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hetsbebyggelse, en brunn, två röjningsrösen, 
fyra gränsmärken, 22 hägnader i form av sten-
murar samt ett stenbrott. Inom ytor som iden-
tifierades som möjliga boplatslägen upptogs 
efter inventeringen schakt och provgropar. De 
fyndförande schakten och provgroparna förde-
lade sig tätast och rikligast inom ytor vilka re-
gistrerats som åtta boplatser. Till dessa kom-
mer två lokaler som redan var registrerade, 
en fast fornlämning, boplats Stala 183, och 
en som uppgift om fyndplats, Stala 151. Inga 
anläggningar framkom i schakten eller provgro-
parna.
 Boplatserna och stensättningarna är fasta 
fornlämningar och för dessa krävs ytterligare 
antikvariska åtgärder, om byggnationsplaner-
na kvarstår i anslutning till dessa. Även den 
framkomna lägenhetsbebyggelsen, torpet Tjuv-
kilen, bör förundersökas då det finns indikatio-
ner på att denna lokal kan ha varit i bruk från 
1500-talet och framåt. Vad gäller de nu regist-
rerade övriga kulturhistoriska lämningarna bör 
dessa i möjligaste mån ligga kvar.

Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde under maj-
juli 2010 en särskild utredning utmed väg 160 
mellan Skåpesundsbron och Varekil, Stala 
socken, Orust kommun. Utredningen föran-
leddes av vägverkets planerade ombyggna-
tion av väg 160. Utredningen kom att utföras 
i två omgångar, eftersom justeringar utfördes 
vad gällde lokalvägsdragningen så att denna 
delvis fick en ny sträckning. Dessutom tillkom 
ytor för deponiområden utanför det preliminära 
vägarbetsområdet. Inom eller i anslutning till 
utredningsområdet fanns före den aktuella ut-
redningen ett antal boplatser, fyndplatser, gra-
var samt by- och gårdstomter.
 Inledningsvis inventerades området till fots 
i syfte att identifiera potentiella boplatslägen, 
eventuella gravar i krönlägen eller övriga kul-
turhistoriska lämningar inom utredningsområ-
det. Efter den inledande inventeringen upptogs 
37 schakt med maskin samt 16 provgropar för 
hand. 
 Vid den inledande inventeringen påträffades 
fem stensättningar, en husgrund, en lägen-
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Illustration 1. Utredningsområdet markerat med streckad linje. Skala 1:20 000.
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Syfte
Den särskilda utredningen syftade till att klar-
göra förekomsten av okända fasta fornläm-
ningar samt övriga kulturhistoriska lämningar 
inom det nya vägområdet. Alla lämningarnas 
fornlämningsstatus skulle även bedömas.

Metod
Inledningsvis inventerades området till fots, il-
lustration 1. Därefter upptogs 37 schakt med 
maskin och 16 provgropar för hand. Schakten 
var 2-5 meter långa och 1,2 meter breda, och 
provgroparnas storlek var 0,5 x 0,5 meter. 
Fynd insamlades utifrån iakttagen lagerföljd 
och kontext. Flintmaterialet sorterades med 
stöd av Sorteringsschema för flinta, Anders-
son m fl 1978, för att därefter återdeponeras 
i respektive grävenhet. Schakt, provgropar och 
övriga iakttagelser mättes in med DGPS och 
värdena har efterberäknats för att uppnå en 
större exakthet. 
  Arkiv genomgicks för att ta fram den kända 
fornlämningsförekomsten samt för att sam-
manställa uppgifter kring äldre markbruk och 
existerande bebyggelselämningar, Lantmä-
teristyrelsens arkiv 1783, 1814 och 1816, 
Lantmäterimyndighetens arkiv 1857, 1863, 
1885 och 1914, Rikets allmänna kartverks ar-
kiv 1844 och 1932 samt Bohusläns museum 
hemsida historiska kartor. 
  I fält kom sökschakten erhålla två nummer-
serier, schakt 1-29 respektive schakt 200-
207. Detta på grund av att utredningsområdet 
kompletterades med en justering av vägdrag-
ningen av lokalväg samt att ytor tillkommit för 
deponi. Provgroparna har dock en enda serie 
trots kompletteringen, provgrop 100-115.
 Inga prover för vedartsbestämning och da-
tering har insamlats i samband med den sär-
skilda utredningen.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget utmed väg 
160 i Stala socken på den södra delen av 
Orust. Vägsträckningen omfattar drygt 4 ki-
lometer och utredningsområdet varierar mel-
lan cirka 50 till 320 meter i bredd. I denna 
yta ingår i princip hela den befintliga väg 160 

samt en nydragning av lokalväg och två depo-
niområden, illustration 1. Sträckningen löper 
till största delen kustnära och gränsar till om-
råden som är utpekade som riksintresse för 
naturvård och Natura 2000.
 Terrängen utgörs i söder av ett höglänt 
bergsområde. I mellersta delarna berörs  låg-
länt mark åt väster och höjdområden åt öster. 
I norra delarna berörs låglänt mark delvis åt 
väster, norr och söder. 
  I söder skär vägområdet igenom höjdområ-
det utan att vara direkt anpassat till den na-
turliga terrängen. I mellersta delen går vägom-
rådet på låga och flackare markpartier. Den 
norra delen av vägområdet följer en mer natur-
lig dragning, i det att den går inom en dalgång 
som smalnar av strax före Varekil. De höglän-
ta sidoområdenas bergspartierna innehåller 
krön-, avsatslägen och mindre gipar samt lite 
bredare dalar. 
 Höjdpartierna är bevuxna med barr- och löv-
träd samt buskvegetation, medan de låglänta 
delarna till största delen är betesmark alterna-
tivt ligger i vall. Längs sträckan och dess när-
område förekommer bebyggelsen på platåer 
eller på lite mer höglänta terrängavsnitt. Ut-
redningssträckan innehåller markytor belägna 
mellan 0-45 meter över havet.

Tidigare fynd och undersökningar
Utifrån de undersökningar som är registrerade 
i FMIS, har man undersökt och borttagit 27 
boplatser på Orust och i Stala socken har man 
undersökt två av dem i samband med ombygg-
nationen av väg 178 (strax nordväst om Var-
ekil). Den ena av lokalerna daterades till både 
brons- och stenålder (Stala 16:2), och den an-
dra har ett rikhaltigt flintmaterial som tillsam-
mans med strandlinjeförskjutningskurvorna 
har lett till att lokalen daterats till äldre stenål-
dern (Stala 251:1). Även om det förekom en-
staka anläggningar som skulle kunna ha andra 
dateringar, så är dessa inte daterade.    
 Fornlämningsbilden i utredningsområdets 
närhet karaktäriseras av boplatser, fyndplatser, 
gravar (i form av röse, stensättningar, domar-
ringar, rest sten och uppgift om flatmarksgrav), 
bytomt/gårdstomt samt lägenhetsbebyggelse. 
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Fynden från de inventerade boplatserna och 
fyndplatserna kan till viss del dateras till äldre 
och yngre stenålder. De övriga fornlämnings-
kategorierna visar att närområdet brukats från 
bronsålder till järnålder, och de gårdstomter 
och sockenkyrkor som finns i närområdet är 
omnämnda från medeltid fram till stormakts-
tid. 
 Som beskrivits ovan går utredningsområ-
det igenom olika typer av landskapsrum, vil-
ket innebär att utredningen rör sig igenom 
många olika nyttjandegrader från olika tids-
perioder. Samtidigt innebär detta att förekom-
sten av vissa perioder i princip kan uteslutas 
i vissa terrängavsnitt och topografiska lägen, 
då havsstrandens varierande nivåer omöjlig-
gjort etablering på vissa låga ytor förrän under 
sen förhistorisk tid (jämför illustration 1-3 för 
förtydligande av landskapets påverkan av den 
föränderliga havsstranden).

 Inom utredningsområdet saknas tidigare 
registrerade gravar. I norra delen återfinns en 
boplats samt en uppgift om slagen flinta. Även 
utanför utredningsområdet är det en markant 
skillnad i antal registrerade lämningar mellan 
norra delen och sydligaste delen. Den sedan ti-
digare registrerade boplatsen (Stala 183) är be-
lägen uppe på bergshöjdsområdet i anslutning 
till den planerade lokalvägen. Inom denna lokal 
har man påträffat flintavslag och rester av en 
trolig skalbank. Nere i dalgången i slutet av ut-
redningsområdets norra del finns det en uppgift 
om en boplats som man ej har kunnat återfinna 
via fynd sedan den registrerades av Göteborgs-
inventeringen (Stala 151). Att denna lokal inte 
har samma status som Stala 183 beror dels på 
att inga ytterligare fynd har gjorts, dels att det 
i beskrivningen hänvisas till ett torp vars namn 
inte har kunnat återfinnas. Lämningens läge är 
därmed endast en överföring mellan två kartor 

Illustration 2. 35-meterskurvan. Denna kurva motsvarar havets nivå under äldre stenålder, 
Carlsson 1994:13.
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i samband med Riksantikvarieämbetets inven-
tering på 1990-talet.
 En annan osäker lämning förekommer längst 
i söder omedelbart norr om det berörda utred-
ningsområdet. Här skall man enligt uppgift från 
början av 1800-talet iakttagit en skanslämning 
(Stala 176), en jordvall på berget invid Skåpe-
sund, Holmberg 1842. Enligt traditionen skul-
le denna skans ha varit kopplad till en sjökung 
(Skåpe). Denna vall är dock även omtalad av 
Brusewitz några årtionden senare, Brusewitz 
1862. Han har omtolkat hela ytan till en mer 
fornborgsliknande anläggning, illustration 4. I 
Brusewitz beskrivning omtalas även kolföre-
komst, vilket enligt honom skall indikera att 
det funnits ett blockhus i anläggningen. 

Kulturlandskap
Kulturlandskapet som vi omgärdas av har 
formats av alla generationers arbeten och 

aktiviteter i landskapet. En del av dessa hän-
delser raderar föregående arbete och en del 
förstärker och bygger vidare på samma yta. 
Orust har ett antal större slättlandskapsav-
snitt som omgärdas av större bergsområden. 
Dessa bergshöjdsområden kallas ofta för 
”hamnar” i betydelsen utmark. Den största 
och längsta påverkan på landskapet finner vi 
kring de sandiga jordarna som kunnat brukas 
sedan odlingen blev en del av försörjnings-
strukturen för cirka 6 000 år sedan. 
 Orust omnämns i skriftliga källor i samband 
med att man från norsk sida vill pantsätta ön 
under 1200-talet till ett värde av 6 000 mark, 
vilket var en mycket ansenlig summa pengar. 
Detta visar på att ön har ett relativt bra beskatt-
ningsvärde och därmed varit relativt välbefol-
kat. Stala sockens historiska centra har varit 
kring kyrkan och i närområdet förekommer forn-
lämningar som indikerar att detta slättområde, 

Illustration 3. 15-meterskurvan. Denna kurva motsvarar havets nivå under bronsålder, Carlsson 
1994:22.
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åtminstone periodvis under förhistorien, varit 
befolkat. Detta landskapsavsnitt räknas som 
en av de befolkningstätaste delarna på Orust 
under 1500-talets början, Carlsson 1994. 
 Det aktuella utredningsområdet är dock be-
läget i utkanten av det centrala bebyggelseom-
rådet under den historiska perioden. Vägdrag-
ningen berör tre stamfastigheter, Varekil i norr, 
Varekilsnäs i mitten och i söder Säckebäck. 
Samtliga stamfastigheterna har dock sina älds-
ta belägg i skriftlig form från slutet av 1300-talet 
och dessa belägg kommer från att den dåtida 
kyrkan hade olika hävd eller andel i dessa fast-
igheter. En del av Varekil var biskopshemman 
till 1697 och på en annan del av fastigheten 
fanns en gästgivaregård registrerad, Dialekt- 
och ortnamnsarkivet 1940. Säckebäck har varit 
en del av klostret i Dragsmarks markinnehav, 

Carlsson 1994. Att fastigheterna upptecknats 
så tidigt indikerar att detta landskapsrum har 
varit välhävdat från sen förhistorisk tid. Land-
skapsrummet har troligen därefter varit mer el-
ler mindre välhävdat fram till 1900-talets bör-
jan.
 Det nu studerade vägområdet går dock till 
största delen igenom utmark som framförallt 
har brukats till ängs- och betesmark. Undan-
taget är sträckan som berör Varekilsnäs, där 
vägen passerar 1800-talets inägomark. Vid 
behov har man i de lämpligaste delarna av ut-
redningsområdets landskapsavsnitt placerat 
torpbebyggelse i samband med de olika bebyg-
gelseexpansionerna som kan iakttagas under 
historisk tid. Vi har ett relativt rikligt historiskt 
kartmaterial som kan användas för att tolka 
de rester som förekommer i dagens landskap. 

Illustration 4. Skansen enligt Brusewitz 1862:266. Tjörn är uppåt i illustrationen och Orust nedåt. Den något fe-
tare linjemarkeringen som bildar en kvadrat i höger bildkant, menar Brusewitz är rester av en försvarsanläggning. 
Dagens väg 160 går rakt över den vänstra halvan av denna kvadrat.



Illustration 5. Utredningsområdet med förekommande detaljkartors läge redovisade.
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Detta material har framställts för vissa syften, 
i samband med de omvandlingar som jordbru-
ket genomgick från slutet av 1700-talet till 
1900-talets början. Ur detta kan man konstate-
ra att de delar av åkermarken som vägområdet 
skär igenom idag, till stor del tillhör 1800-ta-
lets expansiva uppodlingsaktiviteter. Man kan 
urskilja att det är en ganska stor föränderlig-
het i nyttjandet av markerna under framförallt 
1800-talet till tidigt 1900-tal. Torvtäkt förekom 
inom vägdragningen och denna verksamhet var 
viktig under 1800-talet och början av 1900-ta-
let, då skogen i princip var förödd. Varekilsnä-
set hade dock enligt en skildring av Brusewitz 
på början av 1860-talet en välhävdad furuskog, 
Brusewitz 1862.
 Att den nya vägdragningen ligger inom de 
landskapsavsnitt den gör, är ur de senaste 
100 årens kommunikationstradition inget nytt. 
Inom berörd yta på Varekils stamfastighet har 
till exempel häradsvägen legat och en del av 
fastigheten har varit gästgivaregård. Dess-
utom har färjeläget för transport till och från 
denna del av Orust legat strax öster om da-
gens Skåpesundsbrofäste, på stamfastighe-
ten Säckebäck (utanför utredningsområdet). 
 
Utredningsresultat
Utredningen började med en inledande fältin-
ventering som syftade till att utreda vilka ytor 
som borde vara lämpliga att undersöka med 
maskin samt vilka ytor som endast kunde un-
dersökas med provgropar. Lämningarna gavs 
inledningsvis nummer i Rio Kulturkooperativs 
databas, men har under rapportfasen erhål-
lit fornlämningsnummer från FMIS, bilaga 1. 
I den följande texten kommer endast de nya 
FMIS-numren att användas.
 Under inventeringen påträffades fem sten-
sättningar, samt 31 övriga kulturhistoriska 
lämningar från historisk tid, bestående av hus-
grund, stenbrott, brunn, gränsmärken samt 
hägnader, bilaga 1. Efter avslutad inventering 
genomfördes schaktgrävning med maskin 
samt provgropsgrävning i potentiella boplats-
lägen. 
 Inom de potentiella boplatslägena som 
framtagits vid kartstudier och fältinventering 

upptogs totalt 37 schakt (1-29, 200-207) och 
16 provgropar (100-115), bilaga 2. I 28 av 
schakten påträffades slagen flinta men inga 
anläggningar. Fyndmaterialet framkom framfö-
rallt i ett sandigt alternativt grusigt sandlager 
direkt under matjorden och förnan alternativt i 
matjorden. 
 För provgroparnas del kom fynd i sju av de 
16 upptagna grävenheterna. I dessa framkom 
största andelen fynd i det lager som kom un-
der förnan. Provgroparna togs för det mesta 
upp i skogsmark eller i ytor som maskinen 
skulle haft problem att ta sig till. 
  Boplatsernas avgränsningar baseras till 
största delen på kombinationen av fynd och 
topografi samt geologiska faktorer. Då inga an-
läggningar påträffades, finns det endast fynd-
material att använda i tolkning av lokalerna. I 
13 av de fyndförande schakten framkom för 
lite slagen flinta, alternativt för geografiskt åt-
skilda, för att motivera registrering av en för-
historisk boplats. 
 Lämningarna presenteras dels i illustratio-
ner kallade för detaljkartor med början i söder, 
dels i text tillhörande respektive detaljkarta, il-
lustration 5. Observera dock att hela sträckan 
inte redovisas på detta sätt, utan enbart de 
partier där det förekommer lämningar. Det fö-
rekommer att lämningsnummer kan dyka upp 
på två efterföljande kartblad och detta beror 
på att kartbladen delvis överlappar varandra. 
Texten för de berörda lämningarna redovisas 
dock endast en gång. Då inget framkom inom 
utredningsområdets norra slutdel, invid Var-
ekil, presenteras inte denna del i detaljkartor-
na.
 De lämningar som klassas som fasta forn-
lämningar redovisas mer detaljerat i text, 
medan  övriga kulturhistoriska lämningar pre-
senteras mer summariskt. För mer information 
hänvisas till bilaga 1.
 
Detaljkarta 1
Detaljkarta 1, illustration 6, innehåller i princip 
en kort sträcka strandkant med kraftig stigning 
upp på en mer jämn bergshöjd som stiger åt 
norr. Insprängt i detta bergsområde förekom-
mer det enstaka mer eller mindre markanta 
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platåer med framförallt sand. Vegetationen 
utgörs ställvis av välhävdad skog. Dessutom 
finns strax söder om brofästet bebyggelse 
som ligger på samma plats som det histo-
riska färjeläget. Den mindre lokalväg som går 
upp till dagens väg 160, går i ungefär samma 
sträckning som under 1600-talet. Strax norr 
om utredningsområdet finns en sedan tidigare 
registrerad uppgift om en skanslämning (Stala 
176). 
 Dagens väg och även utredningsområdet 
täcker in en stor del av det som Brusewitz såg 
som en försvarsanläggning. Inom detta kart-
blad framkom följande lämningar i samband 
med utredningen.

Stala 331 Boplats 
Boplatsen är 65 x 50 meter stor i NNÖ-SSV 
riktning. Ytan är belägen mellan 26-32 meter 
över havet och utgörs av en skogsbevuxen 
platå i ett större bergsparti. Platån sluttar lätt 
mot söder. Lämningen är genomskuren av en 
mindre väg som troligen legat ungefärligen 
inom samma område under hela 1800-talet, 
eventuellt ända från 1600-talet. 
 I området påträffades fynd i alla provgropar 
(111-113) i form av fem avslag och nio bitar 
övrig slagen flinta. Lämningen är topografiskt 
avgränsad. 

Hägnad och stenbrott
Inom detta kartblad påträffades även övriga 
kulturhistoriska lämningar i form av en hägnad 
(Stala 349) och ett stenbrott (Stala 365). 

Detaljkarta 2
Detaljkarta 2, illustration 7, innehåller ett 
bergsområde med enstaka flacka kalbergsytor 
men i övrigt relativt välhävdad skogsmark. Ige-
nom detta går en äldre förberedd vägdragning 
som har sprängts igenom bergspartiet strax 
öster om befintlig vägdragning. Det förekom-
mer få bra boplatsytor som inte har påverkats 
kraftigt av de sentida vägdragningarna.

Gränsmärke
Inom detta avsnitt påträffades endast två öv-
riga kulturhistoriska lämningar, det tidigare 

nämnda stenbrottet (Stala 365) samt en gräns-
markering (Stala 373).

Detaljkarta 3
Detaljkarta 3, illustration 8, innehåller i söder 
bergsområdets slut och i norra delen börjar ett 
mindre lågliggande slättlandskap. Bergsområ-
det är bevuxet med skog och ställvis är vege-
tationen glesare.

Hägnader och husgrund
Inom detta avsnitt påträffades endast övriga 
kulturhistoriska lämningar i form av två häg-
nader (Stala 354 och 370) och en husgrund 
(Stala 367). Husgrunden framkom genom 
geosondering vid inventeringen och är svår att 
urskilja tydligt. Enligt lantmäteriakter finns det 
bebyggelse inom denna del av området under 
början av 1800-talet. Den går inte att faststäl-
la på äldre kartmaterial och den är försvunnen 
på 1930-talets ekonomiska karta.

Detaljkarta 4
Detaljkarta 4, illustration 9, innehåller en min-
dre del lågliggande slättmark med ett höjdom-
råde i mitten av kartbladet. Det lägre liggande 
området utgörs av åker- och betesmark och 
höjdområdet är skogsbevuxet.

Hägnader
Inom detta avsnitt påträffades endast övriga 
kulturhistoriska lämningar i form två hägnader 
(Stala 368 och 363).

Detaljkarta 5
Detaljkarta 5, illustration 10, innehåller till 
största delen ett höjdområde i utredningsom-
rådets östra del, medan den västra delen inne-
håller lägre liggande marker. De lägre liggande 
partierna utgörs av åker- och betesmarker och 
de höglänta pertierna utgörs av skogsmark.
 Inom detta kartblad påträffades två boplat-
ser (Stala 355 och 329) och två gravar (Stala 
346 och 348). Boplatserna ligger på snarlika 
lägen i slänter från höjdområdet, skillnaden är 
riktningarna som är mot norr respektive väst 
och att Stala 329 ligger lägre än Stala 355.
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Stala 355 Boplats  
Boplatsen är 135 x 55 meter stor i NNÖ-SSV 
riktning. Ytan är belägen på mellan 5-14 meter 
över havet och utgörs till största delen av be-
tesmark, med inslag av skogsmark och äldre 
åkermark. Fornlämningen ligger i en svag syd-
västlig sluttning med flera mindre avsatser. 
 Inom området påträffades fynd i samtliga 
sex schakt (14-19) i form av åtta avslag, ett 
splitter och 10 bitar övrig slagen flinta. Läm-
ningen är delvis topografiskt avgränsad. 

Stala 329 Boplats 
Boplatsen är 83 x 33 meter stor i ÖNÖ-VSV 
riktning. Ytan är belägen på mellan 5-8 meter 
över havet och utgörs av åkermark med ett 
mindre impediment i söder. Fornlämningen lig-
ger på en flack höjdrygg. 
 Inom området påträffades fynd av flinta i 
båda schakten (206-207) i form av fem av-
slag, ett splitter och en bit övrig slagen kvarts. 
Merparten av fynden kom i schakt 206 vid im-
pedimentet. Lämningen är delvis topografiskt 
avgränsad.

Stala 346 Stensättning
Stensättningen ligger på ett utskjutande berg-
skrönsparti och är rektangulär, 3,5 x 2,2 me-
ter (NV-SÖ) och intill 0,2 meter hög. Fyllning 
består av 0,2-0,3 meter stora stenar och den 
är delvis övermossad. 

Stala 348 Stensättning
Stensättningen ligger på en avsats nedanför 
ett markant bergskrön och är rektangulär till 
formen, 3,5 x 2,5 meter ( NV-SÖ) och intill 0,2 
meter hög. Fyllning utgörs av 0,3-0,6 meter 
stora stenar. Fornlämningen är delvis över-
mossad och har glesare med sten i mitten. 

Hägnader
Inom detta kartblad påträffades även övriga 
kulturhistoriska lämningar i form av fyra hägna-
der (Stala 333, 338, 343 och 371). Av dessa 
avviker Stala 333 i det att denna hägnad for-
mar en sluten enhet. De övriga är förvisso 
med stor sannolikhet kopplade till ett större 
system av hägnader som skapar slutna delar i 

landskapsrummet, men Stala 333 skapade en 
nästan perfekt kvadratisk inhägnad yta uppe i 
höjdområdet.

Detaljkarta 6
Detaljkarta 6, illustration 11, innehåller till 
största delen ett höjdområde med både av-
satser och krönplatåer i utredningsområdets 
östra del, medan den västra delen innehåller 
låglänt terräng i strandzonen. 
 Den västra delen utgörs av lövskog medan 
den östra utgörs framförallt av barrskog med 
ett visst inslag av lövträd i mindre våtmarker. 
Kartbladet omfattar även en del av en nydrag-
ning av lokalväg i två varianter.
 Inom detta kartavsnitt påträffades tre bo-
platser (Stala 336, 334 och 358) och två gra-
var (Stala 352 och 356). De tre boplatserna 
ligger i gipar och två av dessa ligger på snar-
lika nivåer åtskilda av en mindre bergstopp. 
Den tredje ligger i uppgången till detta höjdom-
råde.  

Stala 336 Boplats 
Boplatsen är 49 x23 meter stor i NV-SÖ rikt-
ning. Ytan är belägen på mellan 15-22 meter 
över havet och utgörs av skogsmark, vägom-
råde och åkerkant. Fornlämningen är belägen 
i ett krönläge i sydöst och på en avsats i nord-
väst. 
 Inom området påträffades fynd av flinta i 
såväl vägskärning som dikeskant samt i en 
provgrop (115). Fynden bestod av fem avslag, 
ett splitter och en övrig kärna. Lämningen är 
delvis topografiskt avgränsad.

Stala 334 Boplats 
Boplatsen är 37 x 30 meter stor i NNÖ-SSV 
riktning. Ytan är belägen på mellan 20-26 me-
ter över havet och utgörs av skogsmark med 
inslag av äldre betesmark. Fornlämningen är 
belägen i en flack sluttning mot nordöst med 
flera mindre avsatser. 
 Inom området påträffades i en provgrop 
(114) fynd i form av tio avslag, tio splitter samt 
tio bitar övrig slagen flinta. Lämningen är del-
vis topografiskt avgränsad. 
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Stala 358 Boplats
Boplatsen är 50 x 18 meter stor i NV-SÖ rikt-
ning. Ytan är belägen på mellan 24-30 meter 
över havet och utgörs av skogsmark. Fornläm-
ningen ligger i en avsmalnande gip mot sydöst 
i ett bergsområde. 
 Inom området framkom i två provgropar 
(101-102) fynd av flinta i form av fyra avslag, 
fem splitter samt tio bitar övrig slagen flinta. Il-
lustration 12. Lämningen är delvis topografiskt 
avgränsad. 

Stala 352 Stensättning
Stensättningen ligger på ett utskjutande berg-
skrön och är rund, 5 meter i diameter och 
intill 0,2 meter hög. Fyllningen består av 0,2-
0,3 meter stora stenar och är delvis övermos-
sad. 

Stala 356 Stensättning 
Stensättningen ligger på ett utskjutande berg-
skrön och är rund, 4 meter i diameter och in-
till 0,2 meter hög. Fyllning utgörs av 0,2-0,3 
meter stora stenar och är delvis övermossad. 
Fornlämningen har en otydlig avgränsning på 
grund av vegetationen.

Hägnader, gränsmärken, brunn
Inom detta avsnitt påträffades även flera oli-
ka övriga kulturhistoriska lämningar i form av 
som tre hägnader (Stala 332, 351 och 364), 
två gränsmärken (Stala 339 och 360) och en 
brunn (Stala 342). 

Detaljkarta 7
Detaljkarta 7, illustration 13, omfattar delar av 
föregående kartavsnitt, men det som redovi-
sas textmässigt nedan är enbart fortsättning-
en på den planerade lokalvägens dragningen 
efter Stala 358. 
  Efter en mindre svacka kommer ett höjdpar-
ti med en dalgång strax nedanför det högsta 
bergspartiet som till viss del berörs av nybygg-
nationen. Denna dalgång övergår i öster till en 
något lägre liggande flack slätt omgärdat av 
berg utom i söder. 
  Nedan redovisas två boplatser, en nypå-
träffad boplats (Stala 359) som framkom 
i ovan nämnda krönläge (sadelläge), strax 
ovanför den redan registrerade boplatsen 
(Stala 183). I denna del av kartbladet före-
kommer det inga övriga kulturhistoriska läm-
ningar.

Illustration 12. Provgropdokumentation vid Stala 358. Roger Nyqvist beskriver provgrop 102 i mitten av gipen.
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Stala 359 Boplats 
Boplatsen är 65 x 45 meter stor i NV-SÖ rikt-
ning. Ytan är belägen på mellan 34-38 meter 
över havet och utgörs av skogsmark, delvis 
stormskadad. 
 Inom området framkom fynd av flinta i tre 
schakt (28-29, 200) samt även i en rotvälta i 
form av fyra avslag, två splitter och sex bitar 
övrig slagen flinta. Boplatsen är delvis topogra-
fiskt avgränsad.
 
Stala 183 Boplats
Boplatsen är 90 x 30 meter stor i VNV-ÖSÖ 
riktning. Ytan är belägen på mellan 27-30 me-
ter över havet och utgörs av åker i en svag 
sydsluttning. 
 Inom området påträffades enligt fornmin-
nesinventeringen 1990 rikligt med flinta, spe-
ciellt i norra åkerkanten där även skalgrus iakt-
togs.
 
Detaljkarta 8
Detaljkarta 8, illustration 14, innehåller till 
största delen en avsmalnande dalgång mellan 
två större bergsområden. Dalgången innehål-
ler några mindre platåer, framförallt på den 
södra delen av dalgången. Bergsområdena på 
båda sidorna om dalgången innehåller i sin tur 

både avsatser och mindre gipar upp mot res-
pektive bergsområdes krönlägen. Den södra 
sidan har fler gipar och avsatser än den norra 
sidan, medan den norra har mer branta bergs-
sidor mot dalgången. Gemensamt är att det är 
barrskog som dominerar vegetationen på båda 
sidorna och i dalgången, även om en del löv-
träd förekommer. 
 Inom detta avsnitt påträffades en lägenhets-
bebyggelse (Stala 330) som enligt Rio Kultur-
kooperativ bör betraktas som fast fornlämning 
(se även nedan under rubriken Tolkning), men 
som av FMIS är registrerad som övrig kulturhis-
torisk lämning. Lägenhetsbebyggelsen ligger 
på en lite högre avsats kring ett impediment 
och de lägre liggande partierna har till och från 
använts som åker respektive ängsmark. 
 På detta kartblad förekommer även Stala 
340 och Stala 341, vilka dock kommer att re-
dovisas textmässigt i samband med illustra-
tion. 17.
 
Stala 330 Lägenhetsbebyggelse 
Den påträffade lägenhetsbebyggelsen är 80 x 
45 meter i NÖ-SV riktning och består av två 
husgrunder med spismursrester, en källarruin 
och en brunn. De båda husgrunderna har tol-
kats som ett boningshus respektive en övrig 

Illustration 15. Jordkällare, delvis raserad. 
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huslämning. Boningshuset ligger i ett krönläge 
medan den övriga huslämningen ligger direkt 
invid bergskant. 
 Boningshuset är 8 x 4 meter stort (NNÖ-
SSV) och består av ställvis kännbara syllste-
nar, 0,2–0,3 meter stora och 0,2 meter höga. 
Centralt utmed den nordvästra långsidan åter-
finns en spismursrest, 2 x 2 meter och 0,4 
meter hög.  
 Den andra husgrunden utgörs av en kon-
struktion med oklar funktion. Den är 5 x 5 
meter med grundmur på tre sidor och berg 
i sydöst. Grundmuren är 0,4-0,7 meter bred 
och intill 1,0 meter hög, bestående av 0,4-1,3 
meter stora stenar. Spismursresten är 2 x 1,6 
meter och 0,7 meter höga. 
 Strax invid boningshuset finns en jordkälla-
re, 6 x 5 meter (Ö–V), ingrävd i moränbacken. 
Den har kallmurade väggar, intill 1,7 meter 
höga, av 0,3–0,6 meter stora stenar. Tre tro-
liga takhällar är synliga i öster. Jordkällarens 
ingång är belägen i väster, Illustration 15.

 Norr om den övriga huslämningen och väs-
ter om boningshuset påträffades en stensatt 
brunn, 2,5 x 1,9 meter, och intill 0,5 meter 
djup till fuktig yta, med stensatta kanter av 
0,1–0,7 meter stora stenar. 
 Genom lägenhetsbebyggelsen löper en min-
dre tydlig vägdragning som fortsätter över krö-
net i riktning mot norr. 
 Lokalen förekommer på karta i samband 
med storskiftet 1813 som fastställdes 1814, 
illustration 16. Problemet är att denna del av 
fastigheten Varekil är omtvistat och det skall 
ha förekommit juridiska handlingar om den-
na tvist redan från 1574 enligt akterna från 
1813. Området som sådant förekommer som 
tvisteområde mellan Varekil och Varekilsnäs, 
men även i tvist med Svanvik. Tyvärr saknas 
själva lägenhetsbebyggelsen på kartmaterial 
från perioden före år 1800 och eftersom områ-
det bär samma namn som denna bebyggelse, 
är det svårt att med säkerhet fastställa be-
byggelsens läge före detta årtal. Även om det 

Illustration 16. Utdrag ur Storskifte 1814 visande torpet Tjuvkil med utredningsområdet inlagt.
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förevisades handlingar från 1574 på förhand-
lingarna i samband med karteringen år 1813, 
så innehöll dessa inga säkerställda uppgifter 
om bebyggelse eller någon karta. 
 Det som med säkerhet kan utläsas ur ak-
terna är att markerna åtminstone betas, att hö 
hämtas samt att det kanske odlas ytor i områ-
det. Detta område som bär namnet Tjuvkil har 
hävdats av de tre närliggande fastigheterna, 
vilket indikerar att det marken troligen var dug-
lig för odling. 
 Det boningshus som påträffades vid utred-
ningen överstämmer i läge med en av bygg-
naderna som redovisas på kartan från 1814. 
Den övriga husgrunden med oklar funktion 
återfinner vi på 1838 års kartering medan 
jordkällaren troligen anlagts under mitten av 
1800-talet. Bebyggelsen överges innan 1885 
för då saknas bebyggelse inom denna lokal, 
enligt kartmaterialet är det endast betesmark. 
När ytan kartläggs i samband med den ekono-
miska kartan under början av 1930-talet, re-
dovisas ytan nära de påträffade husgrunderna 
som odlingsmark utan existerande bebyggel-
se. 
 Det framkom flinta och rödgods i schakt 13 
söder om boningshuset, och ett bränt ben i 
schakt 12 i närheten av boningshuset, men 
inga anläggningar eller utkastlager kunde iden-
tifieras. 
 I försök att fastställa ålder på lägenhetsbe-
byggelsen undersöktes möjligheten att hitta 
bevis på torpets existens via en genomgång 
av husförhörslängderna. Tyvärr så brann präst-
gården i Stala socken ned under mitten av 
1800-talet, allt material äldre än denna hän-
delse är förstört. Enligt ortnamnsarkivets sam-
manställning dyker Tjuvkil i form av torpnamn 
upp för första gången år 1811, Dialekt- och 
ortnamnsarkivet 1940.

Hägnader och röjningsrösen
Inom detta kartavsnitt påträffades även flera 
övriga kulturhistoriska lämningar i form av sju 
hägnader (Stala 344, 357, 361-362, 366, 369 
och 372) och två röjningsrösen (Stala 345 och 
347). 

Detaljkarta 9
Detaljkarta 9, illustration 17, innehåller till 
största delen liksom föregående kartblad en 
avsmalnande dalgång mellan två bergsområ-
den. Inom denna del av dalgången förekom-
mer några mindre platåer på båda sidorna av 
dalgången och här är dalgången som smalast. 
Bergsområdena på båda sidorna om dalgång-
en innehåller mindre avsatser och gipar upp 
mot bergsområdets krönlägen. Gemensamt är 
att det är barrskog som dominerar vegetatio-
nen på båda sidorna och i dalgången, även om 
en del lövträd förekommer. 
  Då inget framkom inom utredningsområdets 
norra slutdel, invid Varekil, presenteras inte 
denna del i detaljkartorna.
 
Stala 340 Boplats
Boplatsen är 34 x 26 meter stor i NNÖ-SSV 
riktning. Ytan är belägen på mellan 8-11 meter 
över havet och utgörs av en mindre avsats i 
bergsområdet. Området utgörs av skogsmark.
 Inom området framkom fynd av flinta i två (1 
och 3) av tre schakt i form av tre avslag och 
åtta bitar övrig slagen flinta. Lämningen är del-
vis topografiskt avgränsad.

Stala 151 Uppgift om fyndplats
Enligt fornminnesinventeringens uppgifter, 
som är hämtade från Göteborgsinventeringen, 
skall ”1 flintstycke, spån och 4 avfallsstycken” 
hittats i åkrar till vänster om vägen från Var-
ekil, mitt emot torpen Damlycke och Allycke. 
Dessa torp har inte återfunnits, och därmed 
har man prickat in platsen utifrån Göteborgs-
inventeringens karta. Här har det dock blivit 
något fel, eftersom inprickningen ligger till hö-
ger om vägen från Varekil. Lägger man över 
den på den vänstra sidan av vägen, finns det 
fortfarande ingen åker i detta läge varken på 
1930-talets ekonomiska karta eller på 1885 
års karta över fastigheten. 
 Däremot finns det betesmark och, vad som 
är ännu mera intressant, den nyregistrerade 
boplatsen Stala 340 i detta läge. Om det rör 
sig om samma lokal som avses går inte att 
fastställa. 
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Stala 341 Stensättning
Stensättningen ligger på en utskjutande av-
sats i ett bergsområde och är rund, 6 meter 
i diameter och intill 0,2 meter hög. Fyllning 
består av 0,2-0,3 meter stora stenar och är 
delvis övermossad. 

Hägnader
Inom detta kartavsnitt påträffades övriga kul-
turhistoriska lämningar i form av två hägnader 
(Stala 337 och 350). 

Fynd
Fyndmaterialet från utredningen består till 
största delen av avslag och övrig slagen flinta 
och det förekommer enstaka splitter i materia-
let. I materialet förekommer endast en övrig 
kärna. Fyndmaterialet ger inget stöd för någon 
kronologisk tolkning. 
 För närmare information kring fyndmateria-
let hänvisas till bilaga 1. Fyndmaterialet har 
sorterats med stöd av Sorteringsschema för 
flinta, Andersson m fl 1978. Efter sortering 
återdeponerades fyndmaterialet i respektive 
grävenhet. 

Analysresultat
Inga analyser har genomförts i samband med 
den arkeologiska utredningen.
 
Tolkning  
Nedan följer en samlad tolkning av resultaten 
av den särskilda utredningen.

Boplatser 
Sex (Stala 331, 334, 336, 358, 359 och 183) 
av de tio boplatserna har lägen och samman-
sättning av fyndmaterialet indikerar framförallt 
stenåldersdateringar, och detta intryck förstärks 
genom avsaknandet av anläggningar. Vad gäller 
de fyra kvarvarande (Stala 151, 329, 340 och 
355), så ligger de i annorlunda lägen och mycket 
lägre i terrängen än de sex andra. Detta att de 
alla ligger på nivåer under 15 meter över havet 
förstärker intrycket att de skulle kunna vara bo-
platser eller aktivitetsytor från perioden brons-
ålder till järnålder. De lägst liggande kan dock 
endast ha varit användbara under järnåldern.    

 Inga anläggningar framkom i sökschakt el-
ler provgropar, men förekomst av sådana kan 
inte uteslutas. Om företeelserna som finns till 
hands tolkas, blir resultatet en trolig stenål-
dersdatering för de sex högre belägna boplat-
serna. Förekomst av material från andra perio-
der inom dessa lokaler kan dock inte uteslu-
tas. Eventuellt har dessa lokaler använts för 
mer temporära aktiviteter och troligen under 
vissa delar av de lämpligaste årstiderna. 
 Boplatserna är registrerade som fasta forn-
lämningar.

Stensättningar
I samband med inventeringen påträffades fem 
stensättningar, företrädesvis på krönlägen. 
De är lite olika i sin form, tre är runda (Stala 
341, 352 och 356) och två är rektangulära 
(Stala 346 och 348). Det går inte att datera 
lämningarna med säkerhet, även om läge och 
form indikerar att dessa lämningar har anlagts 
framförallt under järnåldern. Dessvärre verkar 
det inte finnas någon entydig rumslig relation 
till de eventuella brons-/järnåldersboplatserna 
som framkommit.  
 Stensättningarna är registrerade som fasta 
fornlämningar.

Lägenhetsbebyggelse
Den lägenhetsbebyggelse (Stala 330) som av 
Rio Kulturkooperativ uppfattas som en möjlig 
fast fornlämning, har enligt de lantmäteriakter 
som finns inte ett läge som är identifierbar på 
karta före 1800-talets början. Men denna be-
byggelse är troligen äldre eftersom den karte-
ras 1813 med hus samt namngivna markslag 
och att det förekommer hänvisningar i dessa 
handlingar till äldre juridiska handlingar. 
 Lokalen har varit brukad och hävdad av de 
tre kringliggande stamfastigheterna som om-
gärdar denna lokal åtminstone från 1500-tal. 
Dessvärre kom inga fynd inom ytan som kan 
hjälpa till med tolkningen av platsens ålder. 
Ytan tycks under historisk tid varit brukad både 
som boställe och som endast odlings- eller be-
tesmark. Den möjliga äldsta fasen hamnar, 
utifrån resonemanget att ytan är en buffert till 
den centrala bebyggelseområdet kring Stala 
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kyrka, i den bebyggelseexpansion som följde 
på digerdödens framfart i slutet av 1300-ta-
let. Denna tolkning passar in i att Stalabygden 
skulle ha varit en av folkrikaste på Orust under 
medeltiden. De identifierbara byggnadsrester-
na är troligen från den sista etableringen som 
upphör före 1885.  
 Stala 330 är registrerad av FMIS som övrig 
kulturhistorisk lämning.

Husgrund 
Den enskilda husgrunden (Stala 367) återfinns 
i lantmäteriakterna från 1800-talets början, 
men går inte att identifiera i 1700-talets kart-
material och den är försvunnen på 1930-talets 
karta. Det är i detta fall svårt att hävda en 
längre historia, eftersom det saknas omnäm-
nanden av platsen i äldre juridiska handlingar. 
Lämningen har dock välhävdad åker och äng 
invid byggnaderna under 1800-talet, vilket kan 

indikera att marken tagits i bruk ett antal årti-
onden innan karteringen. 
 Stala 367 är registrerad som övrig kulturhis-
torisk lämning.

Hägnader
De 22 hägnader som påträffades i form av 
stengärdesgårdar gör att denna kulturhisto-
riska kategori dominerar utredningsmateria-
let. Dessa hägnader byggdes för att synlig-
göra gränser på ett tydligare sätt än gräns-
stenarna. De har alltid inramat något, allt från 
åkern till betesmarken eller det välhävdade 
mot det ohävdade, och slutligen blev de även 
markeringar av det individuella ägandet. Gi-
vetvis blir frågan när det egentligen behövs 
att anlägga dessa hägnader i sten, för den 
största delen av landskapsrummet, utmar-
ken, var under lång tid inte individuellt hävdat 
utan kollektivt. 

Illustration 18. Gränsmärke Stala 360.
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 Studerar man lagarna och förordningarna så 
finns det lagrum som skall se till att markerna 
hägnas in, oftast kallade hägnadsförordingar. 
Syftet kan vara samma som då man kartera-
de fastigheterna, att kronan ville skydda sin 
inkomst från onödigt bortfall. Före 1857 års 
hägnadsförordning kom, fanns kravet att en-
dast inägomarken skulle vara skyddad via häg-
nader, Kardell 2004. Att man anlade dessa 
skydd i sten kan bero på att landskapet var 
trädfattigt, eller på att man inte längre föränd-
rade hävden på ytan och därmed behövde en 
mer permanent anläggning. Stengärdesgården 
har i Bohuslän aldrig anlagts på samma ge-
digna sätt som man gjorde i de mer stenrika 
delarna av Sverige som exempelvis i Småland. 
De bohuslänska stengärdesgårdarna kan sna-
rare liknas vid moderna elstängsel då de ge-
nom sin ranglighet skulle skrämma djuren från 
att försöka klättra över, Cullberg 1982. 
 Att vi träffar på så många stengärdesgårdar 
i den historiska utmarken kan, bortsett från 
det ökade ekonomiska intresset att tydliggöra 
de enskilda skiftena, även berott på det fak-
tum att betestrycket ökade successivt under 
1700- och 1800-talet. 
 Man skall dock inte se de registrerade läm-
ningarna som separata, utan de hänger ihop 
med hur landskapet har nyttjats och uppsplitt-
rats. De är till största delen en rest av åtmins-
tone 1800-talets resurshantering och det kan 
även finnas de som har kopplingar till äldre 
uppdelningar. Nackdelen med en linjeinvente-
ring är uppenbar, eftersom landskapsrummet 
som helhet inte dokumenteras och därmed 
blir spåren fragmentariska.
 Hägnaderna är registrerade som övriga kul-
turhistoriska lämningar.

Gränsmärken
Intressant är att det framkom endast fyra gräns-
märken och att de var relativt utspridda längs 
utredningsområdet. Detta indikerar att de ovan 
nämnda tvisterna kring Tjuvkil inte orsakade 
något större behov av nya markeringar i fält. 
Detta kan tolkas som att man inte tvistade om 
gränsernas exakta läge utan snarare om vilka 
ytor som ingick i respektive utmarksdel. 

  Gränsmärken används som stödpunkter i de 
linjer som skapar fastighetsgränserna, dessa 
har olika status beroende på hur viktiga de var 
i linjerna. Samtidigt skapades det ibland enk-
lare stödpunkter under lantmätarens arbete 
och dessa raserades alltid för att inte skapa 
förvirring, men kan fortfarande vara urskiljbara 
som spridda stensamlingar.
 Gränsmärkena är registrerade som övriga 
kulturhistoriska lämningar.

Skanslämning
Utifrån den figur som presenterades av Bruse-
witz (se illustration 4) i kombination med ut-
redningens resultat i form av en hägnad (Stala 
349) i ett ungefärligt läge som någon av de 
möjliga vallar som Brusewitz angav, gör att 
tolkningen bör vara att det inte funnits varken 
någon skans eller eventuellt blockhus. De val-
lar som finns med i ritningen är troligen inte 
någon del av en försvarsanläggning, utan delar 
i ett hägnadssystem. Självklart är det svårt att 
göra en fullvärdig tolkning eftersom stora de-
lar av området är kraftigt påverkad av senare 
tiders vägarbeten.

Övriga lämningstyper
Brunnen (Stala 342) saknar äldre bebyggelse-
lämningar i direkt närhet och kan ha använts 
som vattenhål för betesdjur. Vad gäller sten-
brottet har det inte kunnat fastställas när det 
har varit i bruk, det är dock av mindre stor-
lek och borde kunna sättas i samband med 
antingen husbehovstäkt eller som täkt till 
1900-talets vägbyggnationer.   
 
Antikvarisk bedömning
Fornlämningar är skyddade genom bestäm-
melserna i 2 kapitlet i Lag om kulturminnen 
mm. Kulturlämningar och kulturmiljöer är ock-
så skyddade genom miljöbalkens generella 
hänsynsregler samt 3 kap 6 §. Hänsyn bör vi-
sas så att fornlämningarna kan kvarligga på 
plats. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas 
till länsstyrelsen.
  För boplatserna och stensättningarna krävs 
ytterligare antikvariska åtgärder, om byggna-
tionsplanerna kvarstår i anslutning till dessa. 
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Lägenhetsbebyggelsen, torpet Tjuvkilen, bör 
förundersökas för att fastställa om lokalen är 
äldre än 1800. De övriga kulturhistoriska läm-
ningarnabör i möjligaste mån kvarligga och på 
detta sätt fortsätta att synliggöra information 
om den äldre bebyggelsehistorien. Stenbrottet 
och den ensamliggande husgrunden bör doku-
menteras i det fall de berörs av vägbyggnatio-
nen.
 Beträffande skansen Stala 176 är Rio Kul-
turkooperativs bedömning att om det legat en 
skans på den utpekade lokalen är den idag så 
kraftigt påverkad av recent aktivitet att en vi-
dare undersökning ej skulle ge ytterligare kun-
skap.
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Bilaga 1. Lämningar
RAÄ-nr Lämningstyp Beskrivning

329 1039:38

330 1039:24

331 1039:40

332 1039:25 Hägnad

333 1039:10 Hägnad

334 1039:41

335 1039:26 Gränsmärke

336 1039:42

337 1039:27 Hägnad

338 1039:11 Hägnad

339 1039:12 Gränsmärke

340 1039:43

341 1039:28 Grav

Rio nr Antikvarisk 
bedömning

Boplats 
4-8 möh

Boplats, ca 83x33 m (ÖNÖ-VSV). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 5 avslag, 1 splitter samt 1 bit slagen 
kvarts.

Fast 
fornlämning

Lägenhets-
bebyggelse

Torplämning, ca 80×45 m (NO–SV), bestående av 2 husgrunder, 1 
källarruin och 1 brunn. 
Husgrund 1: 8×4 m (NNÖ-SSV), består av ställvis kännbara 
syllstenar, 0,2–0,3 m st och 0,2 m h. Spismursresten är 2×2 m 
och 0,4 m h. 
Husgrund 2: 5×5 m med grundmur på  tre sidor och berg i SÖ. 
Grundmuren är 0,4-0,7 m br och intill 1,0 m h, bestående av är 
0,4-1,3 m st stenar. Spismursresten är 2×1,6 m och 0,7 m h.
Jordkällare: 6×5 m (Ö–V), ingrävd i moränbacke. Kallmurade 
väggar, intill 1,7 m h, av 0,3–0,6 m st stenar. Tre troliga takhällar 
synliga i Ö. Ingång från V. 
Brunn: 2,5 x1,9 m och 0,5 m dj (till fuktig yta), stensatt av 0,1–0,7 
m st stenar. 
Enligt lantmäterihandlingar känt sedan storskiftet 1814, övergivet 
före 1885. Dock skall det ha funnits hävd på torpet från 1574, 
enligt juridiska handlingar som nämns vid 1813-14 års 
skiftesförhandling.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
26-32 möh

Boplats, ca 65x50 m (NNV-SSÖ). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 8 avslag och 9 övrigt slagen flinta.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (NV-SÖ/N-S), 0,4-0,6 m br, intill 0,7 m 
h. Uppförd i fem lager av 0,2-0,7 m stora stenar, merparten flata 
stenar. Består av två delar med en nedriven mindre del i mitten.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 80 m l, 0,6 m br, intill 0,8 m h. Uppförd i tre till 
fyra lager av 0,2-0,7 m stora stenar. Den hägnar in en mindre 
kvadratisk yta, ca 20x20 m stor.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
20-26 möh

Boplats, ca 37x30 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i 
provgrop slagen flinta, 10 avslag, 10 splitter samt 10 övrigt slagen 
flinta.

Fast 
fornlämning

Gränsmärke, 0,7x0,7 m, 0,55 m h. Bestående av 4-5 lager sten, 
0,15-0,4 m stora. Visarsten liggande mot N, 1,0 m l, 0,3 m br och 
0,18 m  tj. I konstruktionen finns 4 kvartsstenar. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
15-22 möh

Boplats, ca 49x23 m (NV-SÖ). Inom angivet område påträffades i 
provgrop samt ytplock  slagen flinta, 1 övrig kärna, 5 avslag samt 
1 splitter.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (VSV-ÖNÖ), 1,4 m br, intill 0,5 m h. 
Uppförd i två lager av 0,5-1,1  m stora stenar. Ser ut som 
skalmursgrund med två parallella rader av större stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 60 m l (N-S), 0,8 m br, intill 0,8  m h. Uppförd i 
två till tre lager av 0,3-1,0 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Gränsmärke, 0,4x0,4 m, 0,5 m h. Bestående av visarsten, 0,6 m l, 
0,3 m br och 0,2 tj. På två sidor inramad av tre lager sten, 0,2-0,4 
m stora. 
Omedelbart O  om ligger ytterligare stenar på berget strax invid, 
de är övermossade.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
8-11 möh

Boplats, ca 34x26 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 3 avslag, och 8 övrigt slagen flinta.

Fast 
fornlämning

Stensättning, rund, 6 m diam och intill 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,3 
m st, delvis övermossade stenar. 

Fast 
fornlämning
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342 1039:13 Brunn

343 1039:14 Hägnad

344 1039:29 Hägnad

345 1039:30 Röjningsröse

346 1039:15 Grav

347 1039:31 Röjningsröse

348 1039:16 Grav

349 1039:1 Hägnad

350 1039:5 Hägnad

351 1039:36 Hägnad

352 1039:21 Grav

353 1039:6 Hägnad

354 1039:37 Hägnad

355 1039:44

356 1039:22 Grav

357 1039:7 Hägnad

358 1039:39

359 1039:45

Brunn, rund, 1 m diam. Brunnen har stenskoning i minst tre lager, 
av 0,2-0,4 m st stenar, till 0,7 m dj. I NV finns en flack vall, 1,7 m 
br. Brunnen har en fuktig yta i botten. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 60 l (NV-SÖ), 0,5-0,7 m br, intill 0,8m h. 
Uppförd i tre lager av 0,3-0,7 m stora stenar. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 30 m l (NV-SÖ,N Ö-SV), 1,0 m br, intill 0,8 m h. 
Uppförd i ett lager av 0,8-1,0  m stora stenar. Den är L-formad, 
den längsta  delen 20 m l och den mindre 10 m l.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Odlingsröse, oregelbundet, ca 6x5 m st och intill 1,5 m h, av 0,2–
1,5 m st stenar. Toppig form. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stensättning, rektangulär, 3,5x2,2 m (NV-SO) och intill 0,2 m h. 
Fyllning av 0,2-0,3 m st, delvis övermossade stenar. 

Fast 
fornlämning

Odlingsröse, rund, ca 2 m diam och intill 0,3 m h, av 0,1–0,3 m st 
stenar. Merparten av stenen är svart. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stensättning, rektangulär, 3,5x2,5 m (NV-SO) och intill 0,2 m h. 
Fyllning av 0,3-0,6 m st, delvis övermossade stenar. Glesare med 
sten i mitten.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, 6 m l (N-S), 0,4 m br, intill 0,5 m h. Uppförd i ett 
lager av 0,4-0,9 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning 

Stengärdesgård, 166 m l (O-V), 0,4-0,9 m br, intill 0,8 m h. Uppförd 
i tre till fyra lager av 0,2-1,2 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 30 m l (NÖ-SV), 0,5 m br, intill 0,7 m h. 
Uppförd i tre lager av 0,2-1,1 m stora stenar. I ett parti finns tre 
mindre öppningar i muren mot kalberget.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stensättning, 5 m diam och intill 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,3 m st, 
delvis övermossade stenar. 

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (NNV-SSO), 0,4 m br, intill 0,9 m h. 
Uppförd i två till tre lager av 0,4-1,0  m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 30 m l (NV-SÖ), 0,4 m br, intill 0,9 m h. 
Uppförd i två lager av 0,4-0,9 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
5-14 möh

Boplats, ca 135x55 m (NNÖ-SSV). Inom området  påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 8 avslag, 1 splitter, 10 övrigt slagen flinta 
samt 1 naturflinta.

Fast 
fornlämning

Stensättning, rund, 4 m diam och intill 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,3 
m st, delvis övermossade stenar. Otydlig avgränsning pga 
vegetationen.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 70 m l (Ö-V), N-S), 0,4-0,6 m br, intill 1,0 m h. 
Uppförd i tre lager av 0,2-0,4 m stora stenar. Den är S-formad med 
den längsta delen Ö-V  riktning. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
24-30 möh

Boplats, ca 50x18 m (NV-SÖ). Inom området påträffades i 
provgropar slagen flinta, 4 avslag, 5 splitter samt 10 övrigt slagen 
flinta.

Fast 
fornlämning

Boplats 
34-38 möh

Boplats, ca 65x45 m (NV-SÖ). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 4 avslag, 2 splitter samt 6 övrigt slagen 
flinta.

Fast 
fornlämning

RAÄ-nr Lämningstyp Beskrivning

329 1039:38

330 1039:24

331 1039:40

332 1039:25 Hägnad

333 1039:10 Hägnad

334 1039:41

335 1039:26 Gränsmärke

336 1039:42

337 1039:27 Hägnad

338 1039:11 Hägnad

339 1039:12 Gränsmärke

340 1039:43

341 1039:28 Grav

Rio nr Antikvarisk 
bedömning

Boplats 
4-8 möh

Boplats, ca 83x33 m (ÖNÖ-VSV). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 5 avslag, 1 splitter samt 1 bit slagen 
kvarts.

Fast 
fornlämning

Lägenhets-
bebyggelse

Torplämning, ca 80×45 m (NO–SV), bestående av 2 husgrunder, 1 
källarruin och 1 brunn. 
Husgrund 1: 8×4 m (NNÖ-SSV), består av ställvis kännbara 
syllstenar, 0,2–0,3 m st och 0,2 m h. Spismursresten är 2×2 m 
och 0,4 m h. 
Husgrund 2: 5×5 m med grundmur på  tre sidor och berg i SÖ. 
Grundmuren är 0,4-0,7 m br och intill 1,0 m h, bestående av är 
0,4-1,3 m st stenar. Spismursresten är 2×1,6 m och 0,7 m h.
Jordkällare: 6×5 m (Ö–V), ingrävd i moränbacke. Kallmurade 
väggar, intill 1,7 m h, av 0,3–0,6 m st stenar. Tre troliga takhällar 
synliga i Ö. Ingång från V. 
Brunn: 2,5 x1,9 m och 0,5 m dj (till fuktig yta), stensatt av 0,1–0,7 
m st stenar. 
Enligt lantmäterihandlingar känt sedan storskiftet 1814, övergivet 
före 1885. Dock skall det ha funnits hävd på torpet från 1574, 
enligt juridiska handlingar som nämns vid 1813-14 års 
skiftesförhandling.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
26-32 möh

Boplats, ca 65x50 m (NNV-SSÖ). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 8 avslag och 9 övrigt slagen flinta.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (NV-SÖ/N-S), 0,4-0,6 m br, intill 0,7 m 
h. Uppförd i fem lager av 0,2-0,7 m stora stenar, merparten flata 
stenar. Består av två delar med en nedriven mindre del i mitten.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 80 m l, 0,6 m br, intill 0,8 m h. Uppförd i tre till 
fyra lager av 0,2-0,7 m stora stenar. Den hägnar in en mindre 
kvadratisk yta, ca 20x20 m stor.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
20-26 möh

Boplats, ca 37x30 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i 
provgrop slagen flinta, 10 avslag, 10 splitter samt 10 övrigt slagen 
flinta.

Fast 
fornlämning

Gränsmärke, 0,7x0,7 m, 0,55 m h. Bestående av 4-5 lager sten, 
0,15-0,4 m stora. Visarsten liggande mot N, 1,0 m l, 0,3 m br och 
0,18 m  tj. I konstruktionen finns 4 kvartsstenar. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
15-22 möh

Boplats, ca 49x23 m (NV-SÖ). Inom angivet område påträffades i 
provgrop samt ytplock  slagen flinta, 1 övrig kärna, 5 avslag samt 
1 splitter.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (VSV-ÖNÖ), 1,4 m br, intill 0,5 m h. 
Uppförd i två lager av 0,5-1,1  m stora stenar. Ser ut som 
skalmursgrund med två parallella rader av större stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 60 m l (N-S), 0,8 m br, intill 0,8  m h. Uppförd i 
två till tre lager av 0,3-1,0 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Gränsmärke, 0,4x0,4 m, 0,5 m h. Bestående av visarsten, 0,6 m l, 
0,3 m br och 0,2 tj. På två sidor inramad av tre lager sten, 0,2-0,4 
m stora. 
Omedelbart O  om ligger ytterligare stenar på berget strax invid, 
de är övermossade.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
8-11 möh

Boplats, ca 34x26 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 3 avslag, och 8 övrigt slagen flinta.

Fast 
fornlämning

Stensättning, rund, 6 m diam och intill 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,3 
m st, delvis övermossade stenar. 

Fast 
fornlämning



36

360 1039:23 Gränsmärke

361 1039:8 Hägnad

362 1039:9 Hägnad

363 1039:20 Hägnad

364 1039:35 Hägnad

365 1039:19 Brott

366 1039:34 Hägnad

367 1039:4 Husgrund

368 1039:18 Hägnad

369 1039:33 Hägnad

370 1039:3 Hägnad

371 1039:17 Hägnad

372 1039:32 Hägnad

373 1039:2 Gränsmärke Gränsmärke, 0,3x0,4 m, 0,3 m h. Raserad

Gränsmärke, 0,6x0,6 m, ca 0,7 m h. Bestående av 2 lager sten, 
0,3-0,4 m stora. Visarsten lutande mot NO, 0,9 m l, 0,3 m br och 
0,15 m  tj.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, 33 m l (Ö-V), 0,6-0,8 m br, intill 1,0 m h. Uppförd i 
två till tre lager av 0,2-0,8 m stora stenar. Ställvis raserad.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 30 m l (NNÖ-SSV), 0,5 m br, intill 1,1 m h. 
Uppförd i tre till fyra lager av 0,3-0,7 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, 48 m l (Ö-V), 0,4 br, intill 0,8 m h. Uppförd i tre 
lager av 0,2-0,4 m stora stenar. Övergår i V till vägfundament.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, 7 m l (NNV-SSÖ) 0,3 m br, intill 0,5 m h. Uppförd i 
tre lager av 0,3-0,5  m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Granitbrott, dagbrott, 16x13 m, (NO-SV). Inom området finns två  
brottytor med två mindre skrotstensupplag, påfallande lite 
bearbetningsavfall. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 45 m l (NNV-SSÖ), 0,3- 0,5 m br, intill 0,4 m h. 
Uppförd i tre lager av 0,3-0,4 m stora stenar.  

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Husgrund, rektangulär, 5×3 m (Ö–V), bestående av en övertorvad 
syllstensrad i NV långsidan, ca 0,2 m h och 0,2–0,3 m br, av 0,2–
0,3 m st stenar. Framkom genom geosondering.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (ÖNÖ-VSV), 0,7 br, intill 1,1 m h. 
Uppförd i tre lager av 0,3-1,4 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, 14 m l (N-S), 0,5-0,9 m br, intill 0,5 m h. Uppförd i 
två till tre lager av 0,2-0,7 m stora stenar. Raserad.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, 60 m l (Ö-V), 0,5 m br, intill 0,5 m h. Uppförd i tre 
lager av 0,2-0,7 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 40 m l (NNS-SSÖ), 0,6-0,8 br, intill 0,6 m h. 
Uppförd i fyra lager av 0,4-0,8 m stora stenar. I N skadad av 
markarbete.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, 12 m l (Ö-V), 0,5 m br, intill 0,5 m h. Uppförd i två 
lager av 0,3-1,7 m stora stenar. Ställvis raserad.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

RAÄ-nr Lämningstyp Beskrivning

329 1039:38

330 1039:24

331 1039:40

332 1039:25 Hägnad

333 1039:10 Hägnad

334 1039:41

335 1039:26 Gränsmärke

336 1039:42

337 1039:27 Hägnad

338 1039:11 Hägnad

339 1039:12 Gränsmärke

340 1039:43

341 1039:28 Grav

Rio nr Antikvarisk 
bedömning

Boplats 
4-8 möh

Boplats, ca 83x33 m (ÖNÖ-VSV). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 5 avslag, 1 splitter samt 1 bit slagen 
kvarts.

Fast 
fornlämning

Lägenhets-
bebyggelse

Torplämning, ca 80×45 m (NO–SV), bestående av 2 husgrunder, 1 
källarruin och 1 brunn. 
Husgrund 1: 8×4 m (NNÖ-SSV), består av ställvis kännbara 
syllstenar, 0,2–0,3 m st och 0,2 m h. Spismursresten är 2×2 m 
och 0,4 m h. 
Husgrund 2: 5×5 m med grundmur på  tre sidor och berg i SÖ. 
Grundmuren är 0,4-0,7 m br och intill 1,0 m h, bestående av är 
0,4-1,3 m st stenar. Spismursresten är 2×1,6 m och 0,7 m h.
Jordkällare: 6×5 m (Ö–V), ingrävd i moränbacke. Kallmurade 
väggar, intill 1,7 m h, av 0,3–0,6 m st stenar. Tre troliga takhällar 
synliga i Ö. Ingång från V. 
Brunn: 2,5 x1,9 m och 0,5 m dj (till fuktig yta), stensatt av 0,1–0,7 
m st stenar. 
Enligt lantmäterihandlingar känt sedan storskiftet 1814, övergivet 
före 1885. Dock skall det ha funnits hävd på torpet från 1574, 
enligt juridiska handlingar som nämns vid 1813-14 års 
skiftesförhandling.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
26-32 möh

Boplats, ca 65x50 m (NNV-SSÖ). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 8 avslag och 9 övrigt slagen flinta.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (NV-SÖ/N-S), 0,4-0,6 m br, intill 0,7 m 
h. Uppförd i fem lager av 0,2-0,7 m stora stenar, merparten flata 
stenar. Består av två delar med en nedriven mindre del i mitten.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 80 m l, 0,6 m br, intill 0,8 m h. Uppförd i tre till 
fyra lager av 0,2-0,7 m stora stenar. Den hägnar in en mindre 
kvadratisk yta, ca 20x20 m stor.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
20-26 möh

Boplats, ca 37x30 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i 
provgrop slagen flinta, 10 avslag, 10 splitter samt 10 övrigt slagen 
flinta.

Fast 
fornlämning

Gränsmärke, 0,7x0,7 m, 0,55 m h. Bestående av 4-5 lager sten, 
0,15-0,4 m stora. Visarsten liggande mot N, 1,0 m l, 0,3 m br och 
0,18 m  tj. I konstruktionen finns 4 kvartsstenar. 

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
15-22 möh

Boplats, ca 49x23 m (NV-SÖ). Inom angivet område påträffades i 
provgrop samt ytplock  slagen flinta, 1 övrig kärna, 5 avslag samt 
1 splitter.

Fast 
fornlämning

Stengärdesgård, ca 20 m l (VSV-ÖNÖ), 1,4 m br, intill 0,5 m h. 
Uppförd i två lager av 0,5-1,1  m stora stenar. Ser ut som 
skalmursgrund med två parallella rader av större stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Stengärdesgård, ca 60 m l (N-S), 0,8 m br, intill 0,8  m h. Uppförd i 
två till tre lager av 0,3-1,0 m stora stenar.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Gränsmärke, 0,4x0,4 m, 0,5 m h. Bestående av visarsten, 0,6 m l, 
0,3 m br och 0,2 tj. På två sidor inramad av tre lager sten, 0,2-0,4 
m stora. 
Omedelbart O  om ligger ytterligare stenar på berget strax invid, 
de är övermossade.

Övrig 
kulturhistorisk
lämning

Boplats 
8-11 möh

Boplats, ca 34x26 m (NNÖ-SSV). Inom området påträffades i 
sökschakt slagen flinta, 3 avslag, och 8 övrigt slagen flinta.

Fast 
fornlämning

Stensättning, rund, 6 m diam och intill 0,2 m h. Fyllning av 0,2-0,3 
m st, delvis övermossade stenar. 

Fast 
fornlämning
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Bilaga 2. Schakt     

Mått anges i meter.

Schakt 1 N-S
3,4x1,2
0-0,07  Förna
0,07-0,28 Rödbrun stenig sand
Fynd:  Flinta, 1 avslag 7 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 2 VNV-ÖSÖ
3x1,2
0-0,15  Förna 
0,15-0,25 Blockrik sand, grusig 
Fynd:  -
Kommentar: -

Schakt 3 Ö-V
4x1,2
0-0,1  Förna
0,1-0,2  Ljusbrun sand, sten förekommer
Fynd:  Flinta, 2 avslag 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 4 NNÖ-SSV
3,4x1,2
0-0,12  Förna
0,12-0,23 Ljusbrun sand, stenig
Fynd:  Flinta, 5 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 5 NNV-SSÖ
4,6x1,2
0-0,12  Förna
0,12-0,2 Mörkbrun humös sand, enstaka kol
0,2-0,3  Ljusbrun stenig grus
Fynd:  -
Kommentar: -

Schakt 6 V-Ö
4,4x1,2
0-0,09  Förna
0,09-0,22 Brun grusig sand
0,22-0,35  Gråbrun siltig sand
Fynd:  Flinta, 1 avslag 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 7 ÖNÖ-VSV
3,8x1,2
0-0,12  Matjord
0,12-0,23 Humöst grus
0,23-0,40 Rödbrunt grus
Fynd:  Flinta, 1 avslag 1 övrig slagen. 
Rödgods
Kommentar: Flinta kom i lager 3 och rödgods lager  
  2

Schakt 8 N-S
4x1,2
0-0,12  Matjord
0,12-0,38 Humöst grus
0,38-0,49 Rödbrunt grus
Fynd:  Flinta, 1 avslag 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 9 NNÖ-SSV
2,6x1,2
0-0,14  Förna
0,14-0,24 Gråbrun sand, stenig
0,24-0,30 Rödbrun sand, stenig
Fynd:  -
Kommentar: -

Schakt 10 N-S
2,8x1,2
0-0,10  Förna
0,10-0,25 Gråbrun sand, stenig
Fynd:  -
Kommentar:  -

Schakt 11 NV-SÖ
4x1,2
0-0,18  Matjord
0,18-0,34 Gråbrund sand, stenig
0,34-0,40 Rödbrun grus
Fynd:   -
Kommentar:  -

Schakt 12 NNÖ-SSV
4x1,2
0-0,15  Matjord
0,15-0,28 Gråbrun sand
0,28-0,38 Rödbrun grus
Fynd:  Ben, 1 bränt 
Kommentar: Ben i lager 2

Schakt 13 NV-SÖ
2,8x1,2
0-0,13  Matjord
0,13-0,35 Gråbrun sand
0,35-0,47 Ljusbrun grus, stenig
Fynd:  Bränd lera, kol, Flinta, 1 övrig   
 slagen, 1 Rödgods mynningfragment
Kommentar: Fynden framförallt i lager 2

Schakt 14 NNÖ-SSV
4x1,2
0-0,20  Matjord
0,20-0,30 Brunröd grus
Fynd:  Flinta, 5 avslag 3 övrig slagen
Kommentar: Fynd framförallt i övergång lager 1 till  
  2
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Schakt 15 NÖ-SV
2,8x1,2
0-0,12  Matjord
0,12-0,28 Rödbrun grus
0,28-0,38 Rödbrun grus, stenigt
Fynd:  Flinta, 1 avslag 2 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 16 NNV-SSÖ
2,6x1,2
0-0,11  Matjord
0,11-0,21 Rödbrun grus
Fynd:  Flinta, 2 avslag 3 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2. Rikhaltigt med kol  
  i SÖ delen av schaktet

Schakt 17 NV-SÖ
2,8x1,2
0-0,12  Matjord
0,12- 0,21 Mörkbrun grus
0,21-0,28 Ljusbrun sandig silt
Fynd:  Flinta, 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 18 Ö-V
2x1,2
0-0,27  Matjord
0,27- 0,37 Ljusbrun silt, inslag av sand
Fynd:  Flinta, 1 avslag
Kommentar: Flinta kom i övergången lager 1 till  
  lager 2

Schakt 19 NNÖ-SSV
3x1,2
0-0,18  Matjord, stenig
0,18- 0,32 Brun sand, stenig
0,32-0,37 Gråbrun silt
Fynd:  Flinta, 1 splitter
Kommentar: Flinta kom i lager 2. Sot/kolfläckar i  
  lager 1 och 2

Schakt 20 N-S
2,4x1,2
0-0,3  Matjord
0,3-0,35 Svart humös sand
0,35-0,45 Ljusbrun silt, sandig
Fynd:  Flinta, 1 övrig slagen 
Kommentar: Flinta kom i övergången lager 1 till 2

Schakt 21 N-S
4,6x1,2
0-0,12  Matjord
0,12-0,50 Gråröd sandig silt 
Fynd:  -
Kommentar: -

Schakt 22 VNV-ÖSÖ
3,8x1,2
0-0,11  Matjord
0,11-0,28 Humös sand
0,28-0,40 Rödbrun sand, stenig
Fynd:  Flinta, 1 splitter 1 övrig slagen
Kommentar: Splitter kom i lager 2, övrig slagen i  
  lager 3

Schakt 23 NNV-SSÖ
2,8x1,2
0-0,12  Förna
0,12-0,25 Sand, stenig
Fynd:  -
Kommentar: -

Schakt 24 NÖ-SV
2,8 x1,2
0-0,28  Matjord, stenig
0,28-0,33 Sand, stenig
Fynd:  Flinta, 1 avslag 1 övrig slagen 
Kommentar: Flinta kom i övergången lager 1 till 2

Schakt 25 NÖ-SV
2,7x1,2
0-0,25  Matjord
0,25-0,39 Gulbrun silt
Fynd:  -
Kommentar: -

Schakt 26 NV-SÖ
2,4x 1,2
0-0,12  Matjord
0,12-0,52 Brun sand
0,52-0,64 Gråröd lera
Fynd:  -
Kommentar:  -

Schakt 27 NV-SÖ
2,4x1,2
0-0,20  Matjord
0,20-0,25 Rödbrun grus, stenig
0,25-0,45 Gråbrun silt, sandig
Fynd:  Flinta, 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 28 Ö-V
3,8x1,2
0-0,10  Förna
0,10-0,25 Rödbrun siltig sand, blockrik
Fynd:  Flinta, 2 splitter
Kommentar: Flinta kom i övergången lager 1 till 2

Schakt 29 NNV-SSÖ
2,5x1,2
0-0,12  Förna
0,12-0,30 Rödbrun silt, stenig
Fynd:   Flinta 1 övrig slagen flinta
Kommentar: -
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Schakt 200 N-S
3,5x1,2
0-0,05  Förna
0,05-0,09 Ljusgrå sand
0,09-0,18 Röd sand, grusig
Fynd:  Flinta, avslag  slagen flinta
Kommentar: -

Schakt 201 NO-SV
4x1,2
0-0,10  Förna
0,10-0,35 Rödbrun grus, stenig
Fynd:  Flinta, 2 avslag 2 övrig slagen 
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 202 N-S
2x1,2
0-0,10  Förna
0,10-0,33 Rödbrun sand, grusig
Fynd:  Flinta, 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 203 NNÖ-SSV
2x1,2
0-0,12  Matjord
0,12-0,18 Brun sand, hårt packad
0,18-0,29 Rödbrun grus, stenig
Fynd:  Flinta, splitter
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 204 N-S
2x1,2
0-0,12  Förna
0,12-0,28 Rödbrun grus, stenig
Fynd:  Flinta, 1 splitter
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 205 NO-SV
2x1,2
0-0,04  Förna
0,04-0,10 Rödbrun grus, stenig
Fynd:  Flinta, 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Schakt 206 NO-SV
5x1,2
0-0,20  Matjord
0,20-0,25 Rödbrun sand, grusig
Fynd:  Flinta, 5 avslag 3 splitter
Kommentar: Flinta kom i lager 1 samt övergången 
  till lager 2

Schakt 207 N-S
3,5x1,2
0-0,25  Matjord
0,25-0,35 Sand, grusig
Fynd:  Flinta, 1 splitter. Kvarts, övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i övergången lager 1 till  
  lager 2
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Bilaga 3. Provgropar och fyndplats
Mått anges i meter.
Samtliga provgropar var 0,50x0,50 m stora.

Provgrop 100
0-0,05  Matjord
0,05-0,10 Svartgrå humös sand, grusig
Fynd:  Flinta, 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 1

Provgrop 101
0-0,06  Förna
0,06-0,20 Mörkbrun sand, grusig
0,20-0,25 Rödbrun grus
Fynd:  -
Kommentar: -

Provgrop 102
0-0,06  Förna
0,06-0,23 Mörkbrun sand, grusig
0,23-0,30 Rödbrun grus
Fynd:  Flinta, 4 avslag 5 splitter 10 övrig slagen 
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Provgrop 103
0-0,20  Förna och mörkbrun sand
0,20-0,23 Rödbrun sand
Fynd:  -
Kommentar: Mycket rötter hela vägen till botten

Provgrop 104
0-0,24  Förna och mörkbrun sand
0,24-0,30 Gråbrun sand
Fynd:  -
Kommentar: Mycket rötter hela vägen till botten

Provgrop 105
0-0,21  Förna och svartbrun sand, grusig
0,21-0,30 Rödbrus sand, grusig
Fynd:  -
Kommentar: -

Provgrop 106
0-0,18  Förna och svartbrun sand, grusig
0,18-0,21 Rödbrun sand samt berg
Fynd:  -
Kommentar: -

Provgrop 107
0-0,13  Förna
0,13-0,25 Rödbrun grus
Fynd:  -
Kommentar: -

Provgrop 108
0-0,13  Förna
0,13-0,18 Grå sand, urlakningsskikt
0,18-0,20 Rikligt med sten i hela gropens yta
Fynd:  -
Kommentar: -

Provgrop 109
0-0,15  Förna
0,15-0,28 Ljusgrå sand, stenig
Fynd:  -
Kommentar:  -

Provgrop 110
0-0,18  Förna och svart humös sand
0,18-  Berg
Fynd:   -
Kommentar:  -

Provgrop 111
0-0,06  Förna 
0,06-0,15 Mörkbrun grus
0,15-0,20 Rödbrun grus
0,20-0,26 Rödbrun silt
Fynd:   Flinta, 1 avslag 5 övrig slagen
Kommentar:  Flinta kom i lager 2

Provgrop 112
0-0,08  Förna
0,08-0,13 Gråbrun sand
0,13-0,28 Röd sand, grusig
Fynd:  Flinta, 1 avslag 1 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Provgrop 113
0-0,08  Förna
0,08-0,21 Rödbrun grus, stenig
0,21-0,25 Rödbrun silt
Fynd:  Flinta, 4 avslag 3 övrig slagen
Kommentar: Flinta kom i lager 2

Provgrop 114
0-0,07  Förna
0,07-0,24 Rödbrun sand med inslag grå sand
0,24-0,31 Röd sand
Fynd:  Flinta, 10 avslag 10-tal splitter 10-tal  
  övrig slagen flinta
Kommentar: Flinta kom i lager 2 samt övergång till  
  lager 3

Provgrop 115
0-0,02  Förna
0,02-0,08 Matjord, därunder berg
Fynd:  Flinta, 1 avslag 1 splitter
Kommentar: Tog ingen ny PG i bättre läge på grund  
  av ytplock i närområdet

FYNDPLATS
Ytplock i vägskärning samt dikeskant
Längs ca 4 m väg och dike 
0-0,10  Matjord
0,10-0,18 Sand
Fynd:  Flinta, 1 övrig kärna 4 avslag 
Kommentar: Fynden kom i vägskärningskant och i  
  närbelägen dikeskant. Dock avsöktes  
  inte ytorna mer, eftersom den totala  
  fyndmängden och läget ansågs räcka
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