden. Fyndmaterialet bestod av ett av-
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Illustration 1. Utredningsområdet markerat på topografsk karta. Skala 1:50000.
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Syfte
Förundersökningens syfte var i första hand 
deskriptivt och syftade till att om möjligt da-
tera fornlämningen, samt beskriva fornläm-
ningens art och innehåll med hänsyn till dess 
antikvariska bevarandevärde samt dess pe-
dagogiska och vetenskapliga potential. Efter-
som förundersökningen utfördes som ett led i 
borttagandet bedömdes ambitionsnivån vara 
hög.

Metod
Vid förundersökningen grävdes sammanlagt 
22 schakt med grävmaskin inom undersök-
ningsområdet. Schakten förlades jämnt över 
ytan utifrån de topografiska förutsättningarna. 
Ingen särskild uppdelning i intensiva respek-
tive extensiva ytor gjordes. För att utreda even-
tuell förekomst av anläggningar upptogs två 
av schakten, S12 och 15, med dubbel skop-
bredd.
 Fynd insamlades utifrån iakttagen lagerföljd 
och kontext. Flintmaterialet sorterades med 
stöd av Sorteringsschema för flinta, Anders-
son et al. 1978, för att därefter återdeponeras 
i respektive grävenhet. Schakt och övriga iakt-
tagelser mättes in med DGPS och värdena har 
efterberäknats för att uppnå en större exakt-
het.
 Den påträffade anläggningen, en härd, un-
dersöktes för hand till 50 %. Anläggningen 
mättes in med GPS och dokumenterades med 
beskrivning och fotografi. Ett prov för vedarts-
bestämning och datering insamlades.

Förmedling
I samband med den aktuella förundersökning-
en har inga planerade publika förmedlingsin-
satser genomförts.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget i ett grön-
område i en nord-sydlig dalgång på södra Hi-
singen, illustration 1 och 2. Området är belä-
get 23-26 meter över havet och utgörs till stor 
del av ett skogsklätt impediment. Väster om 
impedimentet finns ett flackare område och en 
fotbollsplan. 

 Fornlämningsbilden i undersökningsområ-
dets närhet utgörs av en fyndplats för flinta 
(Lundby 207:1), boplatser (Lundby 104 och 
208), skärvstenshögar (Lundby 126 och 152), 
hällkistor (Lundby 75 och 120), högar och sten-
sättningar (Lundby 72, 73, 74, 79 och 104), 
en fornborg (Lundby 80), röjningsrösen (Lund-
by 120, 121 och 122) samt fornlämningslik-
nande lämningar (Lundby 149 och 156), FMIS 
2011.

Tidigare undersökningar
Rio Kulturkooperativ utförde i september 2010 
en särskild utredning inom området. Under den 
inledande inventeringen registrerades en övrig 
kulturhistorisk lämning, Göteborg 482, vilken 
utgjordes av en stenmur. Sammanlagt grävdes 
13 schakt inom utredningsområdet. Schakt 2 
och 5 var kraftigt störda av sentida aktiviteter. 
Även i de övriga schakten påträffades recent 
material. I samtliga lager fanns inslag av sten 
av varierande storlek.
 Slagen flinta framkom i fyra schakt. Detta 
föranledde registreringen av boplatsen Göte-
borg 483, samt en fyndplats, Göteborg 481. 
Flintmaterialet utgjordes av elva avslag, 23 
bitar övrig slagen flinta och sju bitar naturlig 
flinta, Olsson 2010.

Undersökningsresultat
Under förundersökningen grävdes samman-
lagt 22 schakt jämnt fördelade över den ak-
tuella ytan, illustration 2, bilaga 1. Lagerfölj-
den bestod av ett upp till 40 centimeter tjockt 
matjordslager över ett grått till brunt lager av 
sandig silt. Lagret varierade i tjocklek mellan 
10 och 40 centimeter och hade fläckvis inslag 
av grus. Detta följdes av ett lager hårt packad 
ljusbrun silt och lera, i vissa fall med inslag av 
järnutfällningar. I S17 låg matjorden direkt på 
berget. I S11 och 21 fanns större stenar och 
block.
 Slagen flinta påträffades i nio schakt, främst 
i det siltiga sandlagret direkt under matjorden. 
Materialet framkom främst i de centrala de-
larna av boplatsen. En anläggning framkom 
i S16. I flera av schakten påträffades recent 
material, främst i matjorden. 
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Illustration 2. Karta över undersökningsområdet med schakt och fornlämningar markerade.
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Fynd
Det totala fyndmaterialet utgörs av ett avslag 
med inhak och retusch, ett avslag med re-
tusch, ett fragment av en yxa (obestämd typ)/
stycke med tillhuggning, två avslag, ett split-
ter och 24 bitar övrig slagen flinta, bilaga 1. 
Flintan framkom främst i de centrala delarna 
av fornlämningen. Flintan sorterades av Kal-
le Thorsberg. Efter genomgång av fynden har 
dessa återdeponerats.

Anläggningar
Under förundersökningen framkom en härd i 
S16, bilaga 2, illustration 2. Anläggningen låg 
direkt under matjorden och var 15 centimeter 
djup. Fyllningen bestod av svart humös sotig 
sand med kolbitar och enstaka stenar. Den var 
mycket störd, troligen av trädrötter. Ett kolprov 
samlades in.

Analysresultat
I kostnadsberäkningen för förundersökningen 
fanns medel avsatta för ett 14C-prov, två vedar-
tsprover och två makrofossilprover. Från den 
härd som påträffades i S16 togs ett kolprov 
som skickades för 14C-analys. Analysresulta-
ten presenteras i bilaga 3 och 4. Vedartspro-
vet innehöll kol av björk samt bark eller näver, 
bilaga 3. Dateringen hamnar grovt i ett inter-
vall från mitten av 1400-talet fram till 1600-ta-
lets första hälft vid 2 sigma, bilaga 4.

Tolkning 
Det fyndmaterial som framkom var mycket 
sparsamt och saknade i största allmänhet av-
slag. Den kärna och kärnrest som påträffades i 
S5 hör troligast samman med trattbägarkultur. 
Ses flintan som en enhetlig grupp bör den da-
teras till neolitikum och hör troligen samman 
med trattbägarkultur, men underlaget för tolk-
ningen är litet. Attribut från metalltid saknas 

helt varför en sådan datering är utesluten. Den 
låga andelen avslag i kombination med några 
sekundärbearbetade bitar (retusch, inhak, 
trubbvinkelverktyg och kärnrester) indikerar att 
fornlämningen snarare än en regelrätt boplats 
varit en specialiserad lokal där någon mindre 
aktivitet utförts och flintslagning ovanligt nog 
knappast varit den aktivitet som dominerar vad 
som kan iakttas i debitaget.
 Den härd som påträffades i S16 daterades 
till medeltid, bilaga 4, och hör alltså inte sam-
man med flintmaterialet. Ungefär vid denna tid 
låg platsen nära gränsen mellan det norska 
och det svenska Hisingen, Lantmäterimyndig-
hetens arkiv 1673. 
 Lundby är den by som vid denna tid låg när-
mast undersökningsområdet. Härden kan höra 
samman med extensiva aktiviteter kopplade 
till byn eller till gårdar som funnits i området. 
 Senare kom området att tillhöra utmarken 
till Wiks by som senare bytte namn till Wikans 
by. Området blev slutligen en del av Biskops-
gårdens fastighet under 1900-talets andra 
hälft. Markslaget är betesmark och till viss del 
uppodling. Uppodlingen skedde med start mel-
lan åren 1800 och 1840. Därmed är detta ett 
typiskt bohuslänskt utmarksområde som suc-
cessivt övergår till att vara mera permanent 
utnyttjat, Lantmäterimyndighetens arkiv 1844.

Vetenskaplig och pedagogisk potential
Göteborg 483 anses efter förundersökning ha 
ringa eller ingen vetenskaplig potential, och 
låg pedagogisk potential.

