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Ill. 1. Utredningsområdet markerat på topografisk karta. 
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ningsområdet kunde finnas tidigare okända 
fornlämningar. Fyndplatserna Askim 143 och 
144 ansågs kunna utgöra indikatorer för ett 
boplatsläge inom utredningsområdet.

Metod
Inom utredningsområdet upptogs sammanlagt 
nio schakt med grävmaskin. Schaktningen ut-
fördes i tunna skikt och lagren genomgicks för 
hand. Fynd insamlades utifrån iakttagen lager-
följd eller kontext. Profiler dokumenterades 
med lagerbeskrivning och fotografi. Schakten 
har mätts in med DGPS och värdena har ef-
terberäknats för att uppnå en större exakthet. 
På grund av den snäva tidsramen för genom-
förandet av projektet togs inga prover för ved-
artsbestämning och datering i samband med 
utredningen. 

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget inom fastigheten 
Brottkärr 493:5, Askims socken, Göteborgs 
kommun, ill. 1 och 2. Utredningsområdet är 
cirka 23600 kvm stort och ligger höjdmässigt 
mellan 16 – 32 meter över havet. Fastigheten 
är idag till största del bevuxen med träd och 
mindre buskar men har tidigare brukats som 
åkermark, se framsida. Genom området löper 
ett par dräneringsdiken. Utredningsområdet 
omgärdas åt öst, norr och väst av mindre vä-
gar och villabebyggelse. Sydväst om fastighe-
ten finns en tennishall.

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde i början av 
april 2007 en utredning inom fastigheten Brott-
kärr 493:5, Askims socken, Göteborgs kom-
mun. Utredningen föranleddes av planerna på 
att inom nämnda fastighet uppföra bostäder. I 
direkt anslutning till utredningsområdet åter-
fanns sedan tidigare två kända fornlämningar, 
Askim 143 och 144, vilka utgörs av två fynd-
platser för slagen flinta. Närheten till de båda 
fyndplatserna utgjorde en möjlig indikation på 
boplatsläge inom det aktuella utredningsom-
rådet.
 Inom den norra delen av fastigheten påträf-
fades i tre schakt ett fyndmaterial bestående 
av kärnfragment, spån, avslag, övrig flinta 
samt en kvartskärna. Fyndmaterialet påträf-
fades dels i en överlagrad kontext, dels direkt 
under matjorden. Utifrån ett resonemang kring 
strandlinjeförskjutning i Göteborgsområdet 
kan boplatsmaterialet preliminärt dateras till 
mellanmesolitisk tid, respektive till tiden efter 
transgressionsmaximum. 
 Förundersökningen resulterade i att en forn-
lämning i form av en boplats registrerades. 
Fornlämningen har efter avslutat fältarbete er-
hållit beteckningen Askim 285. Boplatsen bör 
förundersökas om den omfattas av kommande 
exploateringsarbeten.

Syfte
Den särskilda utredningen syftade till att klar-
göra huruvida det inom det aktuella utred-
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Ill. 2. Utredningsområdet och den nyupptäckta fornlämningen markerade på topografisk karta.
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Natur- och kulturlandskap
Utredningsområdet är beläget i Brottkärr i mel-
lersta delen av Askims socken. Närområdet 
utgörs huvudsakligen av en mycket bergig ter-
räng med dalgångar och lägre liggande partier 
mellan kala berg. Fastigheten Brottkärr 493:5 
omgärdas av bergspartier i öst och väst. 
Norrut öppnas landskapet upp medan det åt 
söder alltmer smalnar av och bildar en smal 
dalgång. 
 Fornlämningsbilden i närområdet består av 
ett par boplatser/fyndplatser för slagen flinta 
(Askim 145 & 171), ett par sentida resta ste-
nar (Askim 53:1 & 2), samt ett par sjömärken 
(Askim 51 & 261). Dessutom ligger i direkt an-
slutning till utredningsområdet Askim 143 och 
144. De båda fornlämningarna utgörs av två 
fyndplatser för slagen flinta och beskrivs mer 
ingående i kapitlet Tidigare undersökningar. 

