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Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde under 
april 2009 en särskild utredning inom fast-
igheterna Styrsö 1:104 m. fl., Styrsö socken, 
Göteborgs kommun. Utredningen föranled-
des av detaljplanearbete för bostäder inom 
nämnda fastigheter. Inom utredningsområdet 
fanns inför den aktuella utredningen, en känd 
fornlämning – Styrsö 149. Denna utgörs av 
en fyndplats för slagen flinta, belägen i den 
nordvästra delen av området.
 Inledningsvis inventerades området till fots 
i syfte att identifiera potentiella boplatslägen, 
eventuella gravar i krönlägen eller övriga kultur-
historiska lämningar inom utredningsområdet.  
Vid denna fältinventering registrerades nio 
stenmurar (Styrsö 429-436 och 442) och tre 
stenkonstruktioner med oklar funktion (Styrsö 
438, 440-441).
 Efter den inledande inventeringen upptogs 

åtta provgropar för hand. I samtliga grävenhe-
ter påträffades slagen flinta och i enstaka fall 
även slagen kvarts.
 De fyndförande provgroparna fördelar sig på 
tre olika ytor. En av dessa är belägen i anslut-
ning till den tidigare kända fyndplatsen Styrsö 
149, vilken i och med föreliggande utredning 
har omregistrerats som en boplats. De båda 
övriga nyupptäckta boplatserna har erhållit 
fornlämningsbeteckningarna Styrsö 437 och 
439.
 De tre boplatserna är att betrakta som fasta 
fornlämningar och för dessa krävs ytterligare 
antikvariska åtgärder, i det fall byggnations-
planerna kvarstår i anslutning till dessa. De 
nio registrerade stenmurarna bör i möjligaste 
mån kvarligga och inlemmas i bebyggelsen. 
De tre stenkonstruktionerna kräver inga ytter-
ligare åtgärder.

Styrsö 1:104 m. fl., Styrsö socken, 
Göteborgs kommun
Särskild utredning
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Syfte
Den särskilda utredningen syftade till att klar-
göra huruvida tidigare okända fornlämningar 
återfanns inom planområdet. Lämningarnas 
fornlämningsstatus skulle även bedömas. 

Metod
Inledningsvis inventerades området till fots. 
Därefter upptogs åtta provgropar för hand, 
i storleken 0,5 x 0,5 meter. Fynd insamlades 
utifrån iakttagen lagerföljd och kontext. 
 Flintmaterialet sorterades med stöd av Sor-
teringsschema för flinta, Andersson et al. 1978, 
för att därefter återdeponeras i respektive 
grävenhet. Provgropar och övriga iakttagelser 
mättes in med DGPS och värdena har efter-
beräknats för att uppnå en större exakthet. Inga 
prover för vedartsbestämning och datering har 
insamlats i samband med den särskilda utred-
ningen.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget på den västra 
delen av Styrsö, i Göteborgs södra skärgård, 
ill. 1. Området utgörs till största del av berg 
med mindra gipar och sprickdalar, bevuxna 
med lägre träd samt buskvegetation.
 Höjdpartierna i området utgör potentiella 
gravlägen och dalgångarna kan utgöra möjliga 
boplatslägen. Utredningsområdet är beläget 
mellan 10-24 meter över havet.
 Inom utredningsområdet återfanns före den 
aktuella utredningen en känd fornlämning, en 
fyndplats för slagen flinta (Styrsö 149), ill. 2. 
Fyndplatsen är belägen cirka 10 meter över 
havet. I utredningsområdets närhet återfinns 
ytterligare en fyndplats för slagen flinta (Styrsö 
150), en boplats (Styrsö 151) samt en tomtning 
(Styrsö 74). Vid Styrsö 150 har ett flintmate-
rial innefattande skrapor, borr, kärnor, spån, 
yxämnen och avslag insamlats. Styrsö 151 
undersöktes av GAM 1972 och fyndmaterialet 
tyder på en neolitisk datering.

Tidigare undersökningar
Inom utredningsområdet har inga arkeo-
logiska undersökningar genomförts. Dock 

har Johan Alin 1915 ytplockat ett fyndmaterial 
bestående av en kärna och två avslag inom 
Styrsö 149.