Antikvarisk bedömning
Då den sammantagna vetenskapliga poten-
tialen inom undersökningsområdet kan sägas 
vara låg anser Rio Kulturkooperativ att inga vi-
dare antikvariska åtgärder behövs.
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Bilaga 1: Schakt

Nr Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Största 
djup (m)

Lager (cm) Anläggning Fynd Kommentar

S1 7,10 1,40 0,70 0-30 Matjord
30-42 Ljusbrun sandig silt
42-55 Ljusbrun sanidg grus med inslag av mindre 
stenar
55-70 Hårt packad ljusbrun silt

Berg i de 3 m 
längst österut i 
schaktet

S2 4,50 1,40 0,53 0-28 Matjord
28-48 Ljusbrun silt, grusig mot botten av lagret
48-53 Hårt packad gul silt

S3 4,50 1,40 0,52 0-30 Matjord
30-43 Ljusbrun siltig sand
43-52 Gul silt

S4 4,00 1,40 0,63 0-35 Matjord
35-45 Brun siltig sand
45-63 Gul silt

Recent material i 
L1

S5 4,20 1,40 1,50 0-40 Matjord
40-65 Brun sand, diffus övergång
65-80 Ljusbrun sand
80-135 Rödgul hårt packad sandig silt
135-150 Grå lera

Recent material i 
L1&2

S6 4,00 1,40 0,80 0-43 Matjord
43-54 Ljusbrun sand
54-80 Rödgul kompakt siltig sand med 
järnutfällningar

S7 4,00 1,40 0,75 0-32 Matjord
32-50 Brun siltig sand
50-75 Gulröd siltig sand med järnutfällningar

S8 4,80 1,40 0,95 0-27 Matjord
27-50 Brun sand
50-70 Grusig grå sand
70-95 Rödgul silt med järnutfällningar

I L3 finns ett 
stråk med grus i 
N delen av 
schaktet. Stråket 
är 1 m som 
bredast. Saknas i 
resten av 
schaktet.

S9 4,50 1,40 0,90 0-30 Matjord
30-57 Brun sand med järnutfällningar. Fläckvisa 
inslag av grus.
57-90 Ljusbrun siltig sand med järnutfällningar

S10 4,70 1,40 0,30 0-22 Matjord
22-30 Brun stenig grus
30- Berg

S11 4,20 1,40 0,40 0-20 Matjord
20-40 Grusig sand med större stenar och block

S12 4,80 2,70 0,50 0-25 Matjord
25-40 Bunt grus
40-50 Kompakt ljusbrun sandig silt

Recent material i 
L1

S13 4,40 1,40 0,63 0-30 Matjord
30-45 Brun/ljusbrun fläckig sand med enstaka 
mindre stenar
45-63 Ljusbrun siltig sand

S14 4,20 1,40 0,77 0-35 Matjord
35-55 Rödbrun sand
55-77 Ljusbrun siltig lera

Stor mängd 
recent material i 
L1

S15 4,90 2,70 0,65 0-40 Matjord
40-60 Ljusbrun sand
60-65 Ljusbrun siltig sand med järnutfällningar

S16 4,60 1,40 0,65 0-25 Matjord
25-50 Brun sand
50-65 Ljusgul siltig lera

A1

S17 3,90 1,40 0,23 0-23 Matjord
23-   Berg

S18 4,30 1,40 0,70 0-30 Matjord
30-55 Mörkbrun siltig sand
55-70 Ljusbrun siltig lera

Berg i V delen av 
schaktet
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Nr Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Största 
djup (m)

Lager (cm) Anläggning Fynd Kommentar

S19 4,00 1,40 0,55 0-35 Matjord
35-50 Ljusbrun sand
50-55 Hårt packad siltig lera

Berg fr 20 cm i V 
delen av schaktet

S20 4,30 1,40 0,65 0-40 Matjord
40-55 Brund sand. Grusig mot botten av lagret
35-200 Grå lera 

S21 3,60 1,40 0,55 0-25 Matjord
25-55 Grus med större stenar och block

S22 4,40 1,40 0,60 0-40 Matjord
40-55 Brun sand
55-60 Hårt packad rödbrun siltig lera

Nr Schakt Längd (m) Bredd (m) Typ Beskrivning Fynd

A1 S16 1,25 0,62 Härd Svart humös sotig sand med kolbitar. Enstaka 
stenar. Mycket störd, troligen av rötter. 15 cm 
djup. Härden ligger direkt under matjorden.

Bilaga 2: Anläggningar
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Bilaga 3: Vedartsanalys, Vedlab
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Bilaga 4: Dateringar, Ångströmslaboratoriet
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