Tidigare undersökningar
Inom utredningsområdet har tidigare inga fynd 
påträffats eller undersökningar genomförts. 
Här beskrivs istället kortfattat de båda forn-
lämningarna Askim 143 och 144 då de an-
sågs kunna indikera boplatsläge inom utred-
ningsområdet. 
 Askim 143 utgörs av en fyndplats för sla-
gen flinta, belägen i den nedre delen av ett åt 
väster sluttande bergsparti. Fynden utgörs av 
tre bearbetade flintavslag, GAM 84295. Fyn-
den påträffades vid grävningsarbeten i tomt-
gränsen ut mot den dåvarande åkern. Vid re-
videringsinventeringen kunde ingen flinta iakt-
tas på grund av gräsvegetation och en anlagd 
tennisbana. Fornlämningen provundersöktes 
1987 av Göteborgs Arkeologiska Museum 
varvid inga nya fynd påträffades, Göteborgs 
Stadsmuseums arkiv.
 Askim 144 är en fyndplats med osäker be-
gränsning, belägen i en nordostsluttning av ett 
bergsparti. Fynden som insamlats inom ett 
cirka 50 x 100 meter stort område, utgörs av 
en skivyxa, fyra skrapor varav en skedformig, 
en kärna, ett kärnavslag, en knacksten samt 
avslag. Fynden påträffades vid dikesgrävning 
cirka 60 cm under markytan. Vid reviderings-
inventeringen var fornlämningen bevuxen med 

gräs och ingen ytterligare flinta iakttogs, Göte-
borgs Stadsmuseums arkiv. 

Undersökningsresultat
Inom fastigheten upptogs nio schakt, S1-S9, 
med grävmaskin, ill. 3. Slagen flinta påträffa-
des i åtta av de nio utredningsschakten, S1-S5 
respektive S7-S9. I S1-5 påträffades ett fynd-
material bestående av 16 avslag och 25 bitar 
övrig flinta. Fynden påträffades dels i matjord-
en och dels i ett sandlager direkt därunder. 
Om man bortser från de 5 avslag som påträf-
fades i matjorden fördelar sig fyndmaterialet 
över schakten på följande vis: 

S2 – 2 avslag
S3 – 4 avslag
S4 – 4 avslag
S5 – 1 avslag 

     
I S7-S9 framkom ett fyndmaterial bestående 
av 2 kärnfragment B, 1 spån, 33 avslag, 69 
bitar övrig flinta samt en kvartskärna. I dessa 
schakt påträffades flinta dels i ett sandlager 
direkt under matjorden och dels i ett stenigt 
gruslager som överlagrades av ett cirka 30-80 
cm tjockt sandlager. De överlagrade fynden ut-
gjordes av 2 kärnfragment, 20 avslag samt 1 
kvartskärna och i det överlagrande sandlagret 
påträffades 1 spån och 13 avslag. Fynden för-
delar sig över de tre schakten enligt nedanstå-
ende: 

S7 – 1 kärnfragment B, 8 avslag och 1  
 kvartskärna
S8 – 9 avslag
S9 –  1 kärnfragment B, 1 spån och 16
 avslag

Mot bakgrund av detta registrerades området 
kring S7-S9 som fornlämning i FMIS och har nu 
fått nummer Askim 285.

Fynd
Vid utredningen påträffades ett fyndmaterial 
bestående av 2 kärnfragment B, 1 spån, 49 
avslag, 94 bitar övrigt slagen flinta samt 1 
kvartskärna. Enstaka flintor i S3 och S4, samt 
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den övervägande delen av flintmaterialet i S8 
och S9, är svallade och patinerade, se bilaga 
Fyndtabell. Fynden har sorterats med stöd av 
”Sorteringsschema för flinta”, Andersson et 
al. 1978.

Tolkning
Fyndmaterialet som påträffades inom den ny-
upptäckta fornlämningen Askim 285 är relativt 
litet men framkom i en sådan kontext att det 
bör betraktas som en boplatsyta. Inom ytan 
framkom fynd, vilka utifrån ett resonemang 
kring strandlinjeförskjutningen inom Göte-
borgsområdet dels kan dateras till mellanme-
solitisk tid, dels till tiden efter transgressions-
maximum, d v s efter 6000 f. Kr.
 Även i den södra delen av utredningsområ-
det påträffades slagen flinta. Fyndmaterialet 
är som framgår mycket litet men tyder ändå 
på en förhistorisk aktivitet i anslutning till den 
södra delen av utredningsområdet. Möjligen är 
det så att det egentliga boplatsläget varifrån 
flintan härstammar är beläget något längre sö-
derut, utanför utredningsområdet.

Forskningspotential
I Askims socken har ytterst få överlagrade 
boplatser undersökts. I sammanställningen i 

”Fångstfolk och bönder – om forntiden i Göte-
borgs kommun” finns inte en enda undersök-
ning av någon mellanmesolitisk boplats upp-
tagen, Andersson & Ragnesten 2005. Vid en 
utredning i södra Brottkärr, som utfördes av 
Göteborgs Stadsmuseum 2006 påträffades 
emellertid en överlagrad boplats. Fornlämning-
en som erhållit beteckningen Askim 281 ligger 
drygt 500 meter sydväst om Askim 285 och 
förundersöktes av Rio Kulturkooperativ under 
april 2007. De båda fornlämningarna Askim 
281 och 285 är intressanta lämningar utifrån 
vilka vi kan skapa en bättre bild av mellan-
mesolitikum i de södra delarna av Göteborgs 
kommun.