Utredningsresultat
Vid den inledande inventeringen registrerades 
ett flertal lämningar från historisk tid, bestå-
ende av nio stenmurar och tre stenkonstruk-
tioner, ill. 3 och bilaga 3. Den övervägande 
delen av stenmurarna (Styrsö 429-434 och 
442), är belägna centralt i utredningsområdet 
och omgärdar en plan, odlingsbar yta, ill. 4. 
Därtill påträffades två stenmurar i den södra 
delen av utredningsområdet. Murarna är 2,0-
60,0 meter långa, 0,4-1,0 meter breda och 
0,3-1,0 meter höga. Murarna är uppbyggda i 
ett till tre varv.
 De tre stenkonstruktioner (Styrsö 438 och 
440-441) som registrerats under utredningen 
är belägna i den centrala respektive östra 
delen av utredningsområdet. Den ena är 
belägen i direkt anslutning till stenmurarna 
i den centrala delen (Styrsö 441), medan de 
båda övriga (Styrsö 438 och 440) är belägna 
i storblockig terräng i en sprickdal som 
löper i öst-västlig sträckning från den centrala 
odlingsbara ytan. Stenkonstruktionerna är 
runda, ovala respektive halvcirkelformade och 
ligger storleksmässigt inom intervallet 1,5 x 1,5 
till 3,0 x 2,0 meter i plan. De är cirka 0,3-0,5 
meter höga och uppbyggda av ett stenmate-
rial om cirka 0,2-1,0 meter, ill. 5.
 Vid inventeringen bedömdes att tre ytor 
inom utredningsområdet utgjorde möjliga 
boplatslägen. En av dessa låg i en mindre dal-
gång i anslutning till den sedan tidigare kända 
fyndplatsen Styrsö 149, ill. 6. Ytterligare en låg 
i den sydvästra delen av utredningsområdet 
och den sista inom den stenmursomgärdade 
ytan centralt i området. Inom de tre potenti-
ella boplatslägen upptogs sammanlagt åtta 
provgropar. Fyra i anslutning till Styrsö 149, 
samt två vardera inom de båda övriga ytorna, 
ill. 3 samt bilaga 1. I samtliga provgropar 
påträffades slagen flinta och i enstaka fall 
även slagen kvarts. Fyndmaterialet framkom 
framför allt i ett sandigt eller grusigt lager 
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Ill. 4. Stenmur (Styrsö 430) som omgärdar en mindre odlingbar yta inom vilken boplatsen 
Styrsö 437 är belägen. Foto mot NNV.
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Ill. 5. Stenkonstruktionen Styrsö 440 mot NV.

direkt under matjorden. I enstaka provgropar 
påträffades fynd även i matjorden. De tre 
fyndförande boplatsytorna har efter utred-
ningen erhållit fornlämningsbeteckningarna 
Styrsö 149, 437 och 439, ill. 3 och bilaga 3. 

Fynd
Inom de tre boplastytorna har ett fyndma-
terial bestående av slagen flinta och kvarts 
påträffats. Fyndmaterialet fördelar sig på de 
tre ytorna på följande vis:

Styrsö 149: 2 kärnfragment B, 1 spånfragment, 
25 avslag samt 45 bitar övrig flinta

Styrsö 437: 4 avslag, 29 bitar övrig flinta samt 
3 bitar slagen kvarts.

Styrsö 439: 4 avslag samt 32 bitar övrig flinta.

Bland fynden från de tre boplatserna återfinns 
svallad och patinerad flinta. Inom Styrsö 149 
fanns även enstaka brända flintor. För närmare 
information kring fyndmaterialet hänvisas till 
bilaga 2. Fyndmaterialet har sorterats med 

stöd av Sorteringsschema för flinta, Andersson 
et al. 1978. Efter sortering återdeponerades 
fyndmaterialet i respektive grävenhet.

Analysresultat
Inga analyser har genomförts i samband med 
den arkeologiska utredningen.

Tolkning 
De tre ytorna inom vilka fynd framkom i prov-
gropar har tolkats som stenåldersboplatser. 
Deras begränsning har i utredningsskedet 
avgjorts av den omgivande topografin. Styrsö 
149 är belägen cirka 10-19 meter över havet. 
Höjden över havet samt förekomsten av 
svallad och patinerad flinta innebär att den 
enligt strandlinjekurvor för Göteborgsområdet 
åtminstone delvis kan dateras till mesolitisk 
och neolitisk tid. Även för Styrsö 437, som 
belägen cirka 15-18 meter över havet, bör en 
datering till mesolitikisk/neolitisk tid ses som 
rimlig utifrån ett liknande resonemang kring 
havets fluktuationer under förhistorisk tid. 
Styrsö 439 är belägen cirka 20-25 meter över 
havet och kan således haft sitt huvudsakliga 



Ill. 6. Boplatsen Styrsö 149 mot N.
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nyttjande under mesolitikum. Strandlinjedate-
ring är emellertid ett relativt trubbigt redskap 
och skall endast ses som mycket ungefärlig. 
Kommande undersökningar får avgöra bo-
platsernas datering på ett mer ingående sätt.
 De registrerade stenmurarna inom utred-
ningsområdet har under historisk tid varit 
belägen i utmark, enligt kartor över storskiftet 
och laga skiftet, Ragnesten & Wallman 2009. 
De enskilda murarna går inte att se i det äldre 
kartmaterialet, men troligen har de begränsat 
betesmark.
 De tre stenkonstruktioner som registrerats i 
samband med föreliggande utredning kan inte 
inte närmare funktionsbestämmas eller date-
ras. Klart är dock att de är lagda av mänsklig 
hand. Möjligen kan de ha ett samband med 
någon form av nyttjande av utmarkens resurser, 
Ragnesten & Wallman 2009. 

