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beteckningen Rio 955:1. Göteborg 328 har  
utifrån höjden över havet och tidigare under-
sökningar dateras till mesolitkum samt sen-
neolitikum/bronsålder. Boplatsen Rio 955: 1 
har daterats till yngre bronsålder.
 Lundby 312 är registrerad som en boplats. 
Enligt uppgift i FMIS har det hittats ett fyndma-
terial bestående av redskap, skärvor och flinta 
på platsen, men det är oklart var fynden är 
insamlade. En noggrann inventering kring plat-
sen utfördes. Den utsatta markeringen på kar-
tan kan inte styrkas av det topografiska läget 
i fält. Bedömningen är därför att de fynd som 
knutits till Lundby 312 kan ha kommit från en 
eller flera av de närliggande fornlämningarna.
 Rio Kulturkooperativ anser att Göteborg 326, 
328 samt Rio 955:1 bör bli föremål för ytterli-
gare arkeologiska undersökningar vid fortsatt 
exploatering. För Göteborg 324 och 327 samt 
Lundby 312 krävs inga ytterligare antikvariska 
åtgärder.

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har på uppdrag av Läns-
styrelsen i Västra Götalands län utfört en ar-
keologisk förundersökning vid Halvorsäng, på 
Hisingen i Göteborgs kommun. Denna gjordes 
med anledning av Göteborgs hamns planerade 
exploatering. De fornlämningar som ingick i för-
undersökningen var Göteborg 324, 326, 327 
och 328 samt Lundby 312. Undersökningen 
utfördes under augusti 2009. 
 Inom Göteborg 324 och 327 påträffades en 
mindre mängd flinta, men inga anläggningar. 
Inom Göteborg 326 framkom en stor mängd 
flinta, en boplatsgrop, en härd och ett kultur-
lager. Härden har daterats till medeltid, men 
flintmaterialet kan utifrån höjden över havet 
dateras till senneolitkum/bronsålder.  
 Inom 328 påträffades flinta, härdar, en bo-
platsgrop samt kulturlager. Anläggningar och 
fynd framkom inom två delområden. Fornläm-
ningen har därför avdelats. Den norra delen 
har behållit beteckningen Göteborg 328 med-
an den södra delen har erhållit den tillfälliga 

Göteborg 324, 326, 327, 328 
och Lundby 312 i Halvorsäng,
Göteborgs kommun
Arkeologisk förundersökning
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Syfte
Syftet med förundersökningen var att förse 
Länsstyrelsen med fördjupat kunskapsunder-
lag inför prövning av arbetsföretaget enligt 2 
kap. 12 § KML. Fornlämningarnas karaktär, 
datering, utbredning, omfattning, samman-
sättning och komplexitet skulle fastställas och 
beskrivas. 

Metod
Fornlämningarnas tidigare begränsningar har 
baserats på ett relativt lågt antal schakt och 
provgropar från utredningen. Detta, samt det 
faktum att delar av de berörda förundersök-
ningsområdena utgörs av höjder och bergsmar-
ker, gjorde att det under fältarbetets gång suc-
cessivt gjordes en översiktlig inventering till fots 
för att avgöra de topografiska begränsningarna 
mer detaljerat samt bestämma var förundersök-
ningsschakten lämpligast kunde placeras. 
 Undersökningen utfördes genom att sam-
manlagt 69 schakt och två provgropar grävdes, 
illustration 1 och bilaga 1. Fyndförande kontex-
ter gicks igenom för hand och lagerföljd, schakt 
och anläggningar har dokumenterades med 
beskrivning och fotografi. Grävenheterna mät-
tes in med DGPS. På grund av tät vegetation 
blev felmarginalen på vissa ställen ganska hög, 
upp till en eller ett par meter. Detta gjorde att 
schakten endast mättes in som punkter och att 
anläggningar inte kunde mätas in med DGPS. 
 En sortering av det fyndmaterial som påträf-
fades gjordes i fält. Fynden redovisas  i schakt-
beskrivningen, bilaga 1. Inga fynd tillvaratogs 
för vidare bearbetning. Prover för 14C-datering 
insamlades. Vedartsanalyser har utförts av 
Vedlab och 14C-dateringarna gjordes av Cedad 
i Lecce, bilaga 3 och 4.  

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet ligger på södra Hisingen 
och utgörs till stor del av ett kuperat landskap 
och åkermarker. I närheten ligger ett flertal in-
dustrier, exempelvis Vikans kross och Shells 
raffinaderier. Genom området löper en motor-
crossbana. I närområdet återfinns fornlämning-
ar från hela förhistorien samt kulturhistoriska 
lämningar. Ett stort antal boplatser (Göteborg 

295, Lundby 309, 310 och  333), fyndplatser för 
slagen flinta, en hällkista (Lundby 267) och en 
hällristning (Lundby 316) finns registerade. Fast-
igheten Halvorsäng finns belagd sedan 1580-ta-
let och sydväst om Halvorsäng ligger fastigheten 
Vikan, från 1400-talet, Nordin 2008. 

Tidigare undersökningar 
En stor del av fornlämningarna i närområdet 
har undersökts helt eller delvis redan under 
1970-talet. Bland dessa kan nämnas Lundby 
295 och 309, inom vilka det påträffats flint-
material från tidigneolitkum. Inom Lundby 259 
och 310 fanns mellanneolitiskt material, Wig-
forss 1971.  
 En arkeologisk utredning vid Halvorsäng ut-
fördes av Göteborgs Stadsmuseum 2003, von 
der Luft 2004. Då upptäcktes och registrera-
des tolv nya fornlämningar av vilka fyra ingår i 
den nu utförda förundersökningen. 
 År 2007 förundersökte Arkeologicentrum tre 
fornlämningar. Dessa bestod av en stensätt-
ning, (Lundby 258) en fyndplats för en flint-
skära (Lundby 290) och en boplats (Göteborg 
329). Stensättningen bedömdes vara en grav 
och kvarligger med lagskydd. Fyndplatsen gav 
inget ytterligare vid förundersökningen då mar-
ken var mycket påverkad av sentida markan-
vändning. På boplatsen framkom en mindre 
mängd avslag. Den begränsades till en mindre 
yta och tolkades som en tillfällig uppehålls-
plats, Wennstedt Edvinger & Olofsson, 2008.
 År 2008 förundersökte Riksantikvarieämbe-
tet UV Väst sex fornlämningar norr och nord-
väst om Halvorsäng, Nordin 2009. Alla forn-
lämningarna var registrerade som boplatser 
(Lundby 268, 309 och 310 samt Göteborg 
326, 328 och 330). Norra delen av Göteborg 
328 ingick i förundersökningsområdet och ett 
schakt drogs även i sydvästra delen av Göte-
borg 326. Inom Lundby 309 har en anläggning 
14C -daterats till äldre bronsålder (1440-1250 
f.Kr.) Inom Lundby 310 påträffades förutom 
neolitiskt material även anläggningar, bland 
annat en härd som har daterats till yngre 
bronsålder (800-540 f.Kr.). I norra delen av Gö-
teborg 328 gjordes fynd som daterades till mel-
lanmesolitikum. Ytterligare en förundersökning 
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genomfördes av UV Väst samma år, den inne-
fattade Lundby 333 samt Göteborg 325 och 
323, Nordin 2008. 
 År 2009 slutundersökte Riksantikvarieäm-
betet UV Väst Lundby 333, omedelbart öster 
om gården Halvorsäng. Rapportarbetet efter 
UV Västs undersökning pågår, men undersök-
ningsresultatet visar enligt uppgift att det fanns 
spår efter två tvåskeppiga byggnader, den ena 
är 17x5 meter och den andra är 4,5x10 me-
ter stor. I tillägg fanns fragmentariska spår 
av ytterligare en mindre huskonstruktion, 4x7 
meter stor. Det större av husen låg stratigra-
fiskt sett över de två andra. Husen är vid dags 
dato inte daterade, men kan eventuellt kopp-
las typologisk till neolitikum-äldre bronsålder. 
Flintteknologiskt fanns det spår av tre perioder 
inom fornlämningen, troligtvis senmesolitisk, 
senneolitisk/äldre bronsålder samt äldre järn-
ålder, Nordin 2009 muntligen.
 UV Väst har under hösten 2009 även gjort en 
utredning strax väster om Vikans kross, även 
denna rapport är under bearbetning. Då på-
träffades härdar, förhistorisk keramik, gropar 
och stolphål i åkermark på en höjd av cirka tio 
till tjugo meter över havet. Även röjningsrösen 
iakttogs i området, Nordin 2009 muntligen. 

Undersökningsresultat
Göteborg  324 
Inom Göteborg 324, se omslagsbild, öppna-
des fem schakt (S16-20). I schakten påträf-
fades en mindre mängd flinta. Under den tidi-
gare utförda utredningen 2003 registrerades 
en härd. Det tidigare schaktet återfanns under 
förundersökningen, men inte anläggningen. 

Anläggningar
Inga anläggningar påträffades.

Fynd
Fynden bestod av sammanlagt tre avslag samt 
en mindre mängd övrigt slagen flinta. 

Göteborg  326
Inom fornlämningen öppnades 22 schakt (S24-
45). I dessa påträffades en stor mängd flinta 
och en del kvarts, se exempelvis schakt 36, 
37, 39, 40, 41, 43 och 45, bilaga 1. Exempel-
vis innehöll schakt  36-38 en stor del större 
flintknutor/strandflinta blandat med finkor-
ninga avslag. De fyndföranden schakten låg på 
en höjd av 12-13 meter över havet. Dessutom 
framkom en boplatsgrop (A3) som ej undersök-
tes samt en härd (A4).  Inom fornlämningens 

Ill. 2. Anläggning  A3, en boplatsgrop, schakt 41, i plan.
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nordöstra del påträffades ett fyndförande kul-
turlager (A2). Efter förundersökningen har Gö-
teborg 326 fått ändrad utbredning, se Tolkning 
och nya fornlämningsbegränsningar.  

Anläggningar
Anläggningar framkom i schakt 24, 41 och 45. 
Anläggning  A2 i schakt 24 bestod av ett fynd-
förande kulturlager, detta kunde även iakttas i 
schakt 25. A3 i schakt 41 var en gråbrun bo-
platsgrop, illustration 2. Den bedömdes höra 
till det fyndförande lagret i detta schakt. Den 
undersöktes inte utan sparades till en even-
tuell slutundersökning. A4 i schakt 45 var en 
härd som grävdes ut i sin helhet. Anläggningen 
14C -daterades till medeltid (1430-1640 e. Kr.) 
bilaga 2, 3 och 4. 

Fynd
Fyndmaterialet innehöll ett stort antal större 
flintknutor på vilka man slagit loss avslag 
samt splitter. En mindre del av fyndmaterialet 
var svallat och patinerat. Fynden var av högst 
skiftande storlek och kvalitet. Sammantaget 
påträffades tre kärnor, tre stycken med till-
huggning, två avslag med retusch och 225 
avslag. 

Göteborg  327
Inom och i anslutning till Göteborg 327, illustra-
tion 3, grävdes 18 schakt (S1-15 och 21-23). 
I schakten påträffades en mindre mängd flinta 
av varierad kvalitet. Det fanns också en stor 
mängd recent material i de flesta schakt, samt 
dräneringar och sentida påverkan i form av 
nedgrävningar. 

Anläggningar 
Inga förhistoriska anläggningar framkom.

Fynd
Sammanlagt påträffades tre kärnor, 17 avslag 
samt en mindre mängd övrigt slagen flinta 
inom fornlämningen.

Göteborg  328
Inom fornlämningen öppnades 23 schakt (S46-
69) och två provgropar (Pg70-71). Förunder-
sökningens resultat visade att det finns läm-
ningar i de norra respektive södra delarna av 
Göteborg 328 medan det i den centrala delen 
inte iakttogs något av arkeologiskt intresse. I 
den nordvästra delen av fornlämningen drogs 
schakt 52-54, strax söder om de schakt som 
UV Väst öppnat under sin förundersökning, 
Nordin 2009. En mindre mängd flinta framkom 

Ill. 3. Göteborg 327, översikt mot sydväst. 
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i schakt 52-54. Schakt 52 djupgrävdes för att 
söka efter eventuella överlagringar. Omedelbart 
nordöst om schakt 59 och 60 finns en gammal 
avstjälpningsplats för bland annat latrintunnor. 
Öster om schakten finns en brunn och husres-
ter. I schakt 59 påträffades ett av sand över-
lagrat fyndförande gruslager. Lagret ligger på 
11-12 meter över havet, illustration 4.
 Inom den sydvästra delen av Göteborg kun-
de två eventuellt sammankopplade ytor med 
fynd och anläggningar iakttas. Den första ytan 
är ett lätt sluttande parti där provgrop 1 och 
2 grävdes, illustration 5. I provgrop 1 fanns 
två fyndförande lager med flinta. I provgrop 
2 fanns ett skärvigt stenlager innehållande 
flinta. Den andra ytan är en liten sluttande 
platå nedanför och mellan flera bergsklackar, 
där schakt 62 och 63 särskilt är av intresse, 
illustration 6. 
 I dessa schakt påträffades en härd (A5), en 
boplatsgrop (A6) och ett kulturlager med två 
koncentrationer av sot, kol och sten (A7 och 
A8). Flinta framkom endast i schakt 66 och de 
två provgroparna 70 och 71.
 På grund av undersökningsresultatet har 
Göteborg 328 fått ändrad utbredning och av-
delats i två separata fornlämningar (Göteborg 

328 och Rio 955:1), se Tolkning och nya forn-
lämningsbegränsningar.

Anläggningar 
Anläggningar påträffades i fornlämningens 
sydvästra del. I schakt 62 framkom anlägg-
ning  A5, en härd, illustration 7, samt A6, en 
boplatsgrop.  I schakt 63 fanns två koncentra-
tioner av sot, kol och skärvig sten, A7 och A8. 
Kolprov togs i A5, 7 och 8. 14C -dateringarna 
från dessa anläggningar visar på sen brons-
ålder. A5 daterades till 810-510 f. Kr., A7 till 
980-800 f. Kr. och A8 till 1070-820 f. Kr., bi-
laga 2, 3 och 4. 

Fynd
I den nordvästra delen av Göteborg 328 på-
träffades sammanlagt tre kärnor, ett stycke 
med tillhugghuggning och 21 avslag. Ytterliga-
re ett tjugotal avslag framkom i schakten inom 
den nordöstra delen av fornlämningen.  I den 
södra delen av Göteborg 328 påträffades tio 
avslag.

Lundby  312
Lundby 312 är registrerad som en boplats och 
en noggrann inventering i området kring denna 

Ill. 4. Schakt 59, det överlagrade fyndförande gruslagret, profil mot sydöst. 
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Ill. 5. Göteborg 328, översikt nordvästra delen där provgrop 70 och 71 grävdes, mot väster. 

Ill. 6. Kulturlagret som innehöll anläggningarna A7 och A8, schakt 63, profil mot öster. 
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gjordes. Enligt uppgift i FMIS har det hittats ett 
fyndmaterial bestående av redskap, skärvor 
och flinta på platsen, men det är oklart var fyn-
den är gjorda. Den utsatta markeringen på kar-
tan kan inte styrkas av det topografiska läget 
i fält, då den ligger i en liten smal svacka med 
tunt jordlager mellan två höga bergsknallar. 

Tolkningar och nya fornlämningsbegräns-
ningar
Göteborg 324
De få fynd som gjordes under förundersökning-
en och den anläggning som hittades under ut-
redningen 2003 kan möjligen härröra från en 
skadad boplats.  Utifrån lokalens höjd över ha-
vet kan den tidigast ha nyttjats under bronsål-
der, illustration 1. 

Göteborg 326
De mest fyndrika schakten inom Göteborg 326 
ligger på en nivå av 12-13 meter över havet. 
Ingen anläggning har daterats till förhistorisk 
tid, men baserat på strandlinjeförskjutnings-
kurvan för Göteborg, kan konstateras att ytor-
na inte kunnat användas förrän tidigast under 
senneolitikum eller bronsålder. En möjlig tolk-
ning är att människor rört sig längs en dåti-
da strand för insamlande och bearbetning av 

flinta. I flera av schakten visade flintmaterialet 
att man troligen plockat flintknutor som efter 
testslagning ratats eller godkänts och med-
plockats för vidare bearbetning. Bland flintma-
terialet fanns även mindre avslag av finkornig 
kvalitet och detta kan tyda på att även vidare 
bearbetning skett på platsen. Göteborg 326 
har efter förundersökningen fått ny utbredning, 
illustration 8 och 9. 

Göteborg 327
De flesta schakt innehöll flinta i mindre mängd, 
men inga anläggningar påträffades. Eventu-
ella boplatslämningar har troligtvis skadats 
av jordbruk och annan markanvändning, som 
till exempel den nuvarande motorcrossbanan. 
Platsen kan utifrån strandlinjekurvor tidigast 
ha nyttjats under bronsålder, illustration 1. 

Göteborg 328
Det delvis överlagrade gruslager som iakttogs 
i schakt 59 ligger på en höjd av 11-12 meter 
över havet. Förmodligen kan  den nordöstra 
delen av fornlämningen tidsmässigt sättas i 
samband med lämningarna inom Göteborg 
326, det vill säga senneolitikum eller brons-
ålder. Den nordvästra delen av fornlämningen 
kan utfrån tidigare undersökningar och höjden 

Ill. 7. Anläggning A5, en härd, profil mot sydväst. 
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över havet dateras till mellanmesolitikum. Den 
sydvästra delen av Göteborg 328 har avdelats 
och registrerats som en ny fornlämning un-
der den tillfälliga beteckningen Rio 955:1, se 
nedan. Eftersom UV Väst tidigare genomfört 
en förundersökning i nordvästra delen av Gö-
teborg 328 och där förordat slutundersökning, 
bör den delen av fornlämningen för tydlighe-
tens skull behålla sin ursprungliga beteckning, 
illustration 8, 9 och 10.

Rio 955:1
Schakt 62-65 ligger på en höjd av cirka 12 
meter över havet. Detta stämmer väl överens 
med de dateringar till yngre bronsålder som de 
påträffade anläggningarna fått. Dateringarna 
för denna yta korresponderar även väl med 
den härd inom Lundby 310 som daterats till 
800-540 f.Kr. Däremot skulle de fyndförande 
lagren i provgrop 70 och 71 kunna ha en äldre 
datering än bronsålder då denna del av forn-
lämningen ligger något högre, illustration 10. 

Lundby 312
Undersökningsresultatet kan inte styrka fornläm-
ningsstatus. Bedömningen är att de fynd som 
knutits till Lundby 312 kan ha kommit från en 
eller flera av de närliggande fornlämningarna. 

Forskningspotential
Mot bakgrund av förundersökningens resul-
tat och flera tidigare undersökningar i områ-
det bedöms en eventuell slutundersökning av 
fornlämningarna Göteborg 326, 328 och Rio 
955:1 kunna bidra till kunskapsläget om fram-
förallt mellanmesolitkum och bronsålder. Tänk-
bara frågeställningar inför en slutundersökning 
kan vara  kontinuiteten av mänsklig närvaro 
i landskapet och relationen mellan lämningar 
från olika faser under bronsåldern. 
 Vid flera av de äldre undersökningarna har 
det inte gjorts några naturvetenskapliga date-
ringar. På senare år har det utförts undersök-
ningar där dateringar och flintanalyser gjorts. 
Resultaten från dessa kan tillsammans med 
ytterligare slutundersökningar bringa mer ljus 
över relationen mellan de olika lämningarna 
vid Halvorsäng och bidra till kunskap om land-

skapets utveckling på södra Hisingen. Göte-
borg 324 och 327 bedöms inte ha någon ve-
tenskaplig potential.

Pedagogisk potential
Fornlämningarna i Halvorsäng är inte helt lät-
tillgängliga för besökare på grund av trafik-
miljön, kringliggande industrier och den mo-
torcrossbana som löper genom området. Det 
är  beklagligt eftersom området har en stor 
pedagogisk potential, speciellt när det gäller 
förståelsen för det forntida landskapet, för-
ändringen av havsnivån och relationen mellan 
olika fornlämningar och tidsperioder. Vid en 
slutundersökning anser Rio Kulturkooperativ 
att det bör planeras för någon form av peda-
gogisk aktivitet, som exempelvis arrangerade 
guidningar och publikationer som synliggör och 
sprider kunskap om den sammantagna forn-
lämnings- och kulturmiljön runt Halvorsäng ur 
ett populärvetenskapligt perspektiv. Göteborg 
324 och 327 bedöms inte ha någon pedago-
gisk potential.

Antikvarisk bedömning
Antikvarisk bedömning har baserats på för-
undersökningen tillsammans med resultaten 
från de senaste undersökningarna utförda av 
UV  Väst i området, Nordin 2009. Bedömning-
en är att Göteborg 326, 328 samt Rio 955:1 
bör slutundersökas. Således rekommenderas 
att lagskydd kvarstår. För Göteborg  324, 327 
och Lundby 312 rekommenderas ingen vidare 
åtgärd. I och med utförd förundersökning fö-
reslås att dessa två fornlämningar kan anses 
undersökta och borttagna. Registrering av be-
fintliga gärdesgårdar inom området ingick ej i 
uppdraget för förundersökningen. Vi vill ändå 
förorda en rekommendation om att ta hänsyn 
till dessa, alternativt dokumentera gärdesgår-
dar och övriga kulturhistoriska lämningar före 
en exploatering. Fornlämningar är skyddade 
enligt 2 kap i Lag om kulturminnen mm (KML) 
och genom miljöbalkens generella hänsynsreg-
ler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kulturläm-
ningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i 
fornlämningar lämnas till Länsstyrelsen.
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Bilaga 1. Schaktbeskrivning
Alla schakt är 1,20 breda om inget annat anges. Recent material fanns i samtliga schakt ute 
på åkern inom Göteborg 326 och 327. Lager1 (L1) avser matjord/förna/grässvål.

Schakt 1 (Göteborg 327)
NO-SV.  Längd: 4 meter. Djup: 0,40 meter.
0-0,05 meter, grässvål.
0,05-0,35 meter, matjord.
0,35-0,40 meter, grågul sand.

Fynd: Enstaka övrigt slagen flinta, recent 
material, omrört, dränering i schaktet.

Schakt 2 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,37 meter.
0-0,07 meter, grässvål.
0,07-0,27 meter, matjord.
0,27-0,29 meter, ljusgrå sand.
0,20-0,37 meter, flammig siltig lera.

Fynd: Tre bitar övrigt slagen flinta, två avslag, 
en övrig kärna. Flintan var patinerad och låg i 
övergången mellan L1 och L2. 

Schakt 3 (Göteborg 327)
O-V. Längd: 4 meter. Djup: 0,70 meter.
0-0,05 meter, grässvål.
0,05-0,35 meter, matjord.
0,35-0,65 meter, ljusbrun flammig sand.
0,65-0,70 meter, siltig lera.

Anläggning: A1- Nedgrävning, svartbrun sand. 
Utgår.

Schakt 4 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,45 meter.
0-0,10 meter, grässvål.
0,10-0,25 meter, matjord.
0,25-0,40 meter, ljus sand. 

Fynd: En övrigt slagen flinta, svallad. Ser ut 
att kunna ha varit en kärna. 

Schakt 5 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,45.
0-0,10 meter, grässvål.
0,10-0,25 meter, matjord.
0,25-0,40 meter, ljus sand.

Fynd: Fyra avslag varav tre svallade/
patinerade, två splitter. 

Schakt 6 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,45.
0-0,10 meter, grässvål.
0,10-0,25 meter, matjord.
0,25-0,40 meter, ljus sand.

Fynd: Två övrigt slagen flinta.

Schakt 7 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,60 meter.
0-0,3 meter, matjord.
0,3-0,6 meter, ljusbrun sand.

Fynd: Tre övrigt slagen flinta.

Schakt 8 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,40 meter.
0-0,30 meter, matjord.
0,30-0,40 meter, ljusbrun sand.

Fynd: Strandflinta.

Schakt 9 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,30 meter.
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,30 meter, ljusbrun sand.

Fynd: En övrig kärna.

Schakt 10 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,35 meter.
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,30 meter, ljusbrun sand.
0,30-0,35 meter, flammig lera.

Fynd: Fyra avslag, fyra övrigt slagen flinta.

Schakt 11 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,60 meter.
0-0,40 meter, matjord.
0,40-0,60 meter, ljusbrun sand.

Fynd: En övrig kärna, fem avslag.

Schakt 12 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,60 meter
0-0,40 meter, matjord.
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0,40-0,60 meter, ljusbrun sand.
Fynd: Två avslag, fem övrigt slagen flinta.

Schakt 13 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,50 meter.
0-0,40 meter, matjord.
0,40-0,50 meter, flammig lera.

Fynd: Ett fåtal övrigt slagen plus ej slagen 
flinta. Dränering i i schaktet. 

Schakt 14 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Bredd: 2,40 meter. 
Djup: 0,40 meter.
0-0,23 meter, matjord.
0,23-0,28 meter, ljusbrun sand.
0,28-0,40 meter, flammig lera.

Fynd: Strandflinta.
Dränering i södra halvan av schaktet.

Schakt 15 (Göteborg 327)
NO-SV. Längd: 4 meter. Bredd: 2,40 meter. 
Djup: 0,42 meter.
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,26 meter, ljus sand.
0,26-0,42 meter, flammig lera. 

Fynd: Tre avslag, 10-15 övrigt slagen flinta.

Schakt 16 (Göteborg 324) 
O-V. Längd: 8 meter. Djup: 0,30 meter.
0-0,20 meter, matjord.
0,20-0,30 meter, ljus sand.

Dräneringsdiken i schaktet.

Schakt 17 (Göteborg 324)
O-V. Längd: 8 meter. Djup: 0,30 meter.
0-0,20 meter, matjord.
0,20-0,30 meter, ljus sand.

Fynd: Två övrigt slagen flinta.
Dräneringsdike i V delen av schaktet. 
Plogspår i Ö delen av schaktet.

Schakt 18 (Göteborg 324)
O-V. Längd: 8 meter. Djup: 0,30-0,50  meter.
0-0,24 meter, matjord.
0,24-0,30 meter, ljus sand.
0,30-0,50 meter, flammig lera.

Fynd: Två avslag, tre övrigt slagen flinta.
Endast ena halvan av schaktet grävdes (i 
längdgående riktning) ned till 0,50 meter.

Schakt 19 (Göteborg 324)
O-V. Längd: 10 meter. Djup 0,30-0,60  meter.
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,30 meter, ljusbrun sand.

Fynd: Ett avslag, fyra övrigt slagen flinta. 
Schaktet grävdes i vinkel och täckte in ett 
schakt från utredningen. Den anläggning 
som påträffats under utredningen måste 
anses ha blivit bortgrävd under utredningen, 
då den inte kunde återfinnas under 
förundersökningen. 

Schakt 20 (Göteborg 324)
O-V. Längd: 8 meter. Bredd: 2,40 meter. Djup: 
0,45 meter.
0-0,35 meter, matjord.
0,35-0,45 meter, ljusbrun sand.

Fynd: Två övrigt slagen flinta. Något färre 
recenta fynd än i övriga schakt inom denna 
fornlämningen. 

Schakt 21 (Göteborg 327)
O-V. Längd: 4 meter. Djup: 0,40 meter. 
0-0,35 meter, matjord.
0,35-0,40 meter, ljus fin sand. 

Fynd: Ett avslag i matjorden.

Schakt 22 (Göteborg 327)
O-V. Längd: 4 meter. Djup: 0,50 meter. 
0-0,40 meter, matjord.
0,40-0,50 meter, ljus fin sand. 

Fynd: Tre avslag, en övrigt slagen flinta i 
matjorden. 

Schakt 23 (Göteborg 327)
O-V. Längd: 4 meter. Djup: 0,40 meter. 
0-0,35 meter, matjord.
0,35-0,40 meter, gul sand. 
0,40- meter, lera. 

Fynd: Tre avslag, patinerade och något 
svallade, i matjorden. 
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Schakt 24 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 3 meter. Djup: 0,30 meter.
0-0,25 meter, förna.
0,25-0,30 meter, ljus brungul sand.

Anläggning: I schaktets södra del påträffades 
ett sotigt fyndförande lager som benämndes 
A2. 

Schakt 25 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,50 meter.
0-0,20 meter, förna.
0,20-0,35 meter, mörkbrun humös sand. 
0,35-0,50 meter, gulröd flammig sand.

Fynd: Cirka tjugo avslag, många av finkornig 
flintkvalitet.
Det mörkbruna lagret genomgrävdes i 
schaktets södra halva. 

Schakt 26 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,50 meter.
0-0,20 meter, förna med mycket rötter.
0,20-0,30 meter, brunsvart humös sand.
0,30-0,45 meter, rödbrun flammig sand. 
0,45-0,50 meter, gulröd flammig sand.
 
Fynd: Sju avslag av finkorning flintkvalitet och 
tre övrigt slagen flinta i L2.

Schakt 27 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 3 meter. Djup: 0,38 meter.
0-0,33 meter, förna.
0,33-0,35 meter, ljus sand. 
0,35-0,38 meter, rödgul flammig sand.

Schakt 28 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,40 meter.
0-0,30 meter, förna.
0,30-0,40 meter, ljus sand.
0,40 meter, rödgul flammig sand. 

Schakt 29 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 5 meter. Djup: 0,35 meter.
0-0,27 meter, matjord.
0,27-0,35 meter, ljus sand. 

Fynd: Två övrigt slagen flinta. Omrört, recent 
material. 

Schakt 30 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,30 meter.
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,30 meter, ljus flammig sand.

Fynd: En övrigt slagen flinta. 
Flera recenta nedgrävningar i schaktet.

Schakt 31 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 5 meter. Djup: 0,40 meter.
0-0,28 meter, matjord.
0,28-0,38 meter, ljus flammig sand. 
0,38-0,40 meter, flammig lera.

Fynd: Fem bitar svallad flinta.

Schakt 32 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 4 meter. Bredd. 3,60 meter. 
Djup: 0, 40
0-0,30 meter, matjord.
0,30-0,35 meter, ljus sand varvat med sotig 
sand. 
0,35-0,40 meter, flammig silt.

Fynd: Ett tiotal övrigt slagen flinta, både 
svallade och osvallade, blandat med glas, 
porslin och tegel fanns i sandlagret. I botten 
av sandslagret fanns ett avslag (osvallat). En 
dränering löper genom schaktet. 
Tolkning: Ev nedgrävt och delvis uppeldat 
skräp från gård/torp? 

Schakt 33 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,50 meter.
0-0,20-30 meter, förna.
0,20-30 -0, 40 meter, brunssvart humös 
sand (endast södra halvan av schaktet).
0,40-0,50 meter, rödbrunt sandigt grus (i 
hela schaktet men direkt under förnan i den 
norra halvan).

Fynd: I det brunssvarta sandlagret fanns 
flinta av fin kvalitet, cirka tio avslag och sex 
övrigt slagen flinta. Även i gruslagret fanns 
enstaka övrigt slagen flinta.Mycket rötter och 
stenar, 0,15-0,20 meter stora, i schaktet.

Schakt 34 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 3,5 meter. Djup: 0,55 meter
0-0,05 meter, förna.
0,20-0, 40 meter, brunssvart humös sand.
0,40-0,55 meter, rödbrunt sandigt grus. 
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Fynd: En kärna, cirka 20 avslag varav flera 
med cortex och flera av god flintkvalitet, 
tre övrigt slagen flinta samt ett stycke med 
tillhuggning.

Schakt 35 (Göteborg 326, omedelbart 
norr om motorcrossbana)
NV-SO. Längd: 2 meter
Schaktet påbörjades tre meter upp på 
bergsluttning, men flyttades söder ut då 
det omedelbart under förnan framkom 
större stenblock. I schaktet påträffades 
sedan direkt under ett tunt lager förna ett 
stenigt fyndförande lager och en eventuell 
stenpackning. Schaktningen avbröts när detta 
lager konstaterats. 

Fynd: Ett tiotal avslag och ett stycke med 
tillhuggning. 

Schakt 36 (Göteborg 326, söder om 
motorcrossbana)
NV-SO. Längd: 4 meter. Djup: 0,35 meter.
0-0,15 meter, förna.
0,15-0,23 meter, mörkbrun sand med 
(naturlig) stenar 0,05-0,25 meter stora. Även 
enstaka skörbrända stenar.
0,23-0,30 meter, rödbrun sand.
0,30-0,35 meter, flammig rödgul sand.

Fynd: 41 avslag, 15 övrigt slagen flinta, fem 
bitar kvarts varav en möjlig kärna. Fynden 
kom L2. Ett tiotal större flintstycken upp till 
0,15 meter stora. I Östra profilvägen syntes 
ett svartare parti i det mörkbruna lagret, 
men ingen anläggning kunde hävdas. Ett 
makroprov togs. 

Schakt 37 (Göteborg 326,  söder om 
motorcrossbana)
N-S. Längd: 5 meter. Djup: 0,45 meter.
0-0,10 meter, förna med mycket rötter.
0,10-0,15 meter, brunröd humös sand.
0,15-0,35 meter, svartbrunt sandigt grus.
0,35-0,45 meter, rödbrun grusig sand.

Fynd: Ett avslag med retusch, 25 avslag 
varav sju som var minst 0,1 meter långa i L3. 
Hälften av avslagen hade cortex. Påtagligt 
många flintstycken som slagits på och sedan 
lämnats. 

Schakt 38 (Göteborg 326, söder om 
motorcrossbana)
N-S. Längd 3,5 meter. Djup: 0,40 meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,20 meter brun, humös sand.
0,20-0,36 meter, svartbrun grusig sand.
0,36-0,40 meter, ljus sand.

Fynd: En kärna, fem avslag varav två svallade, 
fyra övrigt slagen flinta.

Schakt 39 (Göteborg 326)
NV-SO. Längd: 5 meter. Djup: 0,40 meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,30 meter, brunt sandigt grus med 
stenar, 0,05-0,20 meter stora, mycket rötter. 
0,30-0,40 meter, gult sandigt grus.

Fynd: Stor mängd avslag varav ett 
med retusch, en kärna. Både L2 och 
3 var fyndförande och det bruna lagret 
genomgrävdes ej i hela schaktet. Schaktet 
grävdes upp mot berget, i  norra delen av 
schaktet framkom berggrund som fortsatt en 
meter in i schaktet. 

Schakt 40 (Göteborg 326)
NV-SO. Längd: 3 meter. Djup: 0,50 meter.
0-0,20 meter, förna och rötter.
0,20-0,32 meter, brun humös sand.
0,32-0,50 meter, gulbrun sand. 

Fynd: 15 avslag varav två svallade, åtta övrigt 
slagen flinta, tre bitar möjligen slagen kvarts.  
Avslagen var av blandad storlek och kvalitet. 
Schakt 41 (Göteborg 326)
N-S. Längd: 5 meter. Djup: 0,35 meter.
0-0,20 meter, förna, mycket rötter.
0,20-0,35 meter, ljusbrun sand.

Fynd: 20 avslag varav ett svallat, olika 
storlekar och kvalitet, tre splitter, sju övrigt 
slagen flinta.  
Norra halvan av schaktet bestod av 
berggrund, direkt under förnan.
Anläggning: I södra delen av schaktet 
påträffades A3. 
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Schakt 42 (Göteborg 326)
N-S. Längd 3 meter. Djup: 0,30 meter.
0-0,15 meter, förna, mycket rötter.
0,15-0,30 meter, gulbrun sand. Finare sand 
än i schakt 40-41.

Fynd: Tre avslag.

Schakt 43 (Göteborg 326, norr om 
motorcrossbana)
NV-SO. Längd: 3 meter. Djup: 0,30 meter.
0-0,20 meter, förna med mycket rötter.
0,20-0,30 meter, brun grusig sand med 
stenar 0,05-0,20 meter stora. 

Fynd: Minst 75 avslag av olika storlek och 
kvalitet samt 20 övrigt slagen flinta i det 
grusiga lagret. Lagret genomgrävdes endast i 
en liten del av schaktet och lämnades sedan.  

Schakt 44 (Göteborg 326)
NV-SO. Längd: 2,5 meter. Djup: 0,25 meter.
Direkt under förnan fanns omrörda massor, 
schaktningen avbröts.

Schakt 45 (Göteborg 326)
NV-SO. Längd: 3,5 meter. Djup: 0,50 meter.
0-0,10 meter, förna med mycket rötter
0,10-0,30 meter, brungrå sand med enstaka 
stenar, 0,20 meter stora. 
0,30-0,35 meter, rödbrunt grus. 
0,35-0,50 meter, gulbrun grusig sand.

Fynd: Tre avslag, två övrigt slagen flinta och 
en kärna i lager 2. Ett fåtal övrig flinta i lager 
3. Anläggning: I L2 påträffades A4. 

Schakt 46 (Göteborg 328)
NV-SO. Längd: 4 meter. Djup: 0,40 meter.
0-0,10 meter, förna med mycket rötter, 
omrört lager.
0,10-0,40 meter, brun sand och lera, omrört 
lager.

Fynd: Två avslag samt tre övrigt slagen flinta. 

Schakt 47 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 3 meter. Djup: 0,80 meter.
0-0,7 meter, matjord.
0,7-0,8 meter, gul sand.

Fynd: Recent material.

Schakt 48 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 3,5 meter. Djup: 0,5 meter.
0-0,3 meter, matjord. 
0,3-0,4 meter, grå sand.
0,4-0,5 meter, ljus grågul sand.

Fynd: Fem avslag och en tveksam kärna i 
övergången mellan L1 och 2. 
Schaktet är delvis omrört. En tegeldränering 
löper i N-S riktning i schaktet.

Schakt 49 (Göteborg 328)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,80 meter.
0-0,7 meter, svartbrun humös sand/matjord.
0,7-0,8 meter, gul sand.

Schakt 50 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 3 meter. Djup: 0,10 meter.
Berg direkt under förnan. 

Schakt 51 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,10 meter.
Berg direkt under förnan. Inga fynd.

Schakt 52 (Göteborg 328)
V-O. Längd: 4 meter. Djup: 0,40-1,60 meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-25 meter, brun humös sand. 
0,25- 0,50 meter, rödgult grusig sand och 
stenar.
0,50-0, 65 meter, gråbrun sand. 
0,65 -1,60 meter, ljus flammig lerig silt.
Halva schaktet grävdes ned till 0,40 meter, 
halva till 1,60 meter för att upptäcka ev 
överlagringar. Fynd: Tolv avslag, en kärna i 
lager 2.
Schakt 53 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,90 meter.
0-0,20 meter, förna/rötter.
0,20-0,30 meter, brungrå grusig sand. 
0,30-0,55 meter, brungrå grusig sand med 
stenar upp till 0,3 meter i diameter.
0,55- 0,60 meter, gult något grusig sand. 
0,60-0,90 meter, flammig silt.
 
Fynd: Två avslag med ev bruksretusch, samt 
tre svallade övrigt slagen flinta i L2.

Schakt 54 (Göteborg 328)
O-V. Längd: 6 meter. Bredd: 1,20-2 meter. 
Djup: 0,20-0,50 meter.
0-0,15 meter, förna/rötter.
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0,15-0,35 meter, brun grusig sand.
0,35-0,50 meter, flammig sand.

Fynd: Två kärnor, ett stycke med tillhuggning, 
sju avslag varav ett patinerat. 
Berg i schaktets södra och norra del. 

Schakt 55 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,30-0,55 meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,15 meter, grå sand.
0,15-0,35 meter, gulbrun sand.
0,35-0,55 meter, ljus grågul sand. 

Delvis berggrund i schaktets centrala del. 
Inga fynd.

Schakt 56 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,70 meter
0-0,20 meter, förna.
0,20-0,50 meter, grågul siltig sand.
0,50-0,70 meter, siltig gulgrå lera.

Fynd: Två avslag.

Schakt 57 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 3,5 meter. Djup: 0,50  meter.
0-0,2 meter, förna.
0,20-0,40 meter, humös sand/matjord.
0,40-0,50 meter, ljus sand.

Fynd: Två avslag i övergången mellan L2 och 
3, där låg även tegel och glas. 

Schakt 58 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 3,5 meter. Djup: 0,50meter.
0-0,20 meter, förna.
0,20-0, 35 meter, humös sand/matjord.
0,35-0,40 meter, brun sand.
0,40-0,45 meter, gul grusig sand.
0,45-0,50 meter, siltig lera.

Fynd: Ett svallat avslag i L4. 

Schakt 59 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,70 meter.
Norra delen:
0-0,25 meter, förna/matjord.
0,25-0,35 meter, ljus sand. 
0,35-0,42 meter, svallat grus (Fynd: fyra 
svallade avslag) 
0,42-050 meter, gul siltig lera.

Södra delen:
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,50 meter, ljus sand.
0,50-0,70 meter, lera

Fynd: Fyra svallade avslag i norra delen, L3. 

Schakt 60 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,60 meter.
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,40 meter, ljus sand.
0,40-0,50 meter, svallgrus.
0,50-0,60 meter, lera.

Fynd: Fyra avslag varav ett mycket stort med 
cortex samt ett stycke med tillhuggning i 
övergången mellan L2 och 3.

Schakt 61 (Göteborg 328)
O-V. Längd: 48 meter (långt schakt) Djup: 
0,30 meter
0-0,25 meter, matjord.
0,25-0,30 meter, sand. 

Fynd: Ett fåtal övrigt slagen flinta.
I schaktet framkom fem mörkfärgningar varav 
tre snittades. Alla bedömdes härröra från 
jordbruksaktivitet eller vara stenlyft. 

Schakt 62 (Göteborg 328/Rio 955:1)
NV-SO. Längd: 5 meter. Bredd: 2,40 meter. 
Djup: 0,40 meter
I den NV delen:
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,24 meter, brungrå sand. 
0,24-0,29 meter, gul sand.
0,29-0,35 meter, sotig humös sand.
0,35-0,40 meter, ljus sand .

Anläggning: I den SÖ delen framkom i L4, 
A5, härd som snittades i schaktets riktning. 
Bredvid/NV om denna framkom A6, en 
mindre grop. 

Schakt 63 (Göteborg 328/Rio 955:1)
N-S. Längd: 3,5 meter. Djup: 0,40-0,60 
meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,28 meter, grå sand.
0,28-0,43 meter, svart humös sand, sot, kol, 
skörbränd sten. Stenarna fanns i koncentration-
er, men låg även spritt i hela lagret. 
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0,43-0,53 meter, röd sand. 
0,53-0,60 meter, ljus sand 

Anläggning: I schaktet framkom A7 och A8 
i L3. Båda anläggningarna är diffusa i sin 
avgränsning och kan uppfattas som sot-och 
kolkoncentrationer i kulturlagret, alternativt 
härdar. 

Schakt 64 (Göteborg 328/Rio 955:1)
N-S. Längd: 4 meter. Djup: 0,10-0,35 meter
0-0,15 meter, förna.
0,15-0,30 meter, brunsvart sand. 
0,30-0,45 meter, ljus sand.

Fynd: Två bitar oslagen flinta i L2.

Schakt 65 (Göteborg 328/Rio 955:1)
O-V. Längd: 4 meter. Djup: 0,45 meter.
0-0,15 meter, förna.
0,15-0,25 meter, mörkbrun sand. 
0,25-0,30 meter, brun sand. 
0,30-0,45 meter, ljus sand. 

Schakt 66 (Göteborg 328/Rio 955:1)
O-V. Längd: 4 meter. Djup: 0,80 meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,25 meter, grå sand. 
0,25-0,37 meter, ljusbrun sand.
0,37-0,57 meter, gulgrå lera. 
0,57-0,80 meter, ljusbrun fin sand.

Fynd: Tre avslag i L2. 

Schakt 67 (Göteborg 328)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,45 meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,45 meter, ljusbrun fin sand.

Schakt 68 (Göteborg 328)
NO-SV. Längd: 4 meter. Djup: 0,60 meter
0-0,10 meter, förna. 
0,10-0,25 meter, brungrå sand. 
0,25-0,50 meter, ljusbrun fin sand.
0,50-0,60 meter, gulgrå siltig lera.
 
Fynd: Ett avslag i L3. 

Schakt 69 (Göteborg 328)
N-S. Längd: 3 meter. Djup: 0,35 meter.
0-0,10 meter, förna.
0,10-0,30 meter, brun sand.
0,30-0,35 meter, gulgrå siltig lera.

Fynd: Två splitter i L2.

Provgrop 70 (Göteborg 328/Rio 955:1)
Storlek: 1x1 meter. Djup: 0,60 meter.
0-0,15 meter, förna.
0,15-0,39 meter, sotig humös sand med 
inslag av ljus sand.
0,39-0,44 meter, skörbrända stenar 0,30-
0,40 meter stora.
0,44-0,60 meter, gulbrun grusig sand. 

Fynd: Två avslag, två övrigt slagen flinta och 
fyra splitter  i L2 och två avslag  i L4.

Provgrop 71 (Göteborg 328/Rio 955:1)
Storlek: 0,50x0,60meter. Djup: 0,50 meter. 
0-0,15 meter, förna.
0,15-0,30 meter, humös grusig sand.
0,30-0,50 meter, skärvig sten blandat med 
grus.

Fynd: Fem avslag i övergången mellan L2 och 
3.
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Bilaga 2. Anläggningsbeskrivning

Anläggning 1 
Schakt 3. Nedgrävning. Utgick efter att ha genomgrävts. Tolkad som stenlyft. 

Anläggning 2 (inom Raä Göteborg 326)
Schakt 24. Kulturlager. I schaktets S del påträffades ett sotigt fyndförande lager som fick 
benämningen A2. Lagret var ett 0,10-0,15 meter tjockt sotigt lager innehållande sju avslag samt 
cirka fem skärviga stenar. Lagret sågs 0,5 meter in i schaktet och genomgrävdes. På grund av 
befintlig växtlighet breddades/förlängdes ej schaktet och lagrets avgränsning är okänd. 

Anläggning 3
Schakt 41. En gråbrun mörkfärgning/grop. 
Storlek: Drygt 1 meter i N-S rikting, 0,5 meter i O-V riktning men fortsätter troligen in i 
schaktets östra profilvägg. I ytan av anläggningen fanns enstaka sotfläckar samt sex ej brända 
avslag. Anläggningen undersöktes ej. 

Anläggning 4 (inom Raä Göteborg 328)
Schakt 45. Härd. 
Storlek: 0,6 x 0,6 meter. Djup: 0,1 meter. 
Fyllning: Sot- och kolblandad sand. 
Undersöktes. Kolprov togs. Daterad till 1430-1640 e. Kr. (95% sannolikhet, 2 sigma)

Anläggning 5 (inom Raä Göteborg 328/Rio 955:1)
Schakt 62. Härd.
Storlek: 0,8 x 0,7 meter, men forsätter in i östra delen av schaktväggen. Djup: 0,10 meter.
Fyllning: Svartgrå sotig humös sand, 15 st skörbrända stenar 0,05-0,10 meter stora. 
Fynd: Ett avslag och två övrigt slagen flinta, ej brända.. Härden övergår/gränsar till en grop, A6.
Halva härden undersöktes. Kolprov togs. Daterad till 810-510 f. Kr. (95 % sannolikhet, 2 
sigma).

Anläggning 6 (inom Raä Göteborg 328/Rio 955:1)
Schakt 62. Grop. 
Storlek: 0,3 x 0,2 meter. Djup: 0,15 meter. 
Fyllning: Grå humös sand. 
Undersöktes och bedömdes vara sammankopplad med Anläggning 5. Inga fynd. 

Anläggning 7 (inom Raä Göteborg 328/Rio 955:1)
Schakt 63. Koncentration av sot, kol och skörbränd sten. Framkom i södra delen av schaktet. 
Storlek: Cirka 0,7 x 0,6 meter. Djup: 0,15 meter. 
Fyllning: Sot, kol, skärvsten. Svart humös sand. 
Fynd: Ett bränt avslag.
Del av anläggningen undersöktes. Kolprov togs. Daterad till 980-800 f. Kr. (95 % sannolikhet, 
2 sigma).

Anläggning 8 (inom Raä Göteborg 328/Rio 955:1)
Schakt 63. Koncentration av sot, kol och skörbränd sten. Framkom i norra delen av schaktet.
Storlek: Cirka 0, 8 x 0,7 meter. Djup: 0,2 meter.
Fyllning: Sot, kol, skärvsten. Svart humös sand. 
Fynd: Ett ev kvartsavlag.
Del av anläggningen grävdes ut. Kolprov togs. Daterad till 1070-820 f. Kr. (95 % sannolikhet, 
2 sigma).
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Bilaga 3. Vedartsanalys

VEDLAB
     Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 0960 2009-10-14

Vedartsanalyser på material från Bohuslän Göteborg Raä 326 och 328 Halvorsäng FU

Uppdragsgivare: Anna Gustavsson/Rio Kulturkooperativ

Arbetet omfattar fyra kolprover från en förundersökning av två lämningar.

Raä Göteborg 326.
Boplatslämningar (rikligt flintmaterial troligen mesolitiskt) från stenålder men även spår av senare perioder, 

störda av mycket historiska och recenta lämningar. Ett prov från en härd innehåller kol av al. Eftersom alen inte 

blir gammal i sig så räknas trädslaget som bra för dateringsändamål.

Raä Göteborg 328.
Tolkat som boplats/aktivitetsyta. Ev metallålder. Kulurlager med flera gropar och härdar i. Mkt sparsamt med 

fynd. Tre prover från härdar innehåller kol från al, asp, ask, ek och lind. I alla tre fanns kol från trädslag som inte 

blir så gamla i sig, i A5 dessutom makrofossil. Det gör att även dessa tre prov kan dateras utan risk för hög 

egenålder.

Analysresultat

Anl. ID Anläggnings-
typ

Prov- 
mängd

Analyserad 
mängd

Trädslag Utplockat
för 14C-dat.

Övrigt

4 1 Härd 40.7g 2.2g 30 bitar 30 bitar al Al 37mg

5 2 Härd 4.6g 0.4g 8 bitar 1 bit al

1 bit ask

5 bitar ek

1 bit makro

Makro 

32mg

7 3 Härd 2.5g 0.5g 13 bitar 1 bit al

4 bitar ask

4 bitar ek

4 bitar lind

Al 33mg

8 4 Härd 1.2g 1.2g 11 bitar 1 bit ask

2 bitar asp

8 bitar ek

Asp 139mg

Erik Danielsson/VEDLAB

Kattås

670 20 GLAVA

Tfn: 0570/420 29

E-post: vedlab@telia.com
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De här trädslagen förekom i materialet
Art Latin Max 

ålder
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt

Al
Gråal
Klibbal

Alnus sp.

Alnus 

incana

Alnus 

glutinosa

120 år Klibbalen är starkt knuten till 

vattendrag. Gråalen är mer 

anpassningsbar

Motståndskraftigt mot fukt. 

Brinner lugnt och ger mycket 

glöd. 

Klibbalen kom söderifrån ca 

5000 f.Kr. Gråalen vandrar in 

norrifrån ett par tusen år senare

Ask Fraxinus 

excelsior

250 år Näringsrik jord, solig 

växtplats.

Hård, elastisk och seg. 

Hjulaxlar, redskap

Viktigt för lövtäckt. Yggdrasil 

var en ask. Mycket folktro 

knutet till asken.

Asp Populus 

tremula

120 år Inte så kräsen vad gäller 

jordmån

Lätt och porös ved. Lätt att 

klyva. Tålig mot röta. 

Stängselstolpar, båtar takspån

För lövtäckt och barkbröd.

Ek Quercus 

robur

500-

1000 

år

Växer bäst på lerhaltiga 

mulljordar men klarar också 

mager och stenig mark. Vill ha 

ljus, skapar själv en ganska 

luftig miljö med rik 

undervegetation med tex 

hassel.

Hård och motståndskraftig mot 

väta. Båtbygge, stängselstolp, 

stolpar, plogar, fat.

Energirik ved ger mycket glöd.

Ekollonen har använts som 

grisfoder. Trädet har ofta 

ansetts som heligt och kopplat 

till bla Tor. Man talar ofta om 

1000-års ekar men de är sällan 

över 500 år.

Lind Tilia cordata 800 år Näringsrika, väl dränerade, 

gärna steniga marker 

Skuggtålig.

Lätt och mjuk ved. Innerbarken eller bastet 

användes till korgar och rep 

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar.  

Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 

floran. Brepol, Turnhout 1992.



30

Bilaga 4. Resultat 14C-analys

Bilaga 4. Resultat 14C-analys, CEDAD. 

Sample Radiocarbon Age (BP) δ13C (‰) Note

LTL4505A 397 ± 35 -27.5 ± 0.3 Prov 1, A4

LTL4506A 2532 ± 45 -24.9 ± 0.3 Prov  2, A5

LTL4507A 2733 ± 45 -29.3 ± 0.3 Prov  3, A7

LTL4508A 2796 ± 45 -27.2 ± 0.3 Prov  4, A8

Prov 1. Anläggning 4, härd.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1200CalAD 1400CalAD 1600CalAD 1800CalAD 2000CalAD

Calibrated date
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TL4505A : 397±35BP

  68.2% probability
    1440AD (57.0%) 1520AD
    1600AD (11.2%) 1620AD
  95.4% probability
    1430AD (68.4%) 1530AD
    1550AD (27.0%) 1640AD
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Prov 2. Anläggning 5, härd.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1000CalBC 800CalBC 600CalBC 400CalBC 200CalBC

Calibrated date
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n TL4506A : 2532±45BP

  68.2% probability
    800BC (21.8%) 740BC
    690BC (11.6%) 660BC
    650BC (34.8%) 550BC
  95.4% probability
    810BC (95.4%) 510BC

Prov 3. Anläggning 7, koncentration av sot, kol och skärvig sten.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1400CalBC 1200CalBC 1000CalBC 800CalBC 600CalBC 400CalBC

Calibrated date
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TL4507A : 2733±45BP

  68.2% probability
    915BC (68.2%) 825BC
  95.4% probability
    980BC (95.4%) 800BC
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Prov 4. Anläggning 8, koncentration av sot, kol och skärvig sten.

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

1400CalBC 1200CalBC 1000CalBC 800CalBC 600CalBC

Calibrated date

 2500BP
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 2800BP

 2900BP
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 3200BP
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n

TL4508A : 2796±45BP

  68.2% probability
    1010BC (68.2%) 890BC
  95.4% probability
    1070BC (95.4%) 820BC
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