Antikvarisk bedömning
Med hänsyn till de resultat som framkommit i 
samband med den särskilda utredningen inom 
fastigheten Brottkärr 493:5, anser Rio Kultur-
kooperativ att den nyupptäckta fornlämningen, 
Askim 285, i den norra delen av fastigheten 
bör bli föremål för fortsatta undersökningar i 
det fall byggnadsplanerna kvarstår.

Källor

Litteratur
Andersson, Stina; Rex Svensson, 1978 Sorteringsschema för flinta. I Fyndrapporter   
Karin, och Wigforss, Johan  1978. Red. Kjerstin Kullberg, Berit Sandberg
   och Elizabeth Ståhl.

Andersson, Sina och Ragnesten, 2005 Fångstfolk och bönder. Om forntiden i Göte-  
Ulf (red.)  borg. Göteborgs Stadsmuseum.
 
Arkiv
Göteborgs Stadsmuseums arkiv
FMIS
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Ill. 3. Utredningsområdet med schakten och den nyupptäckta fornlämningen markerade.
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Längd Bredd Lager Fynd Fynd beskrivning

1 3,3 1,2 ja

2 4 1,2 ja

3 4 1,2 ja

4 4,2 1,4 ja

5 4,4 1,5 ja

6 4,4 1,6 -

7 4,5 1,5 ja

8 4,3 1,5 ja

9 4,2 1,5 ja

Schakt 
Nr

L1.0-0,29 matjord
L2 0,29-0,55 mörkbrun strimmig sand 
L3 0.55-0,95 ljus strimmig sand
L4 0,95- sand m sten o grus

L1: 4 avslag, 4 övrigt slagen 
flinta, återdeponerade i S 4

L1 0-0,3 matjord 
L2 0,3-1,2 strimmig sand

L1: ett avslag med ärr efter 
spån. L2: 2 avslag 4 övrigt 
slagna, alla återdeponerade 
i S2.

L1 0-0,4 matjord 
L2 0,4-0,7 mörkbrun-svart sand 
L3 0,7-1,05 ljus sand 
L4 1,05- samma sand m sten o grus

L2: 4 avslag, ev 2 lätt 
svallade. 12 övrigt slagna, 
återdeponerade i S4.

L1 0-0,35 matjord 
L2 0,35-0,85 brun grusig sand 
L3 0,85- stenigt grus

L2: 4 avslag  varav 1 
svallat. 5 övrigt slagna 
flintor. 5 övrigt slagna, 3 
avslag återdeponerade i 
schaktet

L1 0-0,55 matjord 
L2 0,55-0,63 svart grå sand 
L3 0,63-0,76 ljus sand

1 avslag fr övergången 
mellan L2 o L3.

L1 0-0,5 matjord 
L2 0,5-0,6 brun sand 
L3 0,6-0,72 ljusgul lera 
L4 0,72-0,97 gråblå lera

L1 0-0,3 matjord 
L2 0,3-0,4 brun sand 
L3 0,4-0,9 ljusbrun sand 
L4 0,9-1 mörkbrun siltig sand 
L5 1-1,1 brun sand 
L6 1,1-1,22 stenig grus 
L7 1,22-1,45 lera.

L6: 1 Kvartskärna, 1 
kärnfragment B, 8 avslag, 
11 övrigt slagen.

L1 0-0,3 matjord 
L2 0,3-0,44 brun sand 
L3 0,44-0,6 ljus sand 
L4 0,6-0,65 mörkbrun sand 
L5 0,65-1 ljust grus 
L6 1-1,15 ljus silt 
L7 1,15-1,24 stenigt grus 
L8 1,24- 1,35 lera

L4/5: 7 avslag, 4 svallade, 
11 òvrigt slagna varav 
hälften svallade. 
L7: 2 avslag 1 òvrigt slagen 
alla svallade.

L1 0-0,3 matjord 
L2 0,3-0,4 mörkbrun sand 
L3 0,4-0,5 ljusbrun sand 
L4 0,5-0,8 stenigt grus 
L5 0,8-1,25 sandig grus
L6 1,25-1,4 klapper 
L7 1,4-1,6 lera

L2: 1 spån svallat, 13 
avslag merparten svallade, 
ett från spånkärna, 41 övrigt 
slagna merparten svallade. 
L4/6: 1 kärnfragment B från 
spånkärna, 3 avslag, alla 
svallade, 5 övrigt slagna, 
alla svallade.

Bilaga 1: Enheter
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