Antikvarisk bedömning
Den sedan tidigare kända fyndplatsen Styrsö 
149 har i samband med föreliggande utredning 
omregistrerats som boplats och fast fornläm-
ning. De båda nyupptäckta boplatserna Styrsö 
437 och 439 har även de bedömts som fasta 
fornlämningar.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i 
Lag om kulturminnen mm (KML) och genom 
miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor 
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar 
lämnas till Länsstyrelsen.
 Den nio registrerade stenmurarna (Styrsö 
429-436 och 442) kräver inga ytterligare 
antikvariska åtgärder men bör i möjligaste 
mån kvarligga och inlemmas i bebyggelsen. 
De tre stenkonstruktionerna (Styrsö 438, 440 
och 441) kräver inga ytterligare åtgärder.
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Tabell1

Sida 1

1978

2009

Andersson, Stina; Rex Svensson, 

Karin & Wigforss, Johan

Sorteringschema för flinta. Fyndrapporter 1978. 

Göteborgs Arkeologiska Museum

Ragnesten, Ulf & Wallman, 

Kristina

Förstudie för område på Styrsö. Göteborgs 

Stadsmuseum.

Källor





Bilagor
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AU Styrsö – Provgropar 

Lagerbeskrivning (i cm)

Pg 1 (0,5 x 0,5 m)

0-22 Torv och mylla

22-37 Brun sand

37-58 Stenig, grusig sand (flinta)

Komm: Kraftig vattentillströmning 

Pg 2 (0,5 x 0,5 m)

0-10 Torv och mylla

10-22 Mörkbrun humös och sandig silt, med enstaka stenar (flinta)

22-40 Mörkbrun grusig och sandig silt, med stor mängd sten (flinta)

Pg 3 (0,5 x 0,5 m)

0-17 Torv och mylla

17-40 Ljusbrun stenig grus (flinta)

Pg 4 (0,5 x 0,5 m)

0-11 Torv och mylla

11-40 Gråbrun sand med inslag av grus och några stenar (flinta)

40-50 Gråbrun flammig sand

Pg 5 (0,5 x 0,5 m)

0-7 Torv och mylla

7-35 Gråbrun sand (flinta)

35-50 Brun lätt grusig sand

Pg 6 (0,5 x 0,5 m)

0-15 Torv och mylla

15-38 Brun stenig grus (flinta)

Pg 7 (0,5 x 0,5 m)

0-10 Torv och mylla

10-30 Grå sand med inslag av sten och grus (flinta)

30-50 Gråbrun sand

Pg 8 (0,5 x 0,5 m)

0-17 Torv och mylla

17-56 Brun stenig grus (flinta)

Bilaga 1.  Lagerbeskrivning



19

Projekt nr Fynd nr Typ Antal Material Enhet Enhet 2 Kommentar Patinerad

939 1 Kärnfragment B 1 Flinta Pg1 L3

939 Övrig flinta 7 Flinta Pg1 L3 7 7

939 2 Kärnfragment B 1 Flinta Pg2 L2
939 3 Avslag 3 Flinta Pg2 L2 1
939 Övrig flinta 11 Flinta Pg2 L2 3 brända 6 6
939 Övrig flinta 4 Flinta Pg2 L3 3 3
939 4 Avslag 3 Flinta Pg3 L2 1 3
939 Övrig flinta 23 Flinta Pg3 L2 23 23
939 5 Spånfragment 1 Flinta Pg4 L2 1 1
939 6 Avslag 19 Flinta Pg4 L2 17 17
939 7 Avslag 1 Flinta Pg5 L2 1
939 Övrig flinta 15 Flinta Pg5 L2 14 14
939 8 Avslag 3 Flinta Pg6 L2 3
939 Övrig flinta 17 Flinta Pg6 L2 17 17
939 9 Avslag 1 Flinta Pg7 L2 1
939 Övrig flinta 9 Flinta Pg7 L2 9 9
939 10 Kvarts 3 Kvarts Pg7 L2
939 11 Avslag 3 Flinta Pg8 L2 3
939 Övrig flinta 20 Flinta Pg8 L2 20 20

Svallad

Med cortex

Med cortex

Bilaga 2.  Fyndlista
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Objekttabell för särskild utredning

För att lägga till fler rader i tabellen, klicka på önskad rad i tabellen. Klicka på Tabell i verktygsfältet.  
Välj Infoga och klicka på Rader ovanför eller Rader nedanför beroende på var i tabellen raden 
önskas.

Obj. nr/
RAÄ-nr

Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk 
bedömning

Osäker 
position

Osäker 
utbredn.

RIO 0939:1

RÄÄ 435

Stenmur Stenmuren är belägen i öst-västlig sträckning 
och är ca 10,0 m lång, 0,5 m hög och 0,7 m 
bred. Muren är uppbyggd i två varv, med stenar 
om ca 0,2-0,8 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:2

RAÄ 433

Stenmur Stenmuren är belägen i nordvästlig-sydöstlig 
sträckning och är ca 13,0 m lång, 0,3 m hög och 
0,5 m bred. Muren är uppbyggd i ett varv, med 
stenar om ca 0,5-0,8 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:3

RAÄ 432

Stenmur Stenmuren är belägen i nordvästlig-sydöstlig 
sträckning och är ca 5,0 m lång, 0,5 m hög och 
0,6 m bred. Muren är uppbyggd i ett varv, med 
stenar om ca 0,3-0,9 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:4

RAÄ 431

Stenmur Stenmuren är belägen i nordostlig-sydvästlig 
sträckning och är ca 21,0 m lång, 0,4 m hög och 
0,5 m bred. Muren är uppbyggd i två varv, med 
stenar om ca 0,4-0,8 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:5

RAÄ 430

Stenmur Stenmuren är huvudsakligen belägen i 
nordöstlig-sydvästlig sträckning och är ca 11,0 m 
lång, 0,3 m hög och 0,4 m bred. Muren är 
uppbyggd i ett varv, med stenar om ca 0,2-0,9 m 
stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:6

RAÄ 434

Stenmur Stenmuren är belägen i öst-västlig sträckning 
och är ca 2,0 m lång, 0,3 m hög och 0,8 m bred. 
Muren är uppbyggd i två varv, med stenar om ca 
0,2-0,4 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:7

RAÄ 442

Stenmur Stenmuren är belägen i öst-västlig sträckning 
och är ca 10,0 m lång, 0,4 m hög 0ch 0,3 m 
bred. Muren är uppbyggd i ett varv, med stenar 
om ca 0,3-0,4 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

1

Bilaga 3.  Objekttabell
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RIO 0939:8

RAÄ 429

Stenmur Stenmuren är ca 60,0 m lång, 0,3 m hög och 0,4 
m bred. Muren är uppbyggd i två varv, med 
stenar om ca 0,3-1,0 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:9

RAÄ 441

Stenkonstruktion Konstruktionen utgörs av en halvcirkelformad 
stenmur, ca 3,0 x 2,0 m stor och 0,5 m hög. 
Stenmaterialet är ca 0,2-0,5 m stort. 

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:10

RAÄ 440

Stenkonstruktion Konstruktionen utgörs av en oval stenpackning, 
med försänkning i mitten. Konstruktionen är ca 
3,0 x 2,0 m stor och 0,3 m hög. Stenmaterialet 
är ca 0,2-1,0 m stort. Stenkonstruktionen är 
belägen i storblockig terräng.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:11

RAÄ 438

Stenkonstruktion Konstruktionen utgörs av en cirkulär 
stenpackning. Konstruktionen är ca 1,5 x 1,5 m 
stor och ca 0,3 m hög. Stenmaterialet är ca 0,3-
0,9 m stort. Stenkonstruktionen är belägen i 
storblockig terräng. 

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:12

RAÄ 436

Stenmur Stenmuren är belägen i öst-västlig sträckning 
och är ca 7,0 m lång, 1,0 m hög och 1,0 m bred. 
Muren är uppbyggd i tre varv, med stenar om ca 
0,3-0,6 m stora.

Övrig kulturhistorik 
lämning

RIO 0939:13

RAÄ 439

Boplats Boplatsen är belägen i en mindre dalgång, 
omgärdad av berg i dagen. I de två provgropar 
(Pg 5-6) som upptogs på ytan påträffades ett 
fyndmaterial bestående av 4 avslag samt 32 
bitar övrig flinta. 

Fast fornlämning

RIO 0939:14

RAÄ 437

Boplats Boplatsen är belägen i ett plant parti, omgivet av 
berg i dagen. I de två provgropar (Pg 7-8) som 
upptogs på ytan påträffades ett fyndmaterial 
bestående av 4 avslag, 29 bitar övrig flinta samt 
3 bitar slagen kvarts.

Fast fornlämning

Styrsö 149 Boplats Boplatsen är belägen i en mindre, åt norr 
sluttande dalgång, direkt söder om den 
ursprungliga fyndplatsen. I de fyra provgropar 
(Pg 1-4) som upptogs på ytan påträffades ett 
fyndmaterial bestående av 2 kärnfragment B, 1 
spånfragment, 25 avslag samt 45 bitar övrig 
flinta.

Fast fornlämning

2
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