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Överföringsledning för VA
Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar, Kungälvs kommun

Särskild utredning - Steg 2 samt kompletterande arkeologisk utredning

Sammanfattning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ utfört 
en särskild utredning Steg 2 samt en kompletterande arkeologisk utredning. Detta med anledning av 
projektering inför överföringsledning för VA inom Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar, Kungälvs 
kommun. Beställaren är Kungälvs kommun och fältarbetet utfördes under januari-december år 2015. 
Utredningsområdet omfattade en cirka 11 500 meter lång och 30 meter bred zon längs med den aktuella 
ledningssträckningen vilken passerar genom ett stort antal stamfastigheter (figur 1-2).
 Vid utredning Steg 1, som utfördes av Rio Göteborg år 2014, identifierades ett antal delsträckor som 
intressanta för vidare utredning Steg 2. Därefter gjordes en revidering av ledningsdragningen varvid några 
delsträckor ströks samtidigt som tre nya delsträckor tillkom. En utredning Steg 2 kom därför att utföras på 
totalt 19 delsträckor under år 2015 (figur 3). På de tre nya sträckorna utfördes även en kompletterande 
arkeologisk utredning.
 Vid varje delsträcka grävdes schakt med maskin inom respektive utredningsområde. Totalt grävdes 
247 schakt. Fältarbetet fokuserade på att finna tidigare okända fornlämningar i de delar av landskapet 
som vid utredning Steg 1 samt vid den kompletterande arkeologiska utredningen pekats ut som bra ytor 
ur arkeologiskt perspektiv.
 Totalt påträffades åtta nya fornlämningar samt femton nya övriga kulturhistoriska lämningar som enligt 
Rio Göteborgs interna system har tilldelats namnen G1440:1-23, i väntan på fornlämningsnummer i FMIS. 
Fornlämningen G1440:1 vid Västra Röd-Bräcke utgör en boplats med preliminär datering till mesolitikum/
neolitikum/metalltid. G1440:2 vid Tofta II utgör en fornlämning i form av en boplats med preliminär 
datering till neolitikum och/eller metalltid. G1440:3 vid Vävra II utgör en fornlämning i form av en boplats 
med preliminär datering till brons- och/eller järnålder. G1440:4 vid Kåröd-Åseby I utgör en fornlämning i 
form av en boplats med preliminär datering till sten-, brons- och/eller järnålder. G1440:5 vid Vävra-Båröd 
utgör en fornlämning i form av ett flatmarksgravfält med trolig datering till järnålder. G1440:6, G1440:7 
och G1440:8 vid Kåröd-Åseby II utgör tre förhistoriska boplatser med preliminär datering till sten-, brons- 
och/eller järnålder. G1440:9-23 vid Kastellegården utgör fyndplatser för metall med preliminär datering 
till järnålder/medeltid/historisk tid.
 Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ anser att samtliga nyfunna fornlämningar (G1440:1-G1440:8) 
som framkom vid utredning Steg 2 skall undersökas vidare vid fortsatt exploatering av de berörda 
fastigheterna. Vid platserna för de övriga kulturhistoriska lämningarna G1440:9-23, samt vid de delsträckor 
där inga fornlämningar påträffades, finns inga hinder för vidare exploatering.
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Utredningsområdet
Utredningsområdet var beläget i västra delen av Kungälvs kommun och innefattade ytor inom 
Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar. Utredningsområdet låg på höjder mellan 1-40 meter över 
havet och utgjordes som tidigare nämnts av en 30 meter bred zon utmed en cirka 11 500 meter lång 
ledningssträckning. Utredningsytan motsvarade ungefär 34,5 hektar (figur 1-2). Området utgjordes av 
bland annat jordbruksmark, sly- och skogbevuxna berg och impediment, i vissa fall i havsnära läge. En av 
delsträckorna löpte genom Ytterby samhälle och flera andra tangerade bebyggda fastigheter och gårdar.  
 Den del av Kungälvs kommun som utredningsområdet var beläget i präglas av små bybildningar och 
gårdar med uppodlade dalgångar mellan skogbeklädda bergspartier. De låglänta delarna har under stor 
del av förhistorien legat under vatten och höjdpartierna har då varit del av en rik skärgårdsmiljö, gynnsam 
för bosättningar och andra mänskliga aktiviteter. Detta avspeglas i den stora mängden fornlämningar som 
finns i området, från äldsta stenålder till historisk tid.

Syfte och målsättning
Utredningen Steg 2 fokuserade på att finna tidigare okända fornlämningar och historiska lämningar i 
landskapet. I detta fall huvudsakligen boplatser, gravområden och aktivitetsytor på utpekade ytor funna 
under utredning Steg 1 samt vid den kompletterande arkeologiska utredningen längs med det berörda 
utredningsområdet. 
 Målen för utredningen var ställda av Länsstyrelsen i Västra Götalands län utifrån resultaten av 
utredningen Steg 1 och var i första hand deskriptiva (inför vidare planerings- och beslutsunderlag). I beslutet 
för utredningen angavs att ambitionsnivån skulle vara tillräckligt hög för att motsvara utredningens syfte. 
I detta fall skulle vid utredningens slut alla lämningar inom utredningsområdet vara kända och bedömda 
avseende fornlämningsstatus. Målgrupper för utredningen var i första hand företagare, Länsstyrelsen, 
andra myndigheter samt undersökare.

Metod (kompletterande arkeologisk utredning)
För de tre nya delsträckorna som tillkommit sedan utförandet av utredning Steg 1, genomfördes en 
byråmässig genomgång av digitala arkiv och karttjänster för att öka förståelsen för kulturlandskapets 
framväxt i området. Detta omfattade bland annat granskning av äldre kartmaterial, strandlinjedatabaser, 
fornlämningsregistret och kommunalt kulturmiljöprogram (LMV 2015, SGU 2015, FMIS 2015, Kungälvs 
kommun 1990). 
 Äldre kartmaterial som rektifierats och studerats av Roger Nyqvist (Rio Göteborg) inför utredning 
Steg 1 kunde användas även inför denna utredning. Därefter okulärbesiktigades de nytillkomna 
utredningsområdena och en övergripande bedömning av verksamhetens påverkan på kulturlandskapet 
gjordes i samband med detta. Eventuella iakttagelser har beskrivits, fotograferats och mätts in med RTK-
GPS. Resultatet av den okulära besiktningen samt genomgången av äldre kart- och arkivmaterial redovisas 
under respektive delsträcka i kapitlet Kompletterande arkeologisk utredning.

Metod (arkeologisk utredning Steg 2)
På samtliga 19 delsträckor, som efter utredningen Steg 1 samt den kompletterande arkeologiska 
utredningen pekats ut som intressanta, grävdes schakt med grävmaskin (figur 3). Detta gjordes på de 
delar av delsträckorna där ytor var åtkomliga. Inom varje delsträcka grävdes schakt i den 30 meter breda 
korridor som utgör utredningsområdet längs med den tilltänkta VA-ledningens sträckning.
 Påträffade fynd separerades utifrån iakttagen lagerföljd och kontext och sorterades i fält för att 
därefter återdeponeras i respektive grävenhet. De fynd som insamlades vid metalldetekteringen vid 
Kastellegården NY sorterades och skickades därefter till SVK för konservering. Samtliga schakt samt 
iakttagna arkeologiska och kulturhistoriska lämningar mättes in med RTK-GPS. Lagerföljden i schakten 
samt påträffade anläggningskonstruktioner dokumenterades med beskrivning och i relevanta fall med 
fotografi. Efter avslutat rapportarbete kommer primärdokumentationen samt tillvaratagna fynd (i detta 
fall endast de brända benen från Vävra-Båröd samt de konserverade metallfynden från Kastellegården 
NY) att översändas till Bohusläns museum.
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Tidigare undersökningar
Rio Göteborg utförde i april 2014 Steg 1 av utredningen för den aktuella överföringsledningen. 
Utredningsområdet omfattade då en cirka 25 kilometer lång sträckning, motsvarande ungefär 75 hektar 
i socknarna Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby. Den totala sträckan var då uppdelad på 24 delsträckor i 
totalt fyra etapper – Etapp 1, Etapp 2, Etapp 3 och Etapp 4 (von der Luft och Nyqvist 2014). Sträckorna 
har som tidigare nämnts i vissa delar reviderats i samband med planeringen inför arkeologisk utredning 
Steg 2. 
 Den nu aktuella ledningssträckningen passerar genom ett landskapsrum med ett rikligt antal 
fornlämningar i närområdet. Dessa utgörs främst av fyndplatser, boplatser, gravar och skålgropslokaler. 
Mycket få arkeologiska undersökningar har dock genomförts i undersökningsområdets absoluta närhet 
och inför utredning Steg 1 fanns endast tre fornlämningar registrerade i fornminnes-registret, FMIS, som 
helt eller delvis undersökta – Ytterby 17, Ytterby 22 samt Torsby 100. De båda förstnämnda utgörs av 
stensättningar respektive gravfält och den sistnämnda av en boplats (von der Luft och Nyqvist 2014).
 Genomgång av äldre kartmaterial under utredning Steg 1 gav indikationer på ett antal potentiella 
boplatslägen som kontrollerades i samband med fältarbetet. Vid den okulära besiktningen i fält 
identifierades även fyra fyndplatser för slagen flinta som har registrerades i FMIS – Hålta 166, Hålta 167, 
Hålta 168 samt Solberga 287:6. Därtill utpekades 21 delsträckor som särskilt intressanta inför kommande 
Steg 2-utredning. Inom delsträckorna noterades ett stort antal potentiella boplatslägen för vilka ytterligare 
antikvariska åtgärder rekommenderades.

Sammanfattning av resultat från utredning Steg 1 (utförd april 2014)
Nedan följer en kort sammanfattning av resultaten från utredning Steg 1 och i korta ordalag vad som 
föranledde bedömningen av ytor längs med den planerade ledningssträckningen. Några sträckor har 
kommit att justeras efter Steg 1-utredningens avslutande och här nämns även de delsträckor som strukits 
sedan den utredningen. 
 Om inget annat anges kommer informationen nedan från Magnus von der Lufts och Roger Nyqvists 
rapport Överföringsledning för VA. Ytterby, Hålta, Solberga och Torsby socknar, Kungälvs kommun. Särskild 
utredning - Steg 1 (Rapport 2014:17, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ).

Etapp 1
Kastellegården-Tunge (delsträcka 1)
Denna delsträcka är ej längre aktuell. Den ersattes istället av Kastellegården NY (delsträcka 24, se avsnitt 
Kompletterande arkeologisk utredning för beskrivning av den nya delsträckan).

Etapp 2
Tunge-Guddeby (delsträcka 2)
Området utgörs av en sträcka belägen längs med sydvästra sidan av Väg 168 på fastigheterna Ytterby-
Tunge 1:272 och Guddeby 2:2. Ett slybevuxet parti av den södra delen samt ängsytor söder om gården 
Sörgrind ansågs lovande inför en utredning Steg 2.
 Namnet Tunge dyker upp på 1300-talet och anses syfta på markyta mellan två bäckar eller berget som 
delar byn i två delar. Fastigheten Guddeby är känd i arkiven sedan år 1354 och båda fastigheterna gick år 
1720 från kronohemman till skattehemman.

Bredsten-Ekelöv-Risby (delsträcka 3)
Området ligger i en relativt smal dalgång och utgörs huvudsakligen av ängs- och hagmark belägen på 
fastigheterna Bredsten 1:2, Bredsten 1:43, Ekelöv 1:9, Ekelöv 1:10, Ekelöv 1:35, Ekelöv 1:36 och Risby 
2:23. Den planerade ledningssträckningen löper nära redan kända fornlämningar i form av boplatser; 
Ytterby 159 och Hålta 15, fyndplatser; Hålta 63, Hålta 64 och Hålta 65 samt en skans; Ytterby 92. Närheten 
till dessa gjorde att denna sträcka bedömdes vara intressant för fortsatt utredning Steg 2.
 Namnet Bredsten nämns i handlingar för första gången år 1528 och namnet bör betyda ställe vid 
berg. År 1683 går ägorna från frälse till kronohemman för att efter år 1720 övergå till skattehemman.
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Ekelöv omnämns i arkiven år 1388 som en fastighet i vilken kyrkan har del i. Namnet härleds till en brant 
farbar backe där byn ligger. Fastighetsgränsen mellan Bredsten och Ekelöv utgör även sockengräns mellan 
Ytterby och Hålta socknar. Risby förekommer år 1528 i arkiven och torde indikera marker som är bevuxna 
med risvegetation. Fastigheten gick år 1694 från att vara både skatte- och kronohemman till att vara 
skattehemman. Arkivmaterial anger att området där ledningssträckningen är planerad använts som 
betesmark under 1700-talet och som under 1800-talet till viss del har nyttjats för odling.

Harkeröd (delsträcka 4)
I Harkeröd passerar den planerade ledningen ett mindre bergsimpediment i en större dalgång på fastig-
heten Harkeröd 1:2. Platsen ansåg som lämplig för en boplats eller som aktivitetsyta vid utredningen Steg 
1. Platsen nämns första gången år 1528 och namnet tros betyda skröplig/dålig mark som röjts eller att 
namnet åsyftar ett personnamn eller betydelsen krafsa i samband med sådd på svedjad mark. Fastigheten 
är frälsejord fram till år 1674 då den övergår till kronojord fram till år 1716. Därefter är marken skattejord.

Harkeröd-Vävra (delsträcka 5)
En lång sträcka längs med den tilltänkta ledningsdragningen noterades som intressant. De berörda 
fastigheterna är Harkeöd 1:2, Vävra 12:1, Vävra S:21, Vävra 3:13 och Vävra 9:1. Sträckan löper genom 
åkermark och gles skog i öster för att i väster följa en bruksväg belägen på norrsidan om en bergssluttning. 
Vid utredning Steg 1 påträffades, i anslutning till bruksvägen, slagna flintor i små grustäkter. Dessa platser 
registrerades i FMIS som fyndplatser (Hålta 167 och Hålta 68).

Vävra I (delsträcka 6)
I förlängningen av samma dalgång som sträckan Harkeröd-Vävra löper den tilltänkta ledningsdragningen 
genom igenväxande marker i öster som övergår i betesmark i väster. Sträckningen är belägen på fastigheten 
Vävra 2:7, Vävra 2:35, Vävra 2:36 och Vävra 2:4. Under utredningen Steg 1 påträffades även här slagen 
flinta som registrerades i FMIS som fyndplats (Hålta 166) och bedömningen var att denna sträcka var 
intressant inför kommande utredning Steg 2.
 Vävra finns i arkivmaterialet från år 1388 och kan betyda ljudet av lallande eller företeelsen att 
röra sig fram och tillbaka. Från sent 1600-tal går gårdarna i Vävra från att vara frälse- eller kronogårdar 
till att vara skattehemman. Vävra är (tillsammans med Båröd) en av de ytor, nr 6, som kommunens 
kulturminnesprogram tar upp som bevarandevärda (Kungälvs kommun 1990).

Vävra II (delsträcka 7)
Den tilltänkta ledningssträckningen som löper norrut mot Väg 168 från Vävra i söder löper i jordbruks-
mark. Här berörs fastigheterna Vävra 12:1, Vävra 2:3, Vävra 2:7 och Vävra 1:7. Vid utredningen Steg 1 
noterades flera bra lägen för boplatser och fyndplatser längs med sträckan och därmed var den intressant 
för vidare utredning Steg 2.

Etapp 3
Vävra-Båröd (delsträcka 8)
På norra sidan om Väg 168 fortsätter ledningssträckningen norrut på jordbruksmark hörande till 
fastigheterna Vävra 1:21, Vävra 5:5, Vävra 8:2, Vävra 8:3, Båröd 1:3 och Båröd 1:4. Sträckan passerar två 
gravfält (Hålta 29 och Hålta 32) samt en fyndplats för en tjocknackig flintyxa (Hålta 118). Närheten till 
dessa lämningar gjorde att denna sträcka noterades som intressant för vidare undersökning. Båröd nämns 
första gången år 1388 och namnet kopplas till personnamn, Bardhi och röjning av mark. Fastigheten har så 
länge den finns i arkiven varit skattehemman. Båröd är (tillsammans med Vävra) en av de ytor, nr 6, som 
kommunens kulturminnesprogram tar upp som bevarandevärda (Kungälvs kommun 1990).

Skåra-Ödsmål (delsträcka 9)
Norr om Grannebyån passerar ledningssträckningen öster om ett bergsparti genom fastigheterna Ödsmål 
5:1 och Skåra S:10. Nära sträckningen, som är belägen i svagt sluttande åkermark, finns två fornlämningar 
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i form av ett minnesmärke (Solberga 186) och en stensättning (Solberga 130). Områdets läge ansågs vid 
utredningen Steg 1 som lovande för att finna fler fornlämningar vid kommande utredning.
 Namnet Skåra finns noterat år 1388 och tolkas som hörande till en topografisk beskrivning av en sänka 
i landskapet. Fastigheten är noterad både som kyrko- och kronojord. Ledningssträckningen löper delvis i 
ett av länets riksintressen, Solberga-Ödsmål. Inom detta skall man hantera kulturmiljön mycket försiktigt.

Ödsmål (delsträcka 10)
Under Steg 1-utredningen noterades en sträcka som löper genom hästhagar med flera impediment på 
fastigheten Ödsmål 1:5. Namnet Ödsmål är nämnt 1388 och kan betyda röjning av obrukad avgränsad 
mark. Eventuellt kan namnet vara plural av att flera gårdar gemensamt röjer utmark. Ledningssträckningen 
löper delvis i ett av länets riksintressen, Solberga-Ödsmål. Inom detta skall man hantera kulturmiljön 
mycket försiktigt. Ytorna här ansågs som möjliga boplatslägen.

Kåröd-Åseby I (delsträcka 11)
Ledningssträckningen på fastigheterna Kåröd 1:2 och Åseby 6:1, som består av ängsmark, noterades som 
intressant. I närheten finns flera fornlämningar i form av ett gravfält (Solberga 126:1), en skärvstenshög 
(Solberga 128:1) och hällristningar (Solberga 291:1 och Solberga 291:2). Närheten till fornlämningarna 
och läget invid ett mindre bergsparti samt förekomsten av grövre jordarter i marken gjorde att ytan ansågs 
vara lämplig för boplatslämningar och behövde vidare utredas.
 Namnet Kåröd omnämns år 1377 och år 1388 och tolkas vara ett personnamn i kombination med 
ord för röjning. Fram till år 1737 var fastigheten kronohemman, därefter skattehemman. Namnet Åseby 
nämns första gången i arkiven år 1528 och kan kopplas till personnamn eller till betydelsen ”byn vid 
höjden”. Fastigheten var kronohemman fram till år 1734 då den övergick till att bli skattehemman. 
 Ledningssträckningen löper delvis i ett av länets riksintressen, Solberga-Ödsmål. Inom detta skall man 
hantera kulturmiljön mycket försiktigt.

Kåröd-Åseby II (delsträcka 12)
Ledningssträckningen löper över ytor som består av ängsmark i ett kuperat område. Sträckningen 
löper i nord-sydlig riktning över ett bergskrön i Åseby på fastigheterna Kåröd 1:2 och Åseby 3:12. 
Ledningssträckningen löper delvis i ett av länets riksintressen, Solberga-Ödsmål. Inom detta skall man 
hantera kulturmiljön mycket försiktigt. I närheten finns fornlämningar i form av en hög (Solberga 132:1) 
och en stensättning (Solberga 135:1). Ytorna längs denna del av sträckningen ansågs vara mycket 
intressanta och utifrån topografin antogs att här borde finnas boplatser. Sträckan lades till det som skulle 
vidare utredas.

Kåröd-Kållstorp (delsträcka 13)
Norr om Åsebyberg följer en sträcka på fastigheterna Kåröd 1:2 och Solberg-Kållstorp 1:1. Platsen utgörs 
av jordbruksmark mellan små partier av impediment. På dessa finns ett antal skålgropslokaler (Solberga 
284, 285, 287, 288 och 293) och vid utredningen Steg 1 påträffades slagen flinta som registrerades som 
Solberga 287:6. Sträckan noterades som lämplig för vidare utredning.
 Fastigheten Kållstorp kallades förr för PräStegården och omnämns som detta år 1594. Som namnet 
antyder ägdes marken då av Solberga kyrka. Namnet Kållstorp anses härröra från ett personnamn med torp 
som efterled. Under 1800-talet övergår fastigheten från kyrko- till skattehemman. Ledningssträckningen 
löper delvis i ett av länets riksintressen, Solberga-Ödsmål. Inom detta skall man hantera kulturmiljön 
mycket försiktigt.

Valeberg (delsträcka 14)
Norr om en mindre bäck på fastigheten Valeberg 1:2, passerar den planerade ledningssträckningen över 
en mot söder sluttande ängsmark. Denna del av sträckningen ansågs vara lämplig som boplatsläge och 
för vidare undersökning. Ledningssträckningen löper delvis i ett av länets riksintressen, Solberga-Ödsmål. 
Inom detta skall man hantera kulturmiljön mycket försiktigt.
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Etapp 4
Råckeröd (delsträcka 15)
Den planerade ledningssträckningen utgår från ett reningsverk i Råckeröd. Sträckan löper över 
jordbruksmark på fastigheten Råckeröd 1:16. I närheten finns fornlämningar i form av en eventuell by/
gårdslämning (Torsby 294:1) samt fyndplats för flinta (Torsby 146:1). Ytan utgör en mindre dalgång mellan 
bergspartier och ansågs intressant för vidare underökningar.
 Namnet Råckeröd förekommer sedan åtminstone 1500-talet och anses betyda röd eller rostfärgad. 
Möjligtvis kan detta kopplas till järnhaltiga vattendrag inom fastigheten. Fastigheten har varit skattehemman 
sedan register började upprättas.

Västra Röd-Bräcke (delsträcka 16)
Denna del av den planerade ledningssträckningen är belägen i en passage mellan två bergspartier. 
Sträckningen följer vägen mellan Kärna i öster och Kovikshamn i väster och passerar genom fastigheterna 
Torsby-Röd 2:1 och Torsby-Bräcke 2:12. I närheten finns Torsby 100:1, som utgörs av en slutundersökt 
boplats med dateringar från mesolitikum/neolitikum/metalltid (FMIS 2015). Bland annat påträffades 325 
anläggningar och fyndmaterial bestående av avslag, spån och kärnor samt keramik. Närheten till denna 
fornlämning och platsens läge i en smal dalgång mellan berg gjorde att denna sträckning noterades som 
intressant för vidare utredning.
 Fastigheten Västra Röd finns omnämnd år 1388 och har tolkats betyda röjd mark. Gårdarna som hör 
till fastigheten har varit skattehemman av hävd.
 Fastigheten Bräcke är noterad i handlingar första gången år 1528 och namnet tolkas betyda en bred 
sluttning. Ursprungligen är fastigheten ett kronohemman som år 1804 övergår till ett skattehemman.

Hållsunga-Tofta (delsträcka 17)
Denna delsträcka är ej längre aktuell och sträckan utgick helt.

Tofta (delsträcka 18)
Denna delsträcka är ej längre aktuell och sträckan utgick helt.

Sjöhåla (delsträcka 19)
Denna delsträcka är ej längre aktuell och sträckan utgick helt.

Tofta II (delsträcka 20)
Ledningssträckningen passerar korsningen mellan Kovikshamn/Vedhall och vägen till Kärna på fastig-
heterna Torsby-Tofta 1:4, Torsby-Tofta 1:31 och Torsby-Tofta 1:11 2. Sträckan löper i jordbruksmark längs 
med vägen och passerar ett impediment. Denna sträckning ansågs under utredningen Steg 1 ha potential 
inför kommande utredning.Fastigheten omnämns första gången år 1388 och tolkas att betyda platsen för 
byggnader och/eller platsen för en tomt.

Åkerhög (delsträcka 21)
Denna delsträcka är ej längre aktuell. Den ersattes istället av Åkerhög NY (delsträcka 22, se avsnitt 
Kompletterande arkeologisk utredning för beskrivning av den nya delsträckan).

Förändringar i delsträckor och ledningsdragningen
Några av de 21 delsträckor som pekades ut som intressanta under utredning Steg 1 kom att förändras 
något inför utredning Steg 2. Fem av delsträckorna, Kastellegården-Tunge (delsträcka 1), Hållsunga-Tofta 
(delsträcka 17), Tofta (delsträcka 18), Sjöhåla (delsträcka 19) samt Åkerhög (delsträcka 21) var ej längre 
aktuella och utgick därför. Samtidigt tillkom tre nya delsträckor där ledningssträckningen förändrats 
sedan Steg 1-utredningen genomfördes. De tre nya delsträckorna är Åkerhög NY (delsträcka 22, figur 
77), Valeberg NY (delsträcka 23, figur 63) och Kastellegården NY (delsträcka 24, figur 6), vilka sammanlagt 
består av en sträcka på cirka 3750 meter. 
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Kompletterande arkeologisk utredning
Ledningsdragningen för delsträckorna Åkerhög NY, Valeberg NY och Kastellegården NY förändrades 
såpass mycket att en kompletterande arkeologisk utredning var nödvändig i samband med att dessa ytor 
undersöktes.

Kart- och arkivstudier samt okulär besiktning
Inom ramen för den kompletterande utredningen, utfördes i likhet med utredning Steg 1, kart- och 
arkivstudier för de tre nya delsträckorna. Mycket av den information som togs fram i och med inför kart- och 
arkivstudierna i utredningen Steg 1 har varit användbart även här. Därefter utfördes en okulär besiktning 
och inventering av ytorna i fält. Resultatet av kart- och arkivstudierna samt den okulära besiktningen av 
de tre nya delsträckorna redovisas nedan.

Åkerhög NY (delsträcka 22)
Denna sträckning har ändrats sedan utredning Steg 1 genomfördes. Den tidigare sträckningen följde 
befintlig landsväg mot Kovikshamn, belägen norr om bergshöjden vid Åkerhög. Den nya sträckningen löper 
i ängsmark i en liten dalgång alldeles söder om ovan nämnda bergshöjd och passerar genom fastigheterna 
Brunnefjäll 1:53, Brunnefjäll 1:3, Åkerhög 1:18, Åkerhög 1:15, Åkerhög 1:9 samt Åkerhög 1:3. I den nya 
sträckans närhet finns fornlämningar i form av en boplats (Torsby 68:1), en stensättning (Torsby 67:1) och 
en fyndplats (Torsby 75:1). 
 Då sträckan till stor del utgör fina lägen för eventuella boplatser längs med bergshöjdens sluttningar 
samt att det finns fornlämningar i närheten, blev ytan föremål för utredning Steg 2 efter att en 
kompletterande arkeologisk utredning utförts. Platsen omnämns första gången i arkiven år 1528 och 
namnet är tolkat som åkern vid ett berg. Fastigheten Åkerhög har av hävd alltid varit skattehemman (von 
der Luft och Nyqvist 2014).

Kastellegården NY (delsträcka 24)
Denna delsträcka gick vid tiden för utredning Steg 1 i en sträckning motsvarande en nordlig båge från 
Tunge-Guddeby i nordväst mot söder och passerade igenom fornlämningen Ytterby 22:1 som utgör 
ett mycket välhävdat grav- och boplatsområde. Göteborgs universitet har i flera omgångar genomfört 
undersökningar av boplatsdelen av fornlämningen med fina resultat (Karlsson et al. 2013). I och runt 
denna fornlämning skall kulturmiljön hanteras mycket försiktigt och den planerade sträckningen ändrades 
därav så att den istället fortsätter mot sydöst in i Ytterby samhälle för att därefter vika av mot sydväst där 
sträckan leds ut på den öppna jordbruksmarken öster om bebyggelsen. Här följer sträckningen en flack 
förhöjning längs med Kyrkebäcken för att avslutas invid en befintlig pumpanläggning. Den nya sträckningen 
passerar genom fastigheterna Ytterby-Tunge 2:3 3, Ytterby-Tunge 2:10 1, Ytterby-Tunge 2, Ytterby-Tunge 
1:106, Kastellegården 1:380 2 samt Kastellegården 1:1 1.
 Den nya ledningssträckningen löper delvis i ett av länets riksintressen, Kastellegården-Ragnhilds-
holmen. Sträckan ingår även i de ytor (nr 1) som kommunens kulturminnesprogram tar upp som 
bevarandevärda (Kungälvs kommun 1990; von der Luft och Nyqvist 2014:11). Vid granskning av det 
äldre kartmaterialet finns markerna med på 1750-års redovisning av ägorna hörande till ”Castel 
Ladugården”. Marken är noterad som betesmark. Fastigheten Kastellegården omnämns första gången 
år 1697 i jordaboken och namnet syftar troligtvis på marker som försörjt en befästning som troligtvis 
anlades någon gång på 1100-talet. Under 1800-talet har Kastellegården fungerat som säteri för att senare 
fungerat som officersbostad fram till nedläggningen av indelningsverket då gården övergått till att vara 
statlig arrendegård.
 Nämnas bör att ytorna runt Kyrkebäcken är föremål för ett pågående arkeologiskt forskningsprojekt 
och att det på platsen har genomförts enklare undersökningar i forskningssyfte. Dessa har resulterat 
i insamlandet av fynd som indikerar att platsen kan ha utgjort en handelsplats, köping under sen 
järnålder-tidig medeltid (Kristina Bengtsson, muntligen). På grund av dessa resultat samt att det finns 
välhävdade fornlämningar såsom Ytterby 22:1 i närheten, blev ytan föremål för utredning Steg 2 efter att 
kompletterande arkeologisk utredning utförts.
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Valeberg NY
Denna sträckning, som vid utredning Steg 1 löpte rakt norrut för att tvärt vända mot väster innan Vallby 
å har kommit att ändras. Den nya planerade ledningssträckningen ansluter från söder och korsar vägen 
mellan Solberga och Kode som löper från väster till öster. Efter att vägen korsats går ledningen mot nordväst 
över jordbruksmark, korsar landsvägen mot norr, och fortsätter över jordbruksmark mot nordväst. De 
fastigheter som passeras är Tunge 1:2, Tunge S:1, Solberga 2:12, Solberga 6:3 och Valeberg 6:3. 
 Ledningssträckningen löper delvis i ett av länets riksintressen, Solberga-Ödsmål. Inom detta 
skall man hantera kulturmiljön mycket försiktigt. Solberga är en av de ytor, nr 29, som kommunens 
kulturminnesprogram tar upp som bevarandevärda (Kungälvs kommun 1990). Sträckningen löper 
i låglänt mark strax norr om en höjd med bebyggelse och kyrka hörande till Solberga by. På höjden 
finns en by/gårdstomt registrerad i FMIS (RAÄ Solberga 281). Avståndet mellan fornlämningen och 
ledningssträckningen i norr är cirka 150 meter.
 Namnet Valeberg är höljt i dunkel. Möjligtvis kan namnet syfta på berget invid Vallby å eller ett berg 
med vårdkase. Solberga socken och kyrka tros ha etablerats under åtminstone tidigt 1300-tal då kyrkan 
omnämns första gången. Namnet på platsen skulle kunna indikera soldyrkan och i kombination med de 
talrika hällristningarna i trakten finns en misstanke om förkristen religiös koppling till platsen. Det äldre 
kartmaterialet ger inga närmre ledtrådar till kulturhistorien i området. År 1729 övergår fastigheterna i 
området från kronohemman till skattehemman.
 Arkeologer från Bohusläns museum utförde en arkeologisk utredning i Solberga inför anläggande av 
gasledning år 2004 och utredningsområdet utgjorde grovt den i Steg 1 utredda VA-ledningsdragningen. 
Ytan tangerar det aktuella utredningsområdet. Här påträffades flinta samt sentida rödgodskeramik i 
matjorden. Platsen bedömdes vara ointressant för vidare undersökningar (Eboskog 2005:65-66).
Vid förändringen av sträckningen kom den aktuella ytan att bli intressant med tanke på närheten till 
höjden där Solberga by och kyrka är belägna och med det närhet till by/gårdstomten Solberga 281.

Etapper och delsträckor – Utredning Steg 2
Utredningsområdet omfattade vid tillfället för starten av utredning Steg 2, fyra etapper med totalt 19 
stycken delsträckor. Dessa är:

 – Etapp 1: Kastellegården NY (delsträcka 24).

 – Etapp 2: Tunge-Guddeby (delsträcka 2), Bredsten-Ekelöv-Risby (delsträcka 3), Harkeröd (delsträcka  
   4), Harkeröd-Vävra (delsträcka 5), Vävra I (delsträcka 6) och Vävra II (delsträcka 7).

 – Etapp 3: Vävra-Båröd (delsträcka 8), Skåra-Ödsmål (delsträcka 9), Ödsmål (delsträcka 10),   
   Kåröd-Åseby I (delsträcka 11), Kåröd-Åseby II (delsträcka 12), Kåröd-Kållstorp (delsträcka 13),  
   Valeberg (delsträcka 13) och Valeberg NY (delsträcka 23).

 – Etapp 4: Råckeröd (delsträcka 15), Västra Röd-Bräcke (delsträcka 16), Tofta II (delsträcka 20) och  
   Åkerhög NY (delsträcka 22).

Resultat – Utredning Steg 2
Nedan följer en sammanfattning av resultatet av fältdelen av utredningen Steg 2. Som tidigare nämnts 
har utredningen varit inriktad på de ytor som utpekats i Steg 1 som lämpliga för undersökning. I 
vissa fall har ytor valts bort av uppenbara skäl: ledningsdragningen löper för nära befintlig väg/dike, 
markförhållandena var för våta eller bestod av berg eller hårdgjorda ytor. Därtill har, i de fall det har 
berörts av utredningsområdet, villatomter och i vissa fall odlade ytor valts bort.
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Etapp 1
Kastellegården NY (delsträcka 24)
Sträckan Kastellegården NY ligger i Ytterby socken och omfattar en cirka 2 150 meter lång och 30 meter 
bred korridor. Här grävdes schakt med maskin under fem dagar i november 2015. Utredningsområdet 
där schaktningen utfördes bestod dels av två större åkrar väster om Kyrkbäcken (figur 3), samt av ett par 
mindre, gräsbevuxna ytor nordväst om Ytterby centrum intill Väg 168 (figur 4). Därtill fanns hårdgjorda 
ytor och villaträdgårdar inom sträckan. Dessa ansågs ointressanta och undersöktes inte. De fastigheter 
som berörs av denna delsträcka är Ytterby-Tunge 2:3 3, Ytterby-Tunge 2:10 1, Ytterby-Tunge 2, Ytterby-
Tunge 1:106, Kastellegården 1:380 2 samt Kastellegården 1:1 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Kastellegården NY grävdes totalt 33 schakt (S214-S247, figur 6). På de gräsbevuxna ytorna nordväst 
om Ytterby centrum, där S244-S247 grävdes, påträffades varken fynd eller anläggningar. Dessa ytor var 
tydligt störda av moderna anläggningsarbeten och schakten innehöll påförda och omrörda massor.
 På åkermarkerna väster om Kyrkbäcken, där schakt S214-S243 grävdes, påträffades flintavslag, 
övrigt slagen flinta samt en bit keramik i matjorden. I samband med schaktningen utfördes samtidigt en 
metalldetektering vilket resulterade i att flera metallfynd av historisk/förhistorisk karaktär påträffades 
(figur 5). Bland annat påträffades: en knapp i silverlegering med ornamentik i form av en fågel, ett fragment 
av en gjutrest från kultillverkning till en ryttarpistol, en pistolkula i bly, ett fragment av ett likarmat spänne/
fibula i kopparlegering, en rund knapp med en stansad, upphöjd yta i mitten på ovansidan, en knapp i 
kopparlegering med ett trasigt fäste, en snäckformad knapp i kopparlegering med ornamentik, ett tunt 
mynt i kopparlegering som tycktes vara klippt, två små blyplomber (eventuellt vikter) samt obestämbara 
metallfragment. Även ett mynt i kopparlegering med spår av prägling på ena sidan i form av en krona 
samt en sköld med korslagda pilar påträffades. Samtliga fynd framkom i matjorden. Inga anläggningar 
påträffades.

Figur 3 (ovan t.v). Översikt över den sydligaste 
delen av delsträcka 24 där Ytterby kyrka syns 
mitt i bild. På åkern väster om Kyrkebäcken/
öster om Torsbyvägen, grävdes schakt 223-
243. Foto mot N.

Figur 4 (nedan t.v). Översikt från Hällebergs-
gatan vid den gräsplätt intill Väg 168 där 
schakt 244-247 grävdes. Foto mot SÖ.

Figur 5 (nedan t.h). Arkeolog Caj Carlstein ut-
för en metalldetektering i och omkring schak-
ten. Foto mot NÖ.
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Figur 6. Grävda schakt vid delsträcka 24, Kastellegården NY. 
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Etapp 2
Tunge-Guddeby (delsträcka 2)
Sträckan Tunge-Guddeby ligger i Ytterby socken och omfattar en cirka 600 meter lång korridor. Här gräv-
des schakt under en dag i september 2015. Utredningsområdet utgörs av åkermark (figur 7) samt av ett 
sankt parti bevuxet med vass och högt gräs (figur 8). Den tilltänkta ledningsdragningen är belägen längs 
med sydvästra sidan av Väg 168 och de fastigheter som berörs av denna delsträcka är Ytterby-Tunge 1:272 
och Guddeby 2:2. Denna delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Tunge-Guddeby grävdes totalt 12 schakt (S123-S134, figur 9). Inga anläggningar påträffades. Däremot 
påträffades fyra flintavslag i S128, två flintavslag i S130 och ett flintavslag i S134. Samtliga fynd framkom 
i matjorden.

Figur 7. Översikt över åkern väst om Sparråsvägen/sydväst om Väg 168 där S125-S134 grävdes. Foto mot N.

Figur 8 (t.h). Översikt över det 
sanka parti öster om Sparrås-
vägen/sydöst om Väg 168 där 
S123-S124 grävdes. Foto mot 
S.
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Figur 9. Grävda schakt vid delsträcka 2, Tunge-Guddeby.
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Bredsten-Ekelöv-Risby (delsträcka 3)
Sträckan Bredsten-Ekelöv-Risby ligger i Ytterby och Hålta socknar och omfattar en cirka 1 800 meter lång 
korridor. Här grävdes schakt under tre dagar i november 2015. Utredningsområdet utgörs huvudsakligen 
av ängs- och hagmark och de fastigheter som berörs på denna delsträcka är Bredsten 1:2, Bredsten 1:43, 
Ekelöv 1:9, Ekelöv 1:10, Ekelöv 1:35, Ekelöv 1:36 och Risby 2:23 (figur 10-15). Denna delsträcka har inte 
förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Bredsten-Ekelöv-Risby grävdes totalt 35 schakt (S178-S213, figur 16). Enstaka flintor påträffades på 
delsträckan, dels en övrigt slagen flinta i S184, en övrigt slagen flinta i S200 samt en övrigt slagen flinta i 
S211. Samtliga fynd framkom i matjorden.

Figur 13. Vy över den del av delsträckan där S197-S200 
grävdes. Ytterby 159 syns till vänster i bild. Foto mot Ö.

Figur 12. Översikt över området öster om Ekelöv där 
S193-195 drogs. Mot NV.

Figur 15. Vy över åkern söder om Bredsten där S209-
213 grävdes. Det igenlagda schaktet 209 syns i för-
grunden. Foto mot SÖ.

Figur 10. Vy över Den västra delen av delsträckan där 
S182-192 grävdes. Stamfastigheten Risby syns mitt bild, 
i högerkanten ses boplatsen Hålta 15. Foto mot V.

Figur 14. Översikt över området söder om Bredsten 
där S200-206 grävdes. På det skogsbeklädda impedi-
mentet mitt i bild ligger Ytterby 92:1. Foto mot NV.

Figur 11. Den mittersta delen av delsträckan med stam-
fastigheten Ekelöv mitt i bild. På denna del fick vi ej till-
låtelse av fastighetsägaren att schakta. Foto mot V. 
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Harkeröd (delsträcka 4)
Sträckan Harkeröd ligger i Hålta socken och omfattar en cirka 100 meter lång korridor. Här grävdes schakt 
under cirka en halv dag i november 2015. Utredningsområdet utgörs huvudsakligen av öppen ängsmark 
(figur 17) och den fastighet som berörs av denna delsträcka är Harkeröd 1:2. Ett stort parti bestod av 
sumpig och mkt svårtillgänglig mark (figur 18). På denna yta drogs därför inga schakt. Denna delsträcka 
har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Harkeröd grävdes totalt tre schakt (S167-S169, figur 21). Inga anläggningar eller fynd påträffades.

Harkeröd-Vävra (delsträcka 5)
Sträckan Harkeröd-Vävra ligger i Hålta socken och omfattar en cirka 750 meter lång korridor. Här grävdes 
schakt under två halvdagar i november 2015. Utredningsområdet utgörs huvudsakligen av öppen 
ängsmark (figur 19), men även av ett igenvuxet, mycket sankt skogsparti där inga schakt kunde grävas. De 
fastigheter som berörs på denna delsträcka är Harkeröd 1:2, Vävra 12:1, Vävra S:21, Vävra 3:13 och Vävra 
9:1. Denna delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Harkerö-Vävra grävdes totalt 13 schakt (S162-S166 samt S170-S177, figur 17-21).

Figur 17. Översikt över den öppna åkerytan vid Harkeröd 
där S167-169 grävdes. Foto mot V.

Figur 18. Igenväxt och mycket sumpig mark mellan del-
sträckan Harkeröd och Harkeröd-Vävra. Här drogs inga 
schakt. Foto mot N.

Figur 19. Arkeolog Thomas Johansson gräver S162 vid 
Harkeröd-Vävra inför fyrbent publik. Foto mot SÖ. 

Figur 20. S173 grävs i en grusbacke i den sydligaste de-
len av delsträckan. Foto mot NV.
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Vävra I (delsträcka 6)
Sträckan Vävra I ligger i Hålta socken och omfattar en cirka 325 meter lång korridor. Här grävdes schakt 
under en dag i april 2015. Utredningsområdet utgjordes av ängs- och åkermark och fastigheter som berörs 
på denna delsträcka är Vävra 2:7, Vävra 2:35, Vävra 2:36 och Vävra 2:4 (figur 22-23). Denna delsträcka har 
inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Vävra I grävdes totalt nio schakt (S33-S41, figur 24). Inga anläggningar eller fynd påträffades.

Figur 22. Översikt över den nordligaste delen av delsträcka 6, Vävra I, där S33-37 grävdes. Foto mot N.

Figur 23. Översikt över den sydöstra delen av delsträcka 6, Vävra I, där S39-41 grävdes. Foto mot SÖ.
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Figur 24. Grävda schakt vid delsträcka 6, Vävra I. 

I
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Vävra II (delsträcka 7)
Sträckan Vävra II ligger i Hålta socken och omfattar en cirka 300 meter lång korridor. Här grävdes schakt 
under en dag i april 2015. Utredningsområdet utgjordes av öppna gräsbevuxna ytor, åkermark och hagar 
(figur 25-26). Fastigheter som berörs på denna delsträcka är Vävra 12:1, Vävra 2:3, Vävra 2:7 och Vävra 1:7. 
Denna delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Vävra II grävdes totalt elva schakt (S21-S32, figur 29) varvid anläggningar och fynd av förhistorisk/
historisk karaktär påträffades.
 I S24 påträffades en härd (A3, figur 27) med sot och kol. Härden var cirka 0,38 meter i diameter stor 
och ytfyllningen bestod av gråsvart silt med mycket kol och sot. Denna anläggning grävdes ej igenom. I 
samma schakt (S24) påträffades även två rännor (A4-A5, figur 27), varav A4 var cirka 3,50x0,53 meter stor 
och cirka 0,08 meter djup och skar tvärs igenom schaktet i NV-SÖ riktning. Denna anläggning snittades 
och grävdes igenom. Fyllningen bestod av brungrå silt med enstaka flintavslag i ytan. A5 var i schaktet 
cirka 0,65x0,37 meter stor och fortsatte in i den norra schaktkanten. Denna anläggning grävdes ej igenom 
men ytfyllningen bestod av gråbrun silt med enstaka kolfragment.
 I S25 påträffades vad som tolkades som en överlagring med ett fyndförande gruslager med slagen 
flinta, bl.a. ett avslag med retusch samt ett kärnfragment B (Kalle Thorsberg, muntligen). Överlagringen 
bestod av sandjord och kan vara av podsolkaraktär.
 I S26 påträffades en rund grop (A6, figur 28), cirka 1,10x1,0 meter stor och cirka 0,28 meter djup. 
Anläggningen snittades och fyllningen bestod av grå silt med ett par stora flintklumpar (naturflinta) i 
botten av anläggningen. Enstaka flintor påträffades även i S21, S22 samt S30.

Figur 25. Vävra II, söder om Väg 168 och Vävra korsväg 
där S24-27 grävdes. Fornlämning G1440:3. Foto mot V.

Figur 26. Vävra II. Schakt 26 grävs på den öppna ängs-
ytan på den nordöstra delen av delsträckan. Foto mot Ö.

Figur 27. A3, A4 och A5 i S24. Foto mot S. Figur 28. A6 i S26. Foto mot V.
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Figur 29. Grävda schakt vid delsträcka 7, Vävra II. 
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Figur 30. Grävda schakt vid delsträcka 8, Vävra-Båröd. 
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Etapp 3
Vävra-Båröd (delsträcka 8)
Sträckan Vävra-Båröd ligger i Hålta socken och omfattar en cirka 850 meter lång korridor (figur 30). Här 
grävdes schakt under två dagar i maj 2015. Utredningsområdet utgjordes av åkermark på västra sidan av 
den befintliga landsvägen mellan Vävra i söder och Ödsmål i norr (figur 31-32). Här löper utredningsområdet 
i en korridor i N-S riktning. Fastigheter som berörs på denna delsträcka är Vävra 1:21, Vävra 5:5, Vävra 8:2, 
Vävra 8:3, Båröd 1:3 och Båröd 1:4. Denna delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Vävra-Båröd grävdes totalt 22 schakt (S52-S74, figur 30). Invid vägkanten cirka 200 meter från 
vägkorsningen vid Väg 168 (figur 32), påträffades anläggningar och fynd av förhistorisk karaktär i S61. I 
övriga schakt på delsträckan påträffades varken fynd eller anläggningar.
 I S61 påträffades fem anläggningar varav tre flatmarksgravar (A11, A12 och A15) och två gropar (A13, 
A14). Delar av schaktet var stört av sentida bruk i form av dikesgrävning och stenlyft och i schaktet gjordes 
även fynd av modernt tegel och glas. Detta föranledde att anläggningarna A11 och A13, undersöktes för 
att utesluta att det rörde sig om recenta störningar.
 A11 utgjorde en cirka 0,70x0,40 meter stor och 0,70 meter djup, oval anläggning i form av en flat-
marksgrav (figur 33). Anläggningen bestod i ytan av svartgrå silt med mycket kol samt en stenkoncentra-
tion med cirka 7 stora stenar varav en stor rund klumpsten, cirka 0,50x0,50 meter stor. Under den stora 
stenen låg en stor flat sten som ett ”lock”. Anläggningen var nedgrävd i sand. Anläggningen snittades 
varpå det visade sig vara en stenskodd ”gravgömma” med skålformad botten, innehållandes svartgrå silt 
med brända ben, kol, sot och ett par bitar keramik (figur 33). Anläggningen överlappades till viss del av en 
intilliggande anläggning (A13, figur 33, 35).

Figur 33. A11 (nederst i bild) och A13 (överst i bild) i 
plan. Foto mot S.

Figur 31. Vy över den norra delen av delsträckan Vävra-
Båröd där S64-74 grävdes. Foto mot NV.

Figur 32. Vy över den södra delen av delsträckan Vävra-
Båröd där S52-61 grävdes. Foto mot N.

Figur 34. A11 i profil. Foto mot Ö.
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A12 utgjorde en cirka 0,75x0,59 meter stor kvadratisk anläggning som tolkades som en flatmarksgrav 
(figur 35). Anläggningen bestod i ytan av svartgrå silt med mycket kol samt en stenkoncentration med 
cirka 8-10 stora stenar, cirka 0,20x0,20 meter stora. Denna anläggning undersöktes ej.
 A13 utgjorde en cirka 1,70x0,80 meter stor och 0,55 meter djup, oregelbunden anläggning som 
tolkades som en grop. Anläggningen bestod i ytan av grå silt med kol, sot och brända ben. Anläggningen 
var nedgrävd i sand/lera och överlappade till viss del A11 (figur 33). Anläggningen snittades och fyllningen 
bestod av gråbrun silt med kol och sot (0-0,20 meter), ljusgrå silt (0,20-0,35 meter), lerblandad silt med 
järnutfällning, brända ben och kol (0,35-0,55 meter). Botten var skålformad i väst med en avsmalnande 
kant i öst (figur 35).
 A14 utgjorde en cirka 1,40x0,70 meter stor avlång anläggning som tolkas som en grop. Anläggningen 
bestod i ytan av gråbrun silt med sot och var nedgrävd i sand och låg i anslutning till A12. Denna anläggning 
undersöktes ej.
 A15 utgjorde en cirka 2,0x0,75 meter stor avlång och oregelbunden anläggning som tolkas som en 
flatmarksgrav med grop intill (figur 38). Anläggningen bestod i ytan av gråbrun silt med sot med en mindre 
stenkoncentration i mitten med enstaka ben- och kolfragment. Anläggningen var nedgrävd i sand. I östra 
delen fanns en större sten i ytan där även ett flintavslag påträffades. Denna anläggning undersöktes ej.
 Innan schaktet lades igen lades en markduk över ytan med anläggningar (figur 37) och fynden 
återdeponerades i respektive anläggning. De brända benen från A11 insamlades för bedömning.

Figur 38. A15 i plan. Foto mot Ö.

Figur 36. A12 i plan. Foto mot N.

Figur 37. A11, 12, 13, 14 och 15 täcks över 
med markduk. Foto mot Ö.

Figur 35. A13 i profil. Foto mot N.
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Skåra-Ödsmål (delsträcka 9)
Sträckan Skåra-Ödsmål ligger i Solberga socken och omfattar en cirka 275 meter lång korridor. Här gräv-
des schakt under en dag i juni 2015. Utredningsområdet utgjordes av åkermark (figur 39) och berörda 
fastigheter på denna delsträcka är Ödsmål 5:1 och Skåra S:10. Denna delsträcka har inte förändrats sedan 
utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Skåra-Ödsmål grävdes totalt åtta schakt (S75-S82, figur 42). Inga anläggningar eller fynd påträffades.

Ödsmål (delsträcka 10)
Sträckan Ödsmål ligger i Solberga socken och omfattar en cirka 200 meter lång korridor. Här grävdes 
schakt under en dag i april 2015. Utredningsområdet utgjordes av öppna gräsbevuxna ängar varvat med 
små impediment och karga bergspartier (figur 40). Fastigheter som berörs på denna delsträcka är Ödsmål 
1:5. Denna delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Ödsmål grävdes totalt tre schakt (S49-S51, figur 43). Detta då sträckan bestod av berg i dagen på flera 
ställen samt en stor hästhage där vi inte kunde schakta. Inga anläggningar påträffades. Fynd av enstaka 
flintor gjordes dock i S50 samt i S51 (figur 41). Fynden framkom i matjorden.

Figur 39 (t.v). Översikt över åkerplätten vid del-
sträcka Skåra-Ödsmål där S75-82 drogs. Foto mot 
NV.

Figur 40. (t.h). Vy över ängsmarken vid Ödsmål där 
S49-51 grävdes. Foto mot S.

Figur 41 (t.v.). S51 undersöks av arkeologerna 
Nicklas Borg och Thomas Johansson. Foto mot N.
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Figur 42. Grävda schakt vid delsträcka 9, Skåra-Ödsmål. 
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Figur 43. Grävda schakt vid delsträcka 10, Ödsmål. 
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Kåröd-Åseby I (delsträcka 11)
Sträckan Kåröd-Åseby I ligger i Solberga socken och omfattar en cirka 200 meter lång korridor. Här grävdes 
schakt under två dagar i april 2015. Utredningsområdet utgjordes av gräsbevuxen ängsmark i en sluttning 
mot nordväst (figur 44). Fastigheter som berörs av denna delsträcka är Kåröd 1:2 samt Åseby 6:1. Denna 
delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Kårö-Åseby I upptogs tio schakt (S42-S51, figur 47) varvid anläggningar och fynd av förhistorisk/
historisk karaktär påträffades.
 I S42 påträffades två stolphål (A8 samt A9) samt slagen flinta i vad som kan tolkas som en överlagrad 
kontext. A8 utgjorde ett ovalt, stenskott stolphål, cirka 0,41x0,66 meter stort och cirka 0,23 meter djupt 
nedgrävt i ett lerlager med sandlinser. I anläggningens yta påträffades 4 flintavslag. Anläggningen snittades 
och genomgrävdes och fyllningen bestod av gråbrun sand med en stor sten (cirka 0,30x0,40 meter) i 
botten. A9 utgjorde ett ovalt stolphål, cirka 0,70x0,32 meter stort och cirka 0,42 meter djupt nedgrävt i 
ett lerlager med sandlinser. Anläggningen snittades och grävdes igenom och fyllningen bestod av gråbrun 
sandig silt.
 I S46 påträffades en cirka 6,0x3,0 meter stor mörkfärgning (A10, figur 45) bestående av mörkbrun 
sandig silt med mycket sten samt kolfragment. För att utröna vad för typ av anläggning det rörde sig om 
genomgrävdes en del av anläggningen som då visade sig vara ett cirka 0,30 meter djupt kulturlager med 
flack botten (figur 46). Lagret innehöll slagen flinta i relativt stor mängd, bland annat ett avslag med inhak, 
sju avslag (eventuellt metalltida), en övrig kärna samt 11 stycken övrigt slagna flintor (Kalle Thorsberg, 
muntligen). Övrigt slagen flinta påträffades även i S44 och S45.

Figur 44 (överst t.h). Vy över delsträckan Kåröd-Åseby 
I där S42-48 grävdes. Ytan ligger väster om vägen och 
syns överst i bild. Foto mot NÖ.

Figur 45 (nedan t.v). I det stora kulturlager (A10) som 
påträffades i S46 undersöks. Foto mot V.

Figur 46 (ovan). A10 i profil. Foto mot NÖ.
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Figur 47. Grävda schakt vid delsträcka 11, Kåröd-Åseby I.
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Kåröd-Åseby II (delsträcka 12)
Kåröd-Åseby II ligger i Solberga socken och omfattar en cirka 425 meter lång sträcka. Här grävdes schakt 
under två dagar i juni och en dag i september 2015. Utredningsområdet utgjordes dels av en vacker, 
mot sydväst sluttande dalgång med ängsmark samt av flack åkermark. Fastigheter som berörs av denna 
delsträcka är Kåröd 1:2 och Åseby 3:12. Denna delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Anläggningar och fynd
Vid Kåröd-Åseby II grävdes totalt 15 schakt (S83-S95 samt S121-S122, figur 48) varvid tio anläggningar 
påträffades på tre olika ytor.
 I en mot sydväst sluttande ängsmark grävdes två schakt, S85-S86 (figur 49). I S85 påträffades fynd 
av flinta i ett sandigt gruslager (L3). Materialet bestod bl.a. av en bipolär kärna, ett fragment av en öv-
rig kärna samt fem avslag. Därtill påträffades en mynningsbit av keramik. I S86 framkom även en cirka 
3,0x1,85 meter stor oregelbunden anläggning (A16) som tolkas som ett kulturlager. Anläggningen bestod 
i ytan av gråsvart silt med sot. Anläggningen var nedgrävd i L3 (sandig grus). I anläggningen påträffades 
två flintavslag. I S86 påträffades även flintmaterial bestående av 11 avslag i det sandiga gruslagret (L3).
 På en flack åkeryta grävdes fem schakt (S88-S92, figur 50). I S88 påträffades en grop (A17) och ett 
kulturlager (A18). A17 var cirka 1,65x0,80 meter stor, avlång och bestod i ytan av gråsvart silt med sot och 
kol. Ett fynd av ett flintavslag gjordes i anläggningens yta. Anläggningen var nedgrävd i grus (L5). A18 var 
cirka 2,90x1,10 meter stor och oregelbunden. Anläggningen täckte hela den NV-delen av schaktet och 
bestod i ytan av gråbrun grusig sand med enstaka flintor. Anläggningen var nedgrävd i grus (L5).
 I S89 påträffades en kulturlagerrest (A19, figur 53). Denna anläggning var cirka 2,0x1,75 meter stor 
och oregelbunden till sin form. Anläggningen bestod i ytan av gråsvart sandig silt. och var nedgrävd i L4 
(grusig sand) och fortsatte in i den norra schaktkanten. I anläggningen påträffades flintfynd bestående av 
en bipolär kärna, ett avslag, samt övrigt slagen flinta.

Figur 49. Dalgången där S85-86 grävdes. Foto mot V. Figur 50. Åkermarken längst i söder där S88-92 grävdes. 
Foto mot Ö.

Figur 51. S95, där A22 påträffades, grävs. Foto mot NÖ. Figur 52. platån där S121-122 grävdes. Foto mot N.
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I S90 påträffades två anläggningar i form av gropar (A20 och A21, figur 54). A20 var cirka 0,60x0,55 meter 
stor i ytan och rund till formen. Anläggningen bestod i ytan av gråsvart fin silt. Anläggningen var nedgrävd 
i L5 (fin vit sand) och fortsatte in i den norra schaktkanten. Anläggningen snittades och var cirka 0,25 me-
ter djup med en flack botten. A21 var cirka 1,0x0,60 meter stor i ytan och avlång till formen. Anläggningen 
bestod i ytan av gråsvart fin silt. Anläggningen var nedgrävd i L5 (vit sand). Anläggningen snittades och 
fanns vara cirka 0,17 meter djup med en ojämn diffus botten.
 I S91 påträffades flintfynd i sand och mörkbrun sandig silt (L3 och L4). Fynden utgjordes av en kärna i 
fragment (sju stycken bitar), sex avslag, samt övrig flinta. I S92 påträffades flintor i ett sand- och grusblan-
dat lager (L3). Fynden utgjordes av ett spån och ett avslag.
 På en höjd i en gräsbevuxen backe grävdes tre schakt (S95 och S121-122, figur 51-52). I S95 påträf-
fades en kokgrop (A22, figur 55). Kokgropen var oval till formen och cirka 1x0,90 meter stor och nedgrävd 
i L3 (rödbrun grus med stora stenar). Ytfyllningen bestod av svartbrun sand med sten, varav några skör-
brända. Stenarna i ytan påminner om en kantkedja. I anläggningens yta påträffades två slagna flintor.
 I S121 påträffades slagen flinta i form av åtta avslag samt en övrig kärna i L3 (sandigt grus).
 I S122 påträffades tre anläggningar i form av en grop (A25) samt två stolphål (A26 och A27). A25 var 
oregelbunden till formen och cirka 0,62x0,40 meter stor, A26 var oval och cirka 0,33x0,20 meter stor och 
A27 var oval och cirka 0,32x0,21 meter stor. Samtliga anläggningar var nedgrävda i L3 (gulbrun sandig grus 
med sten). Fyllningen i ytan på dessa anläggningar bestod av gråsvart sandig silt. I schaktet påträffades 
även 8 flintavslag i L2 (sandig humös silt) samt L3.

Figur 53 (överst t.v). A19 i S89. 
Anläggningen tolkades som en 
kulturlagerrest. Foto mot N.

Figur 54 (överst t.h). A20-A21 i 
S90. Anläggningarna tolkades 
som gropar. Foto mot N.

Figur 55 (t.h). A22 i S95. 
Anläggningen tolkades som en 
kokgrop. Foto mot N.
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Kåröd-Kållstorp (delsträcka 13)
Kåröd-Kållstorp ligger i Solberga socken och omfattar en cirka 850 meter lång sträckning. Här grävdes 
schakt under en dag i september och en dag i november 2015. Utredningsområdet utgjordes av öppna 
åkerytor och betesmarker med mindre impediment insprängda i landskapet (figur 56-59). Fastigheter 
som berörs på denna delsträcka är Kåröd 1:2 och Solberga-Kållstorp 1:1. Denna delsträcka har inte för-
ändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Kåröd-Kållstorp upptogs totalt 15 schakt (S115-S120; S143-S151). De GPS-inmätningar som gjordes 
vid arbetet med denna delsträcka har tyvärr visat sig vara korrupta och en resultatkarta gick därför inte att 
producera. I matjorden i S115 påträffades tre avslag och i S144 påträffades en övrigt slagen flinta.

Figur 56. Översikt över den mellersta delen av delsträckan Kåröd-
Kållstorp där S115-120 grävdes. Foto mot N.

Figur 57. I en backsluttning ett schakt. 
Foto mot S.

Figur 58. Översikt över den norra delen av delsträckan Kåröd-Kållstorp där S143-151 grävdes. Bilden är tagen från 
ett impediment där skålgropslokalerna Solberga 285:1-3 är belägna. Foto mot NÖ.
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Figur 59. Delsträcka 13, Kåröd-Kållstorp. De GPS-inmätningar som gjordes vid arbetet med denna delsträcka har 
tyvärr visat sig vara korrupta och en resultatkarta där dessa schakt syns gick därför inte att producera. 
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Valeberg (delsträcka 14)
Valeberg ligger i Solberga socken och omfattar en cirka 300 meter lång sträckning. Här grävdes schakt 
under en dag i september 2015. Utredningsområdet utgjordes av en upphöjd platå med åkermark (figur 
60). Den fastighet som berörs av denna delsträcka är Valeberg 1:2. Denna delsträcka har inte förändrats 
sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Valeberg grävdes totalt åtta schakt (S135-S142, figur 62) och inga anläggningar eller fynd påträffades.

Valeberg NY (delsträcka 23)
Valeberg NY ligger i Solberga socken och omfattar en cirka 475 meter lång sträckning. Här grävdes schakt 
under en dag i november 2015. Utredningsområdet utgjordes av åkermark (figur 61). De fastigheter som 
berörs av denna delsträcka är Tunge 1:2, Tunge S:1, Solberg 2:12, Solberg 6:3 och Valeberg 6:3.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Valeberg NY grävdes totalt tio schakt (S152-S161, figur 63) men inga anläggningar påträffades. Endast 
fynd av två flintavslag i matjorden gjordes, ett i S158 respektive S160.

Figur 60. Överblick över delsträcka 
14, Valeberg, där S135-142 gräv-
des. Foto mot NÖ.

Figur 61. Överblick över delsträcka 
23, Valeberg NY, där S152-161 
grävdes. Solberga kyrka och Sol-
berga 281:1, syns till höger i bild. 
Foto mot S.
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Figur 62. Grävda schakt vid delsträcka 14, Valeberg. 
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Figur 63. Grävda schakt vid delsträcka 23, Valeberg NY. 
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Etapp 4
Råckeröd (delsträcka 15)
Råckeröd ligger i Torsby socken och omfattar en cirka 350 meter lång sträckning. Här grävdes schakt under 
en dag i januari 2015. Utredningsområdet utgjordes av åkermark (figur 64-65). Den fastighet som berörs 
av denna delsträcka är Råckeröd 1:16. Denna delsträcka har inte förändrats sedan utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Råckeröd upptogs totalt 11 schakt (S1-S11, figur 66) men inga anläggningar påträffades. Endast en-
staka flintor påträffades i matjorden och endast ett fåtal av dessa kunde sägas vara slagna medan flertalet 
måste anses vara naturflinta.

Figur 64. Grävning av S2 
vid Råckeröd övervakas 
av arkeolog Sara Lyttkens. 
Foto mot S.

Figur 65. Översikt 
över delsträcka 15, 
där S1-11 grävdes. 
Foto mot N.
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Västra Röd-Bräcke (delsträcka 16)
Västra Röd-Bräcke ligger i Torsby socken och omfattar en cirka 300 meter lång sträckning. Här grävdes 
schakt under en dag i januari 2015. Utredningsområdet utgjordes av en smal passage mellan norra sidan 
av Vedhallsvägen och en brant klippvägg för att sedan gå över till den södra sidan av Vedhallsvägen och 
ut på åkermarken (figur 67). På den norra sidan av vägen drogs inga schakt då ytan mellan vägen och 
bergsväggen var för smal och upptogs av vägen samt tillhörande diken. De fastigheter som berörs av 
denna delsträcka är Torsby-Röd 2:1 och Torsby-Bräcke 2:12. Denna delsträcka har inte förändrats sedan 
utredning Steg 1.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Västra Röd-Bräcke grävdes totalt tre schakt (S18-S20, figur 71) varpå flinta påträffades i flera nivåer. En 
del av flintan framkom i vad som tolkas som överlagrad kontext. I S18 påträffades slagen flinta i L2 (sandig 
matjord), L3 (grusig silt), L4 (sandlager med grusinslag), L5 (kulturpåverkad gråsvart fet sandig silt med 
grusinslag, skörbränd sten, kol och sot, figur 68-69), L6 (rödbrunt bränt lerlager) samt i L7 (svartgrå lerig 
silt med kol och sot). I L5 påträffades små fragment av brända ben och i L6 och L7 fanns organiskt material 
i form av bark, pinnar och kvistar. I S19 gjordes fynd av enstaka flintor i L3 (lerig sand med grusinslag) och 
i L4 (gråbrun lera) samt ett fragment från en rundkärna i L5 (lera med sten samt enstaka flintknutor). I S20 
påträffades flinta i L2 (matjord) och L3 (brungrå lera med stenar).
 Två anläggningar påträffades, båda belägna i S18. I L3 framkom A1 som en stor oregelbunden mörk-
färgning (2,80x1,0 meter) som fortsatte in i den södra schaktväggen. A1 genomgrävdes och tolkades som 
en grop nedgrävd i gruslagret, fyllningen bestod av gråbrunt sandig grus med kolstänk och små bitar 
bränd lera med en diffus och oregelbunden botten. I övergången mellan L7/L8 (turkosgrön lera) framkom 
A2 som en rund anläggning (0,55x0,40 meter) som fortsatte in i den södra schaktväggen (figur 70). A2 
genomgrävdes med maskin och tolkades som en grop nergrävd i leran (L8). Fyllningen bestod av svartgrå 
lerig silt med en skålformad botten.

Figur 67. Översikt över delsträcka 16 vid Västra Röd 
Bräcke där SS18-20 grävdes. Foto mot Ö.

Figur 68. Det tjocka mörka lagret (L5) med skörbränd 
sten, kol och sot som påträffades i S18. Foto mot NV.

Figur 69. Den västra schaktprofil i S18. Foto mot V. Figur 70. A2 i S18. Foto mot S.
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Tofta II (delsträcka 20)
Tofta II ligger i Torsby socken och omfattar en cirka 150 meter lång sträckning. Här grävdes schakt under 
en dag i januari 2015. Utredningsområdet utgjordes av åkermark i en svag östsluttning med ett mindre 
impediment mitt på ytan (figur 72-73). De fastigheter som berörs av denna delsträcka är Torsby-Tofta 1:4, 
Torsby-Tofta 1:31 och Torsby-Tofta 1:11 2. Genom ytans västra del löper en landsväg i nord-sydlig riktning 
(60). I väster avgränsas ytan av en bebyggd mindre bergsrygg vid namn Kindberget.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid Tofta grävdes totalt sex schakt (S12-S17, figur 74). I tre av schakten (S12, 13 och 14) påträffades vad 
som skulle kunna utgöra ett kulturlager (L3). Detta lager framkom under matjorden och bestod av gråbrun 
lerig silt som i S12 innehöll skörbränd sten samt bränd lera. Mäktigheten på detta lager var mellan 0,10-
0,20 meter. Antydan till detta lager fanns även i S16.
 I S12, 13 och 14 påträffades flintavslag i L3. Dessa fynd bedömdes samtliga härröra från metalltid. 
Därtill hittades en kärnrest (eventuellt neolitisk) i samma lager i S14. Fynd av recent material såsom 
porslin, järn och tegel gjordes i L1 och L2 i samtliga schakt.

Figur 72. Översikt över del-
sträcka  20 där S12-17 gräv-
des. Bilden visar då S12 grävs 
och i bakgrunden syns gården 
Tofta Sörgård. Foto mot V.

Figur 73. Översikt mot öster, 
där man ser Vedhallsvägen 
och det lilla impediment på 
ytan som fynden som påträf-
fades vad belägna omkring. 
Foto mot Ö.
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Figur 74. Grävda schakt vid delsträcka 20, Tofta II. 
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Åkerhög NY (delsträcka 22)
Åkerhög ligger i Torsby socken och omfattar en cirka 1150 meter lång sträckning. Här grävdes schakt 
under en dag i september 2015. Denna sträckning har ändrats sedan utredning Steg 1 genomfördes. Det 
aktuella utredningsområdet utgjordes av ängsmark i en mindre dalgång (figur 75-76). De fastigheter som 
berörs av denna delsträcka är Brunnefjäll 1:53, Brunnefjäll 1:3, Åkerhög 1:18, Åkerhög 1:15, Åkerhög 1:9 
samt Åkerhög 1:3.

Schakt, anläggningar och fynd
Vid undersökningen av sträckan Åkerhög NY grävdes totalt 19 schakt (S96-S114, figur 77). Inga anläg-
gningar påträffades. Slagen flinta påträffades i S107, S108 och S113 och enstaka bitar övrig flinta 
påträffades i S105, S107, S109, S112 samt S113. För den utredda delsträckan vid Åkerhög NY finns inga 
hinder för fortsatt exploatering.

Figur 75. Översikt över den 
centrala delen av delsträcka 
22 där S114 grävdes. På ber-
get mitt i bild ligger RAÄ Tors-
by 68:1. Foto mot N.

Figur 76. Översikt över 
den sydvästra delen av 
delsträcka 22 där RAÄ 
Torsby 75:1 syns mitt i 
bild. Foto mot NVV.
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Analysresultat
Benen som insamlades från flatmarksgraven A11 på delsträckan Vävra-Båröd (delsträcka 8) har bedömts 
av sakkunnig osteolog Leif Jonsson. Bedömningen visar att materialet består av brända människoben och 
att det även finns djurben representerat i materialet (Leif Jonsson, muntligen). I övrigt utfördes inga ana-
lyser under utredningen.

Sammanfattande tolkning
Nedan följer en sammanfattande tolkning av de ytor där fornlämningar eller övriga kulturhistoriska 
lämningar påträffats under utredningen Steg 2 samt den kompletterande arkeologiska utredningen. 
Datering av fornlämningar har gjorts utifrån påträffade fynd och anläggningar samt utifrån topografiskt 
läge, exempelvis platsens höjd över havet samt sammantagen fornlämningsbild i området. Fornlämnings-
avgränsningarna är gjorda utifrån topografi samt utifrån fyndens och anläggningarnas utbredning i 
respektive grävenheter. 
 Totalt påträffades åtta nya fornlämningar samt femton nya övriga kulturhistoriska lämningar  på  
utredningsområdet. Dessa presenteras nedan i kapitlen Nyfunna fornlämningar samt Nya övriga 
kulturhistoriska lämningar. De ytor som i och med denna utrednings avslutande inte innehåller några 
registrerade lämningar tolkas som ointressanta ur arkeologisk och kulturhistorisk synvinkel. 

Nyfunna fornlämningar
Under utredningen Steg 2 påträffades åtta nya fornlämningar längs med de tilltänkta ledningssträckorna. 
Dessa fornlämningar har i väntan på nummertilldelning i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, 
FMIS, tilldelats namnen G1440:1-8 i enlighet med Rio Göteborgs interna system och dessa redovisas 
nedan:

G1440:1 – Boplats
Vid en svagt sluttande åkeryta söder om Vedhallsvägen i Västra Röd-Bräcke (delsträcka 16) grävdes totalt 
tre schakt varpå flinta påträffades i flera nivåer varav en del framkom i vad som tolkas som överlagrad 
kontext. I ett av schakten (S18) framkom även ett fett kulturpåverkat lager innehållande flinta, brända 
ben, skörbränd sten, kol och sot (L5). I samma schakt påträffades även två gropar (A1-A2) på olika nivåer 
(se Bilaga 1 och 2 för vidare beskrivning av lagerbeskrivningar och anläggningsbeskrivningar).
 Ytan med kulturpåverkade lager, anläggningar och överlagrade kontexter utgör en fornlämning i form 
av en boplats med med osäker utbredning (figur 78-79). Uppskattad bedömning av fornlämningens stor-
lek ger en yta om cirka 175x60 meter i öst-västlig riktning (cirka 6 500 kvadratmeter i inmätt polygon). 
Avgränsning av platsen har främst gjorts utifrån topografin samt förekomst av anläggningar och fynd.
 Preliminär datering av platsen ger mesolitikum/neolitikum/metalltid. Platsen är belägen mellan 16-
20 meter över havet längs med sydvästsluttningen av ett bergsparti. Troligt är att ytan en gång utgjort en 
mesolitisk boplats som överlagrats vid transgressionförlopp någon gång cirka 4500 f. Kr.  I ett av schakten 
gjordes flintfynd som tolkades som metalltida vilket tyder på att boplatsen även har en neolitisk/metall-
tida fas (se Bilaga 3 för vidare beskrivning av flintfynden). Flintmaterialet, höjdkurvor, överlagringen i 
S18 samt närheten till boplatsen Torsby 100:1 föranleder dateringen av platsen. Torsby 100:1, utgörs av 
en slutundersökt boplats med dateringar från mesolitikum/neolitikum/metalltid (FMIS 2015). På denna 
boplats påträffades bland annat 325 anläggningar och fyndmaterial bestående av avslag, spån och kärnor 
samt keramik. 
 Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats namnet G1440:1 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system. G1440:1 bör undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de 
berörda fastigheterna.
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G1440:2 – Boplats
På en flack åkeryta vid Tofta II (delsträcka 20) grävdes totalt sex schakt varpå ett kulturlager innehållande 
bränd lera och flinta påträffades i åtminstone tre schakt (S12-14 och ev. även i S16, se Bilaga 1 och 2 för 
vidare beskrivning av lagerbeskrivningar och anläggningsbeskrivningar).
 Ytan utgör en fornlämning i form av en boplats med osäker utbredning (figur 80). Uppskattad bedöm-
ning av fornlämningens storlek ger en yta om cirka 150x110 metern (cirka 11 000 kvadratmeter i inmätt 
polygon). Avgränsning av platsen har gjorts utifrån topografin samt förekomst av anläggningar och fynd 
(se Bilaga 3 för vidare beskrivning av fynden).    
 Preliminär datering av platsen ger neolitikum och/eller metalltid. Fyndmaterialet och platsens belä-
genhet ger denna bedömning. Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats nam-
net G1440:2 i enlighet med Rio Göteborgs interna system. G1440:2 bör undersökas vidare vid fortsatta 
exploateringsplaner av de berörda fastigheterna.

Figur 80. Ny fornlämning G1440:2 - Boplats. Vid Tofta II, delsträcka 20. 
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G1440:3 – Boplats
Vid Vävra II (delsträcka 7) grävdes totalt elva schakt, varvid anläggningar och fynd av förhistorisk/historisk 
karaktär påträffades. Totalt påträffades fyra anläggningar i totalt två olika schakt – en härd (A3 i S24), två 
rännor (A4-A5 i S24) och en grop (A6 i S26), samtliga med slagen flinta i (figur 81-82). Utöver anläggningar 
påträffades även vad som tolkades som en överlagring med ett fyndförande gruslager med slagen flinta 
(se Bilaga 1-2 för vidare beskrivning av schakt och anläggningar).
 Ytan med anläggningar samt den överlagrade delen vid Vävra II utgör en fornlämning i form av en 
boplats med osäker utbredning. Uppskattad bedömning av fornlämningens storlek ger en yta om cirka 
55x50 meter (cirka 2 000 kvadratmeter i inmätt polygon). Avgränsning av platsen har gjorts utifrån 
topografin samt förekomst av anläggningar och fynd. Preliminär datering av boplatsen är sten-, brons- 
och/eller järnålder.
 Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats namnet G1440:3 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system. G1440:3 bör undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de 
berörda fastigheterna.

Figur 81. Ny fornlämning G1440:3 - Boplats. Vid Vävra II, delsträcka 7. 
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Figur 82. Inzoomad detalj av ny fornlämning G1440:3, där A3-A5 syns i schakt 24 och A6 syns i schakt 26. Blå linje 
visar i detta fall mittlinjen på den 30 meter breda utredningssträckan. 
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G1440:4 – Boplats
Vid Kåröd-Åseby I (delsträcka 11) grävdes tio schakt varvid enstaka anläggningar och fynd av förhistorisk/
historisk karaktär påträffades. Totalt påträffades tre anläggningar i totalt två schakt - två stolphål med sla-
gen flinta (A8-A9 i S42) samt ett kulturlager (A10 i S46), även detta innehållandes ett antal slagna flintor.
 Ytan med stolphål samt kulturlager med fyndmaterial i form av flinta utgör en fornlämning i form av 
en boplats med osäker utbredning (figur 83-84). Uppskattad bedömning av fornlämningens storlek ger 
dock en yta om cirka 110x45 meter i NS riktning (cirka 4 000 kvadratmeter i inmätt polygon). Avgränsning 
av platsen har gjorts utifrån topografin samt förekomst av anläggningar och fynd. Preliminär datering ger 
sten-, brons- och/eller järnålder. Dateringen har gjorts utifrån fyndmaterialet, anläggningarna samt höjd-
kurvor.
 Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats namnet G1440:4 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system. G1440:4 bör undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de 
berörda fastigheterna.

Figur 83. Ny fornlämning G1440:4 - Boplats. Vid Kåröd-Åseby I, delsträcka 11. 
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G1440:5 – Gravfält
Vid Vävra-Båröd (delsträcka 8) upptogs totalt 22 schakt på den västra sidan av den befintliga landsvägen 
mellan Vävra i söder och Ödsmål i norr. Invid vägkanten, cirka 200 meter från vägkorsningen vid Väg 168 
påträffades en yta innehållande anläggningar och fynd av förhistorisk karaktär. Totalt påträffades fem 
anläggningar i ett och samma schakt (S61) varav tre utgjorde flatmarksgravar (A11, A12 och A15) och 
två utgjorde gropar (A13-A14). Fynden utgjordes av brända ben och keramik. Benen från anläggning A11 
samlades in och bedömdes av osteolog Leif Jonsson. Analysen visade att materialet till största del består 
av människoben men att det även finns djurben representerat (Leif Jonsson, muntligen).
 Ytan med flatmarksgravar och gropar utgör en fornlämning i form av ett gravfält med osäker utbredning 
(figur 85-86). Uppskattad bedömning av fornlämningens storlek ger dock en yta om cirka 70x30 meter, det 
vill säga cirka 1600 kvadratmeter stor. Avgränsning av platsen har gjorts utifrån topografin samt förekomst 
av anläggningar och fynd.
 Cirka 50 meter SV om ytan ligger en befintlig fornlämning i form av ett gravfält av samma typ, Hålta 
29 (FMIS 2015, figur 85). Troligt är att dessa gravfält hör ihop och eventuellt till och med är del av samma 
fornlämning. Preliminär datering av gravfältet är äldre järnålder.
 Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats namnet G1440:5 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system. G1440:5 bör undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de 
berörda fastigheterna.

Figur 85. Ny fornlämning G1440:5 - Gravfält. Vid Vävra-Båröd, delsträcka 8. På den östra sidan om vägen syns även 
gravfältet Hålta 29 vilket G1440:5 kan vara en del av.

Hålta 29
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Figur 86. Inzoomad detalj av ny fornlämning G1440:5, där A11-A15 syns i schakt 61. 
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G1440:6 – Boplats
Vid Kåröd-Åseby II (delsträcka 12) grävdes totalt 15 schakt (S83-S95 samt S121-S122, figur 87) varvid tio 
anläggningar påträffades på tre olika ytor. I en mot sydväst sluttande ängsyta i de centrala delarna av del-
sträckan, grävdes två schakt (S85-S86) varvid anläggningar och fynd av förhistorisk karaktär påträffades. 
I S85 påträffades fynd av flinta i ett sandigt gruslager (L3). Därtill påträffades en mynningsbit av keramik i 
samma schakt. I S86 framkom stor oregelbunden anläggning (A16) som tolkades som ett kulturlager. I S86 
påträffades även flertalet avslag i ett sandiga gruslagret (L3, se Bilaga 1-3 för vidare beskrivning av schakt, 
anläggningar och fynd).
 Platsen med fyndförande sand- och gruslager, keramik samt kulturlager utgör en fornlämning i form 
av en boplats med osäker utbredning (figur 87-88). Uppskattad bedömning av fornlämningens storlek är 
dock 45x25 meter i NÖ-SV riktning (cirka 820 kvadratmeter i inmätt polygon). Avgränsning av platsen har 
gjorts utifrån topografi samt förekomst av anläggningar och fynd. Preliminär datering av platsen ger sten-, 
brons- och/eller järnålder.
 Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats namnet G1440:6 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system. G1440:6 bör undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de 
berörda fastigheterna.

Figur 88. Inzoomad detalj av ny fornlämning G1440:6, där A16 syns i schakt 86.
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G1440:7 – Boplats
På en flack åkeryta vid den sydligaste delen av Kåröd-Åseby II grävdes fem schakt (S88-S92) varpå totalt 
fem anläggningar av förhistorisk karaktär påträffades – tre gropar (A17 i S88 och A20-A21 i S90), ett kul-
turlager (A18 i S88) samt en kulturlagerrest A19 i S89). I flera schakt påträffades även flintfynd i form av 
spån, avslag etc.
 Ytan med anläggningar, flinta och kulturlager utgör en fornlämning i form av en boplats med osäker 
utbredning (figur 87, 89). Uppskattad bedömning av fornlämningens storlek ger dock en yta om cirka 
100x40 meter i ÖV riktning (cirka 3150 kvadratmeter i inmätt polygon). Avgränsning av ytan har gjorts uti-
från topografin samt förekomst av anläggningar, lager och fynd. Preliminär datering är sten-, brons- och/
eller järnålder.
 Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats namnet G1440:7 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system. G1440:7 bör undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de 
berörda fastigheterna.

Figur 89. Inzoomad detalj av ny fornlämning G1440:7, där A17-A18 syns i schakt 88; A19 syns i schakt 89 samt A20-
A21 syns i schakt 90.
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G1440:8 – Boplats
På en höjd ovanför en gräsbevuxen backe vid den nordligaste delen av Kåröd-Åseby II grävdes tre schakt 
varpå anläggningar och fynd av förhistorisk karaktär påträffades. Totalt påträffades fyra anläggningar - en 
kokgrop (A22 i S95) och en grop (A25 i S122) samt två stolphål (A26-A27 i S122). I alla tre schakt påträf-
fades även slagen flinta, bl.a. en kärna och flertalet avslag.
 Platsen med anläggningar och slagen flinta utgör en fornlämning i form av en boplats med osäker ut-
bredning (figur 87, 90). Uppskattad bedömning av fornlämningens storlek ger dock en yta om cirka 75x50 
meter (cirka 3750 kvadratmeter i inmätt polygon). Avgränsning av platsen har gjorts utifrån topografin 
samt förekomst av anläggningar och fynd. Preliminär datering till sten-, brons- och/eller järnålder.
 Fornlämningen har i väntan på fornlämningsnummer i FMIS tilldelats namnet G1440:8 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system. G1440:8 bör undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de 
berörda fastigheterna.

Figur 90. Inzoomad detalj av ny fornlämning G1440:8, där A22 syns i schakt 95 samt A25-A27 syns schakt 122. 
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Nyfunna övriga kulturhistoriska lämningar
Vid Kastellegården NY (delsträcka 24) utfördes en metalldetektering längst med ledningdragningen på  
Kyrkebäckens västra strand, vilket resulterade i att flera metallfynd av förhistorisk/historisk karaktär 
påträffades. Detta gav att 15 nya fyndplatser för metall registrerades (figur 91). Dessa fyndplatser utgör 
övriga kulturhistoriska lämningar med preliminär datering till järnålder/medeltid/historisk tid. Dateringen 
har gjorts utifrån fyndens karaktär samt den sammantagna fornlämnningsbilden i området. 
 I väntan på fornlämningsnummer i FMIS har platserna tilldelats namnen G1440:9-23 i enlighet med 
Rio Göteborgs interna system och redovisas nedan:

G1440:9 – fyndplats för metall
G1440:9 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
en knapp i silverlegering/kopparlegering med ornamentik i form av en fågel på ovansidan. Trolig datering 
är järnålder/medeltid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 7 
meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som 
undersökt och borttagen.

G1440:10 – fyndplats för metall
G1440:10 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett metallfragment. Fragmentet är eventuellt en gjutrest från kultillverkning till en ryttarpistol. Trolig 
datering är historisk tid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 7 
meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som 
undersökt och borttagen.

G1440:11 – fyndplats för metall
G1440:11 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett mynt i kopparlegering. Myntet har spår av prägling på ena sidan i form av en krona samt en sköld 
med korslagda pilar. Detta stämmer med präglingen på de 1 öres kopparmynt som präglades mellan år 
1772-1778 vilket ger myntet ett terminus post quem. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger 
belägen i åkermark cirka 6 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är 
fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.

G1440:12 – fyndplats för metall
G1440:12 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
en runt föremål i kopparlegering som troligtvis kan vara en plomb eller en vikt. Datering är svår att fastställa 
men trolig datering är medeltid/historisk tid, eventuellt järnålder. Fyndet påträffades i matjorden. 
Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 6 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att 
fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.

G1440:13 – fyndplats för metall
G1440:13 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
en rund knapp med en stansad (?), upphöjd yta i mitten på ovansidan samt med spår av ett fäste på 
undersidan. Datering är järnålder/medeltid/historisk tid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen 
ligger belägen i åkermark cirka 6 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är 
insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.

G1440:14 – fyndplats för metall
G1440:14 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
en fragmentarisk järnnit med stort huvud som gav ett ålderdomligt intryck. Trolig datering är historisk tid. 
Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 6 meter över havet, väster 
om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.
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Figur  91. Delsträcka 24, Kastellegården NY , där de 15 nya övriga kulturhistoriska lämningarna påträffades.
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G1440:15 – fyndplats för metall
G1440:15 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
en snäckformad knapp i kopparlegering. Knappen hade ornamentik på ovansidan i form av snedställda 
streck längs ytterkanten samt ett fäste på undersidan. Trolig datering är järnålder/medeltid. Fyndet 
påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 8 meter över havet, väster om 
Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.

G1440:16 – fyndplats för metall
G1440:16 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett fragment av ett likarmat spänne/fibula i kopparlegering. Trolig datering är järnålder, eventuellt 
folkvandringstid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 7 meter över 
havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt 
och borttagen.

G1440:17 – fyndplats för metall
G1440:17 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett bleck i kopparlegering. Datering är järnålder/medeltid/historisk tid. Fyndet påträffades i matjorden. 
Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 7 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att 
fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.

G1440:18 – fyndplats för metall
G1440:18 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
en kula i bly, troligtvis en pistolkula. Trolig datering är historisk tid. Fyndet påträffades i matjorden. 
Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 6 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att 
fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.

G1440:19 – fyndplats för metall
G1440:19 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
en knapp i kopparlegering. Knappen var rund, med ett trasigt fäste på baksidan. Trolig datering är 
järnålder/medeltid/ historisk tid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark 
cirka 10 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att 
anses som undersökt och borttagen.

G1440:20 – fyndplats för metall
G1440:20 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett runt, platt metallfragment i kopparlegering. Kan vara en liten knapp eller möjligen en agraff. Trolig 
datering är järnålder/medeltid/historisk tid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i 
åkermark cirka 7 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen 
att anses som undersökt och borttagen.

G1440:21 – fyndplats för metall
G1440:21 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett mycket tunt, platt mynt i kopparlegering. Myntet tycktes vara klippt. Trolig datering är järnålder/
medeltid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 7 meter över havet, 
väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och 
borttagen.

G1440:22 – fyndplats för metall
G1440:22 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett litet runt föremål i bly som troligtvis kan vara en vikt. Trolig datering är järnålder/medeltid. Fyndet 
påträffades i matjorden. 
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Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 7 meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att 
fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som undersökt och borttagen.

G1440:23 – fyndplats för metall
G1440:23 utgör en övrig kulturhistorisk lämning i form av en fyndplats för metallföremål. Här påträffades 
ett metallfragment i kopparlegering. Fragmentet är troligtvis en gjutrest. Trolig datering är järnålder/
medeltid/ historisk tid. Fyndet påträffades i matjorden. Fyndplatsen ligger belägen i åkermark cirka 7 
meter över havet, väster om Kyrkebäcken. I och med att fyndet är insamlat är fyndplatsen att anses som 
undersökt och borttagen.

Antikvarisk bedömning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ anser att samtliga nyfunna fornlämningar (G1440:1-G1440:8) 
som framkom vid utredning Steg 2 skall undersökas vidare vid fortsatta exploateringsplaner av de berörda 
fastigheterna.
 De 15 övriga kulturhistoriska lämningarna (G1440:9-23) vid delsträcka Kastellegården NY bör 
däremot anses som undersökta och borttagna och således finns inget hinder för fortsatt exploatering. 
Detta förutsatt att exploateringsarbetet på platsen hålls inom utredningsområdets begränsningar och 
att inga arbetsvägar för stora maskiner dras över åkrarna väster om Kyrkbäcken. I detta område pågår ett 
arkeologiskt forskningsprojekt som utförs av Göteborgs universitet i vilket det har framkommit ett stort 
antal fornfynd. Detta projekt är ännu inte avslutat och ej heller inrapporterat till Länsstyrelsen och FMIS. 
 För de utredda delsträckorna Tunge-Guddeby, Bredsten-Ekelöv-Risby, Harkeröd, Harkeröd-Vävra, 
Vävra I, Skåra-Ödsmål, Ödsmål, Kåröd-Kållstorp, Valeberg, Valeberg NY, Råckeröd samt Åkerhög NY finns 
inga hinder för fortsatt exploatering.
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Bilaga 1 – Schaktbeskrivningar

Alla måttangivelser är i meter.

RÅCKERÖD
S1
3,10x4,40
0-0,10 Förna
0,10-0,24 Lerig siltig matjord
0,24-0,50 Grå lera med siltinslag
0,50-0,70   Gul lera
0,70-1,60   Gråblå lera
Kommentar: Inga fynd.

S2
2,60x4,90
0-0,06 Grässvål
0,06-0,30 Matjord med enstaka kolstänk
0,40-0,45 Siltig lera
Kommentar: Intill impediment. Tegel i
L2 samt fynd av enstaka slagna flintor.

S3
2,25x5,0
0-0,06 Grässvål
0,06-0,24 Siltig matjord
0,24-0,37 Lerig silt
0,37-0,54 Lera
Kommentar: Enstaka flintavslag bl.a ett avslag 
från en rundkärna (st.å) samt järn i L2.

S4
1,60x5,10
0-0,06 Grässvål
0,06-0,24 Matjord
0,24-0,37 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S5
1,60x5,30
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Lerig matjord
0,28-0,30 Lera med siltinslag
Kommentar: Naturflinta i L2.

S6
1,60x5,70
0-0,07 Grässvål
0,07-0,30 Lerig matjord
0,30-0,42 Styv lera
Kommentar: Fynd av porslin, tegel, rödgods samt ett 
metalltida flintavslag, bränd lera och flintfnas i L2.

S7
1,70x5,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Matjord
0,20-0,36 Siltig lera
Kommentar: Fynd av enstaka flintavslag, bränd lera, ett 
bränt ben samt kol i övergången L2/L3.

S8
1,70x5,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,22 Lerig matjord
0,22-0,37 Styv lera
Kommentar: Inga fynd.

S9
1,60x5,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Lerig matjord med kolstänk
0,30-0,44 Styv lera
Kommentar: Fynd av tegel, rödgods och glas i L2. 
Modernt dike i söder.

S10
2,75x5,0
0-0,20 Matjord
0,20-0,80 Lera
0,80- Berg
Kommentar: Inga fynd.

S11
1,70x5,10
0-0,08 Grässvål
0,08-0,20 Lerig matjord
0,20-0,33 Gul lera
Kommentar: Inga fynd. Modernt dränage i östra delen.
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TOFTA  II
S12
3,20x4,90
0-0,07 Grässvål
0,07-0,30 Brun matjord
0,30-0,48 Gråbrun lerig silt
0,48-1,15 Gulgrå lera
Kommentar: Porslin, tegel, järn och slagen flinta i L2 
samt ett tjugotal i L3. Skörbränd sten i övergången L2/
L3 samt bränd lera/lerklining i L3.

S13
3,10x5,0
0-0,07 Grässvål
0,07-0,29 Mörkbrun matjord
0,29-0,40 Gråbrun siltig lera
0,40-0,52 Grågul lera
Kommentar: Slagen flinta i L2 samt 15-20 flintor i L3 
varav flera metalltida. Dränering i Ö-V i hela den södra 
delen av schaktet.

S14
1,70x5,0
0-0,08 Grässvål
0,08-0,34 Brun matjord
0,34-0,50 Gråbrun lerig silt
0,50-0,55 Grå lera
Kommentar: Tegel, järnspik samt enstaka flintor i L2. 
Slagen flinta, bl. a. en kärnrest i L3 (ev. TRB?)

S15
3,10x4,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,27 Lerig matjord
0,27-0,36 Lera
Kommentar: Slagen flinta samt tegel i L2.

S16
2,90x4,80
0-0,08 Grässvål
0,08-0,20 Matjord
0,20-0,38 Lera
Kommentar: Norr om impediment. Berg i schaktets 
södra halva. Tegel, järn samt enstaka flintor i övergång-
en L2/L3.

S17
3,20x5,0
0-0,07 Grässvål
0,07-0,27 Matjord
0,27-0,97 Grå lera
Kommentar: Enstaka flintavslag i L2.
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VÄSTRA  RÖD – BRÄCKE
S18 - Norra schaktprofilen
2,90x5,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Sandig matjord
0,25-0,35 Gruslager
0,35-0,61  Sandlager med grusinslag
0,61-1,0 Gråsvart fet sandig silt med   
   grusinslag med skörbränd sten,
   kol och sot.
1,0-1,07 Rödbrunt bränt lerlager
1,07-1,18     Sandigt gruslager med kol och sot.
1,18-  Turkosgrön lera
Kommentar: Slagen flinta i L2, L3, L4, L5, L6 och L7. I L3 
en rest av en mesolitisk bipolär kärna. Brända ben i L5. 
Bränd lera i L6.

S18 - Södra schaktprofilen
2,90x5,0
0-0,10 Grässvål
0,10-0,25 Sandig matjord
0,25-0,40 Grusig silt
0,40-0,61  Sandlager med grusinslag
0,61-0,74 Gråsvart fet sandig silt med   
   grusinslag med skörbränd sten,
   kol och sot.
0,74-0,78 Rödbrunt bränt lerlager
0,78-0,88      Grå lerig silt med kol och sot.
0,88- Turkosgrön lera
Kommentar: Slagen flinta i L2, L3, L4, L5, L6 och L7. 
Brända ben i L5. Bränd lera i L6.I L6/L7 fanns även orga-
niskt material i form av enstaka pinnar och kvistar. I L3 
framkom en stor oregelbunden mörk-färgning (L1) som 
gick in i den södra schakt-väggen och tolkades som en 
grop. över-gången L7/L8 framkom en rund anläggning 
(A2) som gick in i den södra schaktväggen och tolkades 
som en grop.

S19
1,70x4,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,32 Lerig matjord
0,32-0,50 Lerig sand med grusinslag
0,50-0,63 Gråbrun lera
0,63-0,83   Lera med sten samt enstaka  
flintknutor
0,83-0,95 Rödbrun sandig lera
0,95-1,15   Blågrå lera
Kommentar: Fynd av enstaka flintor som tolkades som 
metalltida i L3-L4 samt ett fragment från en rundkärna 
L5.

S20
3,20x5,0
0-0,08  Grässvål
0,08-0,28 Matjord, lerig mot botten
0,28-0,40 Brungrå lera med stenar och 
   enstaka flintor
0,40-0,98  Gul lera med stora kolstänk
0,98-1,46  Blågrå lera
Kommentar: Fynd av flintavslag (ev. mesolitiska)
 i L2 samt i L3. Djupgrävd i väster p.g.a. dränering
i schaktets östra del.
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VÄVRA  II
S21
3,10x3,80
0-0,05  Grässvål
0,05-0,55 Lerig matjord
0,55-0,70 Lerig silt
0,70-0,80 Blålera
Kommentar: Fynd av en övrig flinta i L3.  

S22
3,0x4,80
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Lerig matjord
0,30-0,40 Lerig silt
Kommentar: Ett modernt dike i södra halvan av schak-
tet.

S23
1,70x4,30
0-0,07  Grässvål
0,07-0,34 Matjord med rötter
0,34-0,48 Siltig lera
Kommentar: Tegel, porslin i L2.

S24
3,0x4,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,28 Matjord
0,28-0,30 Sandig silt
Kommentar: Tre anläggningar i L3 (A3, A4 och A5) samt 
fynd av enstaka flintor.

S25
3,20x4,50
0-0,08  Grässvål
0,08-0,25 Matjord
0,25-0,65 Grusig sand
0,65-0,76 Klappersten/grus
Kommentar: Överlagring i schaktet. Flintor i L3 och L4. 
Ev. ett kärnfragment i L3. Tegel och porslin i L2.

S26
1,60x5,70
0-0,05  Grässvål
0,05-0,33 Matjord
0,33-0,70 Lera med stenar
Kommentar: Enstaka flintor i botten av L2. 
En anläggning i övergången L2/L3 (A6).

S27
6,10x3,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,35 Matjord
0,35-0,44 Recent avfallslager m. skärv-
sten, kol, sot samt stora mängder  obrända ben.
Kommentar: Mycket obrända ben i L3. En modern drä-
nering i form av ett tegelrör i norra delen av schaktet. 
En anläggning i södra delen (A7).

S28
1,70x4,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,40 Matjord
0,40-0,70 Lerig silt
Kommentar: Inga fynd.

S29
1,70x4,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,27 Matjord
0,27-0,60 Lerig silt
Kommentar: En stor flintklump i L2.

S30
1,60x3,40
0-0,05  Grässvål
0,05-0,33 Matjord
0,33-0,70 Lera med sandlinser
Kommentar: Enstaka flintor samt porslin och järn i L2.

S31
1,60x4,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,60 Lera, siltig mot botten
Kommentar: Porslin och glas i L2.
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VÄVRA  I
S32
1,60x4,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S33
1,60x4,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,35 Matjord
0,35-0,40 Sand
0,40-0,66 Lera
Kommentar: Tegel i L2.

S34
1,70x4,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,43 Matjord
0,43-0,53 Sand
0,53-0,70 Lera
Kommentar: Tegel i L2.

S35
1,70x4,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,44 Matjord
0,43-0,54 Lerig sand
0,54-1,10 Lera med ett stort stenblock
Kommentar: Övrig flinta i L3.

S36
1,70x4,30
0-0,05  Grässvål
0,05-0,27 Matjord
0,27-1,10 Sand med enstaka lerlinser
1,10-1,15 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S37
1,70x4,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,34 Matjord
0,34-0,84 Sand med mycket järnutfällning
0,84-1,10 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S38
1,70x3,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,80 Sandig humös jord
0,80-1,40 Fin ljus sandlinser
Kommentar: Inga fynd.

S39
1,60x3,70
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Sandig matjord
0,30-0,44 Mörk brunsvart jord/äldre   
   matjordshorisont
0,44-0,60 Sand, lerigare mot botten
Kommentar: Inga fynd.

S40
1,70x3,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Sandig matjord
0,30-0,80 Sand
0,80-0,95 Lera
0,95-1,0 Fin ljus sand
1,0-1,26 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S41
2,60x4,30
0-0,05  Grässvål
0,05-0,31 Matjord/Berg
0,31-0,47 Lera/Berg
Kommentar: Inga fynd.
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KÅRÖD – ÅSEBY I
S42
8,0x3,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,31 Matjord
0,31-0,46 Sand (fluktuerar i hela S42)
0,46-0,63 Lera med sandlinser
Kommentar: Ett tiotal flintor i L2/L3. 
En anläggning i L3/L4 (A8) samt en i L4 (A9).

S43
1,70x3,40
0-0,05  Grässvål
0,05-0,20 Matjord
0,20-0,35 Grus med enstaka flintor
0,35-0,40 Fin vit sand
0,40-0,88 Lera
Kommentar: Enstaka flintor i L3.

S44
1,70x3,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,26 Matjord, mycket mörk
0,26-0,35 Stenig matjord med grus
0,35-0,55 Grus med mycket flinta
0,55-0,65 Fin vit sand
0,65-0,80 Klappersten med grus
0,80-1,0 Grusig sand
1,0-1,15 Lera
Kommentar: Ett trettiotal flintor i L4 samt 
enstaka naturflintor i L3 och L5.

S45
3,30x3,90
0-0,05  Grässvål
0,05-0,27 Stenig matjord, mycket mörk
0,27-0,40 Stenigt grus
0,40-0,54 Grusig sand
0,54-0,70 Sand
0,70-1,10 Lera
Kommentar: Övrig flinta i L2 och L3.

S46
3,30x7,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Stenig matjord, mycket mörk
0,30-0,45 Kulturlager. Mörkbrun stenig  
sand med sot- och lerfläckar och  kolfragment (A9)
0,45-0,67 Ljusbrun sandigt grus
0,67-0,95 Grå grusig sand
0,95-1,05 Lera
Kommentar: L3 tolkades som ett kulturlager (A10). 

S47
1,70x3,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,23 Matjord
0,23-0,32 Svartbrun sandig matjord
0,32-0,60 Rödbrun grus
0,60-0,78 Stenig grus/klappersten
Kommentar: Enstaka flintor i L3/L4.

S48
1,70x3,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,37 Matjord
0,37-0,53 Grov brun sand
0,53-0,65 Fin vit sand
0,65-0,72 Lera
Kommentar: Inga fynd.
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ÖDSMÅL
S49
1,70x3,80
0-0,05  Grässvål/vass
0,05-0,34 Matjord
0,34-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S50
1,70x3,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,32 Ljusbrun sandig matjord
0,32-0,40 Sandig silt
Kommentar: En flinta i botten av L2 samt en sotfläck 
som utgick som anläggning efter genomgrävning då 
den endast var 2 cm djup.

S51
1,70x3,20
0-0,05  Grässvål
0,05-0,32 Ljusbrun sandig matjord med  
mycket sten
0,32-0,80 Stenigt grus/Berg (S)
Kommentar: Fem-sex flintor i L2 och L3.

VÄVRA – BÅRÖD
S52
3,10x2,80
0-0,05  Grässvål
0,05-0,42 Lerig sand
0,42-0,50 Lera
Kommentar: Fynd av naturflinta i L2. Även tegel högst 
upp i L2. En dränering skar genom schaktet i L3.

S53
3,40x3,0
0-0,05  Grässvål
0,05-0,34 Lerig sand
0,34-0,40 Lera
Kommentar: Tegel högst upp i L2.

S54
3,50x3,0
0-0,05  Grässvål
0,05-0,32 Lerig sand
0,32-0,45 Modernt påfört lager med kol
0,45-0,52 Lera
Kommentar: En övrig flinta i L2. L3 bestod av 
ett stört, modernt påfört lager innehållandes
kol, järnskrot, tegel och glas.

S55
3,50x3,0
0-0,05  Grässvål
0,05-0,40 Lerig sand
0,40-0,56 Lera
Kommentar: En dränering och ett modernt 
dike i L3. Inga fynd.

S56
6,90x3,20/2,0x2,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,38 Lerig sand
0,38-0,56 Modernt påfört lager med sot (N)
0,56-0,60 Lera
Kommentar: En tvärgående dränering i L3.  
I schaktet påträffades ett sotigt lager (L3), 
ca 2,0x3,0 m stort. Schaktet förlängdes för 
att följa L3 som visade sig vara ett modernt 
påfört lager innehållandes tegel.

S57
3,40x4,0
0-0,05  Grässvål
0,05-0,33 Lerig matjord
0,38-0,56 Gråbrun sandig lera m. sotfläckar
0,56-0,60 Sandig lera
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Kommentar: L3 bestod av ett sotigt och 
flammigt lager som fluktuerar i schaktet. 
De flammiga fläckarna tolkades som stenlyft. 
Inga fynd.

S58
3,40x4,0
0-0,05  Grässvål
0,05-0,32 Sandig matjord
0,32-0,40 Gråbrun sandig lera
0,40-0,52 Sand
Kommentar: Inga fynd.

S59
3,90x1,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Lerig och sandig matjord
0,32-0,40 Gråbrun sandig lera
0,40-0,52 Lera
Kommentar: Ett modernt dike i den norra 
delen. Inga fynd.

S60
3,40x1,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,44 Sandig matjord
0,44-0,60 Lerig sand
0,60-0,64 Lera
Kommentar: Glas i L2.

S61
11,5x7,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,29 Gråbrun sandig matjord
0,29-0,40 Ljusbrun sand
0,40-0,52 Lera
Kommentar: En stor stensatt anläggning (A11) fram-
trädde i övergången L2/L3.  Schaktet förlängdes i alla 
riktningar varpå ytterligare fyra anläggningar framträd-
de. (A12-A15). I norr en dränering i Ö-V.

S62
5,60x1,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,42 Gråbrunt flammigt sandlager
0,42-0,54 Sand
0,54-0,60 Lera
Kommentar: Flera flammiga fläckar i L3 med
stora stenar. Två diken som korsas. Inga fynd.

S63
3,50x2,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,40 Grå sandig matjord 
   med stora stenar
0,40-0,50 Sand
0,50-0,55 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S64
3,50x2,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S65
4,0x1,70
0-0,05  Grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S66
3,70x1,70
0-0,05  Grässvål
0,05-0,29 Matjord
0,29-0,38 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S67
3,60x1,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,29 Matjord
0,29-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S68
3,40x1,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S69
3,70x1,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.
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S70
3,50x1,60
0-0,30 Matjord
0,30-0,44 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S71
3,60x1,60
0-0,25 Matjord
0,25-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S72
3,80x1,60
0-0,25 Matjord
0,25-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S73
4,0x1,60
0-0,30 Matjord
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S74
4,0x1,60
0-0,05  Grässvål
0,05-0,29 Matjord
0,29-0,39 Lera
Kommentar: Inga fynd.

SKÅRA
S75
3,60x2,40
0-0,05  Grässvål
0,05-0,33 Matjord
0,33-0,43 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S76
3,60x2,50
0-0,05  Grässvål
0,05-0,35 Matjord
0,35-0,40 Lera
Kommentar: Plast och tegel i L2.

S77
4,10x2,80
0-0,46 Matjord
0,46-1,15 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S78
4,20x3,20
0-0,30 Matjord/berg (S)
0,30-0,50 Stenigt grus
0,50- Berg
Kommentar: Inga fynd.

S79
3,50x3,10
0-0,33 Matjord
0,33-0,47 Lera
Kommentar: En naturflinta i L1.

S80
3,80x2,80
0-0,25  Lerig matjord
0,25-0,35 Lera
Kommentar: En naturflinta i L1.

S81
3,50x2,80
0-0,25  Matjord
0,25-0,33 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S82
3,80x3,10
0-0,28  Matjord
0,28-0,38 Lera
Kommentar: Inga fynd.
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KÅRÖD – ÅSEBY II (juni)
S83
2,80x2,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Matjord
0,20-0,40 Grusig sand med stora rundade stenar
0,40-0,77 Grus med sten
0,77-0,86 Hårt packad sand med sten
Kommentar: Enstaka naturflintor.

S84
1,60x3,40
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Matjord med stenar
0,25-0,55 Grus med sten
Kommentar: En övrig flinta i L3.

S85
1,70x3,40
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Matjord, stenig mot botten
0,26-0,56 Sand med kol och sot
Kommentar: Fynd av keramik samt slagna flintor i L3.

S86
3,50x2,40
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Matjord, stenig mot botten
0,25-0,45 Sandig grus (Ö)/siltig sand med kol och  
   sot (V)
Kommentar: I västra halvan av schaktet påträffades ett 
gråsvart siltigt sandlager på ett djup av ca 0,25 m. Detta 
innehöll enstaka flintor och sot. Detta mättes in som 
A16. Resten av schaktet bestod av ett sandigt gruslager 
innehållandes slagen flinta.

S87
1,60x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,33 Lerig sand
Kommentar: Inga fynd.

S88
2,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,27 Matjord
0,27-0,35 Kulturlagerrest bestående av grå grusig  
   sand med flinta
0,35-0,50 Fin grus med sten, grå mot toppen, ljus 
   brun mot botten
0,50-0,52 Grus

Kommentar: Mellan L3 och L4 påträffades en gråsvart 
siltig anläggning med kol, sot och enstaka flintor (A17) 
som tolkades som en grop. På ca 0,27 m djup fram-
trädde ett ca 2,90x1,10 m stort grått grusigt sandlager 
m flinta i schaktets NV-del. Detta tolkades som en kul-
turlagerrest och mättes in som A18. Avslag hittades i  
A17 och i A18 påträffades en kärna, ett avslag och en 
del övr. flinta.

S89
1,60x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,36 Mörkbrun sandig silt med sotinslag
0,36-0,46 Grus- och sandlinser
Kommentar: I övergången mellan L3 och L4 påträffa-
des en gråsvart sandig och siltig anläggning med sot 
som tolkades som en kulturlagerrest (A19). I schaktet 
påträffades även en modern dränering innehållandes 
tegel. Fynd av flinta i L4.

S90
1,60x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,60 Fin vit sand
Kommentar: I övergången mellan L2 och L3 påträffades 
två gråsvarta siltiga anläggning med sot och enstaka 
flintavslag som tolkades som gropar (A20-A21). Två 
flintklumpar i L3.

S91
1,60x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Matjord
0,28-0,35 Sandlins
0,35-0,45 Mörkbrun sandig silt
0,45-0,61 Fin vit sand
0,61-1,02 Lera
Kommentar: I L3 påträffades enstaka flammiga mörka 
fläckar, dessa snittades men var för diffusa och grunda 
för att tolkas som anläggningar. Fynd av flinta i L3 och 
L4.

S92
1,60x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Matjord
0,28-0,35 Sand- och gruslinser
0,35-0,45 Lera
Kommentar: Ett avslag och ett spån i L3.
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S93
1,60x2,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Humös matjord med stora stenblock
0,35-0,50 Rödbrun grus, sandigare mot botten
Kommentar: Inga fynd.

S94
1,60x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Humös matjord med rötter
0,30-0,50 Grusig sand med stora stenar
0,50-0,65 Fin sand
Kommentar: Inga fynd.

S95
1,60x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Sandig matjord
0,35-0,40 Rödbrun grus med stora stenar
Kommentar: I övergången mellan L2/L3 påträffades en 
stor oval anläggning (A22), fylld med sten, kol och sot 
som tolkades som en kokgrop. Fynd av två slagna flin-
tor i A22.

KÅRÖD – ÅSEBY II (sep)
S121
2,50x2,50
0-0,05 Förna/grässvål
0,05-0,15 Sandig silt
0,15-0,30 Humös sandig grus
0,30-0,40 Gulbrun sandig grus m. sten
Kommentar: En övrig kärna samt åtta avslag i L3.

S122
3,10x5,20
0-0,05 Förna/grässvål
0,05-0,25 Sandig humös silt
0,25-0,30 Gulbrun sandig grus m. sten
Kommentar: Åtta avslag i samt flertalet mörkfärgningar 
i L2. Ett par mörkfärgningar avfärdades som stenlyft 
medan tre stycken mättes in som anläggningar (A25-
A27)

ÅKERHÖG NY
S96
1,50x3,10
0-0,05 Grässvål
0,05-0,17 Matjord
0,17-0,26 Siltig lera  
Kommentar: Kol, sot samt recent material (plast, tegel 
m.m.) i L2.

S97
1,50x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Matjord
0,20-0,25 Siltig lera  
Kommentar: Kol samt recent material (porslin, tegel 
m.m.) i L2.

S98
1,50x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,18 Lerig matjord
0,18-0,26 Lera  
Kommentar: Kolfläck i L2. Tolkades som recent då 
tegel, plast och glas påträffades.

S99
1,50x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,19 Lerig matjord
0,19-0,25 Lera  
Kommentar: Inga fynd.

S100
1,50x3,10
0-0,10 Grässvål
0,10-0,32 Siltig matjord
0,32-0,40 Siltig lera  
Kommentar: Inga fynd.

S101
1,50x3,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Siltig matjord
0,26-0,32 Siltig lera  
Kommentar: Inga fynd.

S102
1,50x3,10
0-0,05 Grässvål
0,05-0,17 Siltig matjord
0,17-0,24 Siltig lera  
Kommentar: Inga fynd.
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S103
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,17 Siltig matjord
0,17-0,20 Siltig lera  
Kommentar: Inga fynd.

S104
1,50x3,10
0-0,07 Grässvål
0,07-0,26 Siltig matjord
0,26-0,30 Siltig lera  
Kommentar: Inga fynd.

S105
1,50x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Siltig matjord
0,26-0,30 Hårt packad lera  
Kommentar: Fyra övriga flintor i L2.

S106
1,50x3,10
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15 Siltig matjord
0,15-0,18 Siltig lera  
Kommentar: Inga fynd.

S107
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15 Siltig matjord
0,15-0,23 Lera  
Kommentar: Fyra övriga flintor samt ett 
avslag i L2.

S108
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,27 Sandig matjord
0,27-0,33 Siltig lera med skalgrus 
Kommentar: Åtta flintor i L2 varav två tydligt slagna.

S109
1,50x2,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Sandig matjord
0,25-0,28 Lera 
Kommentar: Två övrigt slagna flintor i L2.

S110
1,50x2,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Lerig matjord
0,26-0,30 Lerig silt 
Kommentar: Inga fynd.

S111
1,50x2,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Omrörd och störd matjord
0,26-0,30 Lera 
Kommentar: Matjorden tydligt omrörd och uppblan-
dad med porslin, tegel m.m.

S112
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Siltig matjord
0,20-0,23 Lera 
Kommentar: Två övrigt slagna flintor i L2.

S113
1,50x3,0
0-0,03 Grässvål
0,03-0,23 Siltig matjord
0,23-0,34 Silt
0,34-0,40   Silt med skalgrus 
Kommentar: Fem övrigt slagna flintor samt ett avslag 
i L2/L3.

S114
1,50x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Lerig matjord
0,30-0,32 Lera 
Kommentar: Inga fynd.
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KÅRÖD – KÅLLSTORP (sep)
S115
1,50x3,10
0-0,05 Förna m. stora block
0,05-0,20 Sandig silt m. stora stenar
0,20-0,32 Silt
0,32-0,50 Lerig silt
Kommentar: Tre avslag i L2/L3.

S116
3,0x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Siltig matjord
0,25-0,57 Lera
0,57-0,70 Fin vit sand i linser blandat m. lera
0,70-0,78 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S117
1,50x3,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Siltig matjord
0,35-0,55 Lera/sand (mer sandigt i norr)
0,55-0,65 Fin vit sand i linser
0,65-0,75 Lera
Kommentar: En flinta i L2 samt (A23-A24) i L2/L3.

S118
1,50x3,20
0-0,05 Förna med rötter
0,05-0,20 Humös matjord
0,20-0,30 Sandig silt
0,30-0,70 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S119
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Lerig matjord
0,20-0,30 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S120
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Lerig matjord
0,35-1,20 Lera
Kommentar: Inga fynd.

KÅRÖD – KÅLLSTORP (nov)
S143
1,60x3,70
0-0,03 Grässvål
0,03-0,26 Lerig matjord
0,26-0,28 Lera
Kommentar: Porslin och tegel i L2.

S144
3,10x4,10
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Lerig matjord
0,28-0,80 Lera
Kommentar: Porslin, tegel samt en slagen i L2.

S145
1,60x3,70
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Lerig matjord
0,30-0,32 Lera
Kommentar: Porslin och tegel i L2.

S146
1,60x3,80
0-0,05 Grässvål
0,05-0,33 Lerig matjord
0,33-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S147
1,60x4,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Lerig matjord
0,28-0,33 Lera
Kommentar: En dränering i L3.

S148
1,60x3,80
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Lerig matjord
0,26-0,30 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S149
1,60x4,10
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Lerig matjord
0,30-0,32 Lera
Kommentar: Inga fynd.
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S150
3,20x4,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,37 Lerig matjord
0,37-0,65 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S151
1,60x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Lerig matjord
0,25-0,28 Lera
Kommentar: Inga fynd.

TUNGE – GUDDEBY
S123
1,50x2,20
0-0,05 Grässvål/vass
0,05-1,05 Påförda omrörda massor och lera
Kommentar: Inga fynd.

S124
1,50x2,50
0-0,05 Grässvål/vass
0,05-0,80 Påförda omrörda massor och lera
0,80-0,90 Lera/berg
Kommentar: Inga fynd.

S125
1,50x2,70
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Lerig matjord
0,28-0,44 Sandig gulbrun lera
0,44-0,50 Grå lera
Kommentar: Inga fynd.

S126
1,50x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,17 Lerig matjord
0,17-0,42 Gulbrun lera
0,42-0,60 Flammig gulgrå lera
Kommentar: Inga fynd.

S127
1,50x2,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Lerig matjord
0,30-0,40 Flammig gulgrå lera
Kommentar: Inga fynd.

S128
1,50x2,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,38 Matjord, mörk mot botten
0,38-0,42 Lera
Kommentar: Fyra avslag i L2.

S129
1,50x2,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,38 Matjord, mörkare mot botten
Kommentar: En dränering som skar tvärs igenom 
schaktet i L2 påträffades varpå schaktningen avbröts.
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S130
1,50x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,40 Matjord, mörkare mot botten
0,40-0,42 Lera
Kommentar: Två avslag i L2.

S131
1,50x2,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Matjord, mörkare mot botten
0,30-0,55 Mörk svartbrun matjord
0,55-0,65 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S132
1,50x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,58 Matjord, mörkare mot botten
0,58-0,62 Lera
Kommentar: En dränering/ett täckdike i L2.

S133
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,60 Matjord, mörkare mot botten
0,60-0,62 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S134
1,50x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,58 Matjord
0,58-0,62 Lera
Kommentar: Ett avslag i L2.

VALEBERG
S135
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15 Omrörd och påförd matjord
0,15-0,42 Omrörda massor
0,42-0,50 Lera
Kommentar: tegel och glas samt dike i L2/L3.

S136
1,50x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,58 Lerjord
0,58-0,85 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S137
1,50x2,90
0-0,05 Grässvål
0,05-0,37 Matjord
0,37-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S138
1,50x3,10
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Matjord
0,20-0,60 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S139
1,50x2,80
0-0,05 Grässvål
0,05-0,18 Matjord
0,18-0,23 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S140
3,10x3,10
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,28 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S141
1,50x2,85
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Matjord
0,35-0,40 Lera
Kommentar: Dränering/dike i L3.
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S142
3,10x4,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,22 Matjord
0,22-0,31 Sandig lera
0,31-0,50 Lera
Kommentar: I L3 påträffades en stor nedgrävning som 
tolkades som recent då den innehöll omrörda massor 
med plast, tegel m.m.

VALEBERG NY
S152
1,60x4,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,38 Gråbrun matjord
0,38-0,56 Lerig mörkbrun matjord
0,56-0,60 Lera
Kommentar: Tegel i L2.

S153
1,60x8,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Gråbrun  lerig matjord
0,30-0,32 Lera
Kommentar: En dränering skar genom schaktet i den 
södra delen varpå schaktet förlängdes åt nordväst. 
Tegel, järn och porslin i L2.

S154
1,60x5,0
0-0,02 Grässvål
0,02-0,30 Lerig matjord
0,30-0,32 Lera
Kommentar: Tegel i L2.

S155
1,70x4,70
0-0,30 Upplöjd matjord
0,30-0,50 Lerig matjord
0,50-0,55 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S156
1,60x4,20
0-0,25 Upplöjd matjord
0,25-0,45 Lerig matjord
0,45-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S157
3,30x4,10
0-0,05 Högt gräs/vass
0,05-0,27 Lerig matjord
0,27-0,30 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S158
1,60x4,80
0-0,03 Grässvål
0,03-0,20 Lerig matjord
0,20-0,23 Lera
Kommentar: Tegel, porslin samt ett avslag i L2.
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S159
1,60x4,50
0-0,03 Grässvål
0,03-0,25 Lerig matjord
0,25-0,28 Lera
Kommentar: Tegel i L2.

S160
1,60x6,80
0-0,03 Grässvål
0,03-0,35 Lerig matjord
0,35-0,40 Lera
Kommentar: I botten av L2, på ca 0,33 cm dj, kom en 
större mörkfärgning i schaktets södra del. Denna snit-
tades med skopan och visade sig då endast bestå av 
vattenavsatt, mörkare lera.  Tegel, porslin samt ett av-
slag i L2.

S161
1,60x4,70
0-0,04 Grässvål
0,04-0,35 Lerig matjord
0,35-0,38 Lera
Kommentar: Tegel i L2.

HARKERÖD – VÄVRA
S162
1,60x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,18 Sandig humus med stora stenar
0,18-0,30 Stenig och grusig sand
Kommentar: Naturflinta i L3.

S163
1,60x4,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Lucker sandig matjord
0,25-0,50 Sandig silt
0,50-0,70 Ljus fin sand
0,70-0,80 Grusig sand
Kommentar: Små kolstänk i L3.

S164
1,60x4,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,27 Lerig omrörd matjord
0,27-0,40 Lerig silt
0,40-0,45 Lera
Kommentar: Recent nedgrävning/dike med järnskrot i 
L2.

S165
1,60x4,20
0-0,03 Grässvål
0,05-0,25 Siltig matjord
0,25-0,55 Lerig silt
0,55-0,63 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S166
1,80x3,0
0-0,10 Förna
0,10-0,20 Sandig humus
0,20-1,10 Rödbrun sand/morän
1,10-1,15 Morän
Kommentar: Inga fynd i schaktet dock påträffades ett 
flertal avslag i grusbranten ett tiotal meter från detta 
schakt.

S172
1,70x2,20
0-0,15 Förna med mkt rötter
0,15-0,30 Sandig humus
0,30-1,0 Sand, något lerig
1,0-1,30 Sandig lera
Kommentar: Inga fynd.
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S173
1,70x2,70
0-0,15 Förna
0,15-0,30 Lerig sand med stora stenblock
0,30-0,33 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S174
1,60x3,20
0-0,30 Torv
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S175
1,60x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Omrörd, påförd lera och silt
0,30-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S176
1,60x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Omrörd, påförd lera och silt
0,25-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S177
1,60x2,30
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Omrörd, påförd lera och silt
0,30-0,33 Lera
Kommentar: Inga fynd.

HARKERÖD
S167
1,60x3,0
0-0,03 Grässvål
0,03-0,15 Lerig matjord
0,15-0,18 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S168
1,60x2,90
0-0,03 Grässvål
0,03-0,12 Lerig matjord
0,12-0,15 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S169
1,60x3,20
0-0,03 Grässvål
0,03-0,15 Lerig matjord
0,15-0,20 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S170
1,60x2,0
0-0,03 Grässvål
0,03-0,15 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S171
1,60x3,20
0-0,5 Grässvål
0,5-0,25 Påförd lera
0,25-0,30 Fint grus
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.
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BREDSTEN – EKELÖV – RISBY
S178
1,60x4,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,35 Lera
Kommentar: I L3 syntes en oregelbunden mörkfärg-
ning. Tolkades vara en naturlig, vattenavsatt mörkfärg-
ning p.g.a fukt från närliggande bäck.

S179
1,60x3,80
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Matjord
0,35-0,37 Mörkt vattenavsatt lerlager
0,37-0,50 Lera
Kommentar: L3 tolkades vara ett naturlig fuktavsatt 
lerlager som bildats p.g.a av närliggande bäck.
 
S180
1,70x2,20
0-0,10 Grässvål
0,10-1,0 Omrörda, påförda lager med mkt skrot  
   t.ex. betong, järn m.m.
1,0-1,20 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S181
1,60x2,80
0-0,10 Grässvål
0,10-0,35 Matjord
0,35-0,45 Lera
Kommentar: Porslin i L2.

S182
1,70x2,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,10 Matjordslager, bränt
0,10-0,35 Matjord
0,35-0,40 Lerjord
0,40-0,45 Lera
Kommentar: Porslin i L2.

S183
1,60x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Matjord
0,26-0,68 Sand
0,68-0,92 Sandig grus
0,92-0,98 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S184
1,60x3,30
0-0,07 Grässvål
0,07-0,28 Matjord
0,28-0,33 Lera
Kommentar: En övrigt slagen flinta i L2.

S185
1,60x3,0
0-0,05 Grässvål
0,05-0,27 Matjord
0,27-0,35 Lera
Kommentar: En dränering i L3.

S186
1,65x3,55
0-0,05 Grässvål
0,05-0,26 Matjord
0,26-0,28 Mörkt, flammigt vattenavsatt lerlager
0,28-0,36 Lera
Kommentar: L3 tolkades vara ett naturlig fuktavsatt 
lerlager som bildats p.g.a av närliggande bäck.

S187
1,60x3,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Matjord
0,28-0,30 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S188
1,60x3,40
0-0,05 Grässvål
0,05-0,28 Matjord
0,28-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S189
3,20x3,30
0-0,05 Grässvål
0,05-0,25 Matjord
0,25-0,55 Lera
Kommentar: I L2 framkom en stor mörkfärgning (A28) 
som sedermera tolkades som recent. A28 utgick därför.

S190
1,60x3,40
0-0,05 Grässvål
0,05-0,32 Matjord
0,32-0,35 Lera
Kommentar: Tegel i L2.
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S191
1,60x3,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Matjord
0,35-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S192
1,60x3,0
0-0,07 Grässvål
0,07-0,30 Matjord
0,30-0,33 Lera
Kommentar: Ett täckdike i L2/L3.

S193
1,60x3,10
0-0,07 Grässvål
0,07-0,28 Omrörd matjord med lera och sten.
Kommentar: En dränering i form av ett tegelrör påträf-
fades i schaktet varpå schaktningen avbröts. Tegel och 
plast i L2.

S194
1,65x3,50
0-0,05 Grässvål
0,05-0,15  Lerig matjord
0,15-0,20 Lera
Kommentar: Tegel i L2.

S195
1,65x3,50
0-0,15 Vass och torv
0,15-0,25 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S196
1,65x3,20
0-0,15 Förna
0,15-0,25 Humös sand med rötter
0,25-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S197
1,60x3,20
0-0,05 Grässvål
0,05-0,30 Matjord
0,30-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S198
1,60x3,40
0-0,07 Grässvål

0,07-0,40 Matjord
0,40-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S199
4,90x5,30
0-0,05 Grässvål
0,05-0,35 Matjord
0,35-0,46 Gul lera
0,46-0,94 Vit fin sand
0,94-1,10 Blålera
Kommentar: I L3 påträffades ett avlång mörkfärgning 
varpå schaktet förlängdes. Mörkfärgningen visade sig 
vara ett modernt dike.

S200
1,90x3,50
0-0,20 Förna med stora stenblock och rötter
0,20-0,45 Humös matjord
0,45-2,50 Sand
2,50-2,50 Lera
Kommentar: Tegel, rödgods, ett avslag samt en övrigt 
slagen flinta i L2.

S201
1,60x3,40
0-0,10 Vass och torv
0,10-0,25 Lerig silt
0,25-0,27 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S202
1,60x3,30
0-0,10 Vass och torv
0,10-0,28 Lerig silt
0,28-0,30 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S203
1,60x3,30
0-0,10 Vass och torv
0,10-0,35 Lerig silt
0,35-0,90 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S204
1,60x3,20
0-0,10 Vass och torv
0,10-0,25 Lerig silt
0,25-0,27 Lera
Kommentar: Inga fynd.
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S205
1,65x3,50
0-0,10 Vass och torv
0,10-0,28 Lerig silt
0,28-0,32 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S206
1,60x3,30
0-0,10 Vass och torv
0,10-0,29 Lerig omrörd silt
0,29-0,32 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S207
1,70x3,40
0-0,15 Förna
0,15-0,29 Humus med stora stenar
0,29-0,80 Sand
0,80-0,90 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S208
1,60x2,10
0-0,10 Högt gräs/vass
0,10-0,28 Lerig humös silt
0,28-0,30 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S209
1,60x2,10
0-0,10 Högt gräs/vass
0,10-0,25 Lerig silt
0,25-0,27 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S210
1,65x3,60
0-0,10 Högt gräs/vass
0,10-0,30 Lerig silt, mkt sankt
0,30-0,32 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S211
1,60x3,20
0-0,10 Högt gräs/vass
0,10-0,28 Lerig silt, mkt sankt
0,28-0,98 Lera
Kommentar: En övrig flinta i L2.

S212
1,65x3,50
0-0,05 Högt gräs/vass
0,05-0,40 Lerig brun silt
0,40-0,60 Lerig gråbrun silt
0,60-0,62 Lerig sand
0,62-0,80 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S213
2,70x3,0
0-0,10 Högt gräs/vass
0,10-0,20 Silt
0,20-0,25 Lera
Kommentar: En dränering i L2.
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KASTELLEGÅRDEN NY
S214
1,60x3,80
0-0,47 Upplöjd lerjord
0,47-0,52 Lera
Kommentar: Metalldetektering utfördes i schaktet var-
på recent metallskrot påträffades

S215
2,35x3,70
0-0,39 Upplöjd lerjord
0,39-0,42 Lera
Kommentar: Recent metallskrot påträffades

S216
2,70x3,60
0-0,36 Upplöjd lerjord
0,36-0,42 Lera
Kommentar: Metalldetektering utfördes i schaktet var-
på recent metallskrot påträffades

S217
2,30x3,20
0-0,43 Upplöjd lerjord
0,43-0,50 Lera
Kommentar: Tegel och porslin i L1.

S218
2,16x3,0
0-0,30 Upplöjd lerjord
0,30-0,40 Grå siltig lera
0,40-0,45 Gulgrå lera
Kommentar: Tegel L1.

S219
2,70x2,80
0-0,50 Upplöjd lerjord
0,50-0,55 Lera
Kommentar: två flintor i L1 varav en slagen.

S220
2,70x3,10
0-0,35 Upplöjd lerjord
0,35-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S221
2,75x3,0
0-0,40 Upplöjd lerjord
0,40-0,45 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S222
2,80x2,90
0-0,40 Upplöjd lerjord
0,40-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S223
2,30x3,50
0-0,30 Lerjord
0,30-0,35 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S224
2,50x3,50
0-0,40 Lerjord
0,40-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S225
1,60x3,50
0-0,40 Lerjord
0,40-0,45 Lera
Kommentar: Två slagna flintor i toppen av L1.

S226
2,50x5,60
0-0,45 Lerjord
0,45-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S227
2,50x2,50
0-0,30 Lerjord
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S228
2,10x3,30
0-0,40 Lerjord
0,40-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S229
2,50x3,50
0-0,42 Lerjord
0,42-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S230
2,50x3,50
0-0,25 Lerjord
0,25-0,30 Lera
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Kommentar: Inga fynd.

S231
2,20x5,0
0-0,25 Lerjord
0,25-0,35 Siltig lerjord med enstaka stenar
0,35-0,40 Lera
Kommentar: Två slagna flintor i L1.

S232
2,30x3,60
0-0,30 Lerjord
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S233
2,20x3,0
0-0,40 Lerjord
0,40-0,45 Lera
Kommentar: Fem slagna flintor i L1.

S234
2,20x2,50
0-0,30 Lerjord, omrörd med gräs
0,30-0,40 Lera
Kommentar: Ett täckdike i L2.

S235
2,30x2,40
0-0,45 Lerjord
0,45-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S236
2,20x3,50
0-0,40 Lerjord, omrörd med gräs
0,40-0,50 Lera
Kommentar: En dränering i L2.

S237
2,70x6,50
0-0,30 Lerjord/lerig matjord
0,30-0,35 Lerig silt
0,35-0,40 Lera
Kommentar: Ett avslag i L1. En dränering i L2.

S238
3,30x3,80
0-0,30 Lerig matjord
0,30-0,38 Lerig silt
0,38-0,42 Lera
Kommentar: Flera dräneringar i L3.

S239
3,60x4,80
0-0,30 Siltig matjord
0,30-0,40 Lerig silt med små kolstänk
0,40-0,45 Lera
Kommentar: Flera dräneringar i L3.

S240
3,0x3,30
0-0,70 Siltig matjord med lerfläckar
0,70-0,80 Lera
Kommentar: En slagen flinta samt tegel i L1.

S241
2,70x5,50
0-0,40 Siltig matjord
0,40-0,50 Lera
Kommentar: Tegel i L1.

S241
2,70x5,50
0-0,40 Siltig matjord
0,40-0,50 Lera
Kommentar: Tegel i L1.

S242
2,70x5,90
0-0,64 Siltig matjord
0,64-0,70 Lera
Kommentar: Tegel i L1.

S243
2,80x5,60
0-0,55 Siltig matjord
0,55-0,65 Lera
Kommentar: Tegel i L1-L2.

S244
1,0x3,60
0-0,05 Grässvål
0,05-0,50 Omrörda påförda massor
0,50-0,60 Hårt packad lerig grus
Kommentar: Tegel i L2-L3.

S245
1,0x2,20
0-0,05 Förna
0,05-0,25 Humös matjord
0,25-0,45 Omrörda påförda massor med recent  
   skrot i
0,45-0,50 Lera
Kommentar: Järnskrot, asfalt etc i L3.
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S245
1,0x2,20
0-0,05 Förna
0,05-0,25 Humös  matjord
0,25-0,45 Omrörda påförda massor med recent  
   skrot i
0,45-0,50 Lera
Kommentar: Järnskrot, asfalt etc i L3.

S246
1,0x2,0
0-0,10 Förna med rötter
0,10-0,35 Humös  siltig matjord
0,35-0,45 Silt
0,45-0,50 Lera
Kommentar: Inga fynd.

S247
1,0x1,80
0-0,05 Grässvål
0,05-0,20 Lerig matjord
0,20-0,40 Lera
Kommentar: Tegel, järn, porslin och plast i L2-L3.
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Bilaga 2 - Anläggningsbeskrivningar

Alla måttangivelser är i meter.

VÄSTRA RÖD - BRÄCKE
A1 (i S18)
Grop
2,80x1,00
0,20 djup
Stor oregelbunden anläggning som gick in i schak-
tets södra profilvägg. Anläggningen  var nedgrävd i L3 
(gruslager) och tolkades som en grop. Snittades och 
genomgrävdes med maskin.  Fyllning: Gråbrun sandig 
grus med kolstänk och små bitar bränd lera. Diffus och 
oregelbunden botten.

A2 (i S18)
Grop
0,55x0,40
Oval anläggning som går in i schaktets södra profilvägg. 
Anläggningen var nedgrävd i L8 (lera) och tolkades som 
en grop. Snittades och genomgrävdes med maskin. 
Fyllning: svartgrå lerig silt. Skålformad botten.

VÄVRA  II
A3 (i S24)
Härd
0,38 m i diameter
Rund anläggning, nedgrävd i L3 (grå sandig silt) som 
tolkades som en härd. Fyllning i ytan: Gråbrun silt med 
mycket stora kolbitar och sot. Krympte något i omfång 
vid rensning. Genomgrävdes ej.

A4 (i S24)
Ränna
3,50x0,53
Ca 0,08 djup
Avlång anläggning som skar genom hela schaktet i öst-
västlig riktning. Anläggningen var nedgrävd i L3 (grå 
sandig silt) och tolkades som en ränna. Snittades och 
genomgrävdes för hand. Fyllning: Brun silt med kolfrag-
ment. Fynd av två flintavslag i ytan av anläggningen.

A5 (i S24)
Ränna
0,65x0,37
Avlång anläggning som går in i den norra schaktväg-
gen. Anläggningen var nedgrävd i L3 (grå sandig silt) 
och tolkades som en ränna. Fyllning i ytan: Brun silt 
med enstaka kolfragment. Genomgrävdes ej.

A6 (i S26)
Grop
1,10x1,0 m
0,28 m djup
Stor rund anläggning, nedgrävd i övergången L2/
L3 (matjord/lera) som tolkades som en grop. Snitta-
des och genomgrävdes med maskin. Fyllning: Grå silt 
med ett par stora flint-klumpar samt en större sten (ca 
0,30x0,20) i botten. Sluttande skålformad botten.

A7 (i S27)
Ränna
1,80x0,50
Avlång anläggning som skar genom den norra delen 
av schaktet i öst-västlig riktning och går in i den östra 
schaktväggen. Anlägg-ningen var nedgrävd i L3 (grå 
sandig silt) och tolkades som en ränna. Fyllning i ytan: 
Gråbrun silt. Genomgrävdes ej. Troligtvis modern an-
läggning. Intill finns massor innehållande ben och tegel 
m.m.

KÅRÖD – ÅSEBY  I
A8 (i S42)
Stolphål
0,41x0,66 m
0,23 m djup
Oval anläggning, nedgrävd i övergången L2/L3 (sand/
lera med sandlinser) som tolkades som ett stenskott 
stolphål. Snittades och genomgrävdes för hand. Fyll-
ning: Grå-brun sand med en större sten (ca 0,30x0,40) 
i botten. Skålformad botten. Fynd av fyra flintavslag i 
anläggningens yta.

A9 (i S42)
Stolphål
0,70x0,32 m
0,42 m djup
Oval anläggning, nedgrävd i övergången L3 (lera med 
sandlinser) som tolkas som ett stolphål. Snittades och 
genomgrävdes för hand. Fyllning: Gråbrun sandig silt. 
Kilformad botten.

A10 (i S46)
Kulturlager
6,0x3,0 m
0,30 m djup
Stor mörk anläggning som täckte i princip hela schak-
tet. Anläggningen var nedgrävd i L2 (stenig matjord) 
och tolkades som ett kulturlager. Snittades och genom-
grävdes med maskin. Fyllning: Mörkbrun sandig silt 
med mycket sten, kol och en hel del flinta. Flack botten.
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VÄVRA - BÅRÖD
A11 (i S61)
Flatmarksgrav
0,70x0,40 m
0,70 m djup
Rund anläggning som tolkades som en flatmarksgrav 
med en stenskodd grav-gömma. Anläggningen bestod 
i ytan av svartgrå silt med mycket kol och brända ben 
samt en stenkoncentration med ca sju stora stenar 
varav en mycket stor rund klumpsten, ca 0,50x0,50 m 
stor (eventuellt gravmarkör?). Under den stora stenen 
låg en stor flat sten som ett ”lock”. Anläggningen var 
nedgrävd i L3 (sand). P.g.a. att en bit tegel påträffades 
i anläggningens yta,  snittades anläggningen varpå det 
visade sig vara en stenskodd ”gravgömma” med skål-
formad botten, inne-hållandes svartgrå silt med stora 
mängder brända ben, kol, sot och ett par bitar keramik. 
Efter att dessa fynd påträffats, dokumenterades an-
läggningen (foto, Gps) och täcktes över med markduk 
varpå schaktet fylldes igen. Anläggningen överlappa-
des av en intilliggande grop (A13).

A12 (i S61)
Flatmarksgrav
0,75x0,59
Kvadratisk anläggning som tolkades som en flatmarks-
grav. Anläggningen bestod i ytan av svartgrå silt med 
mycket kol samt en sten-koncentration med ca åtta-tio 
stora stenar, ca 0,20x0,20 m stora. Anläggningen snit-
tades ej utan fotades och mättes in med Gps i plan. 
Anläggningen täcktes sedan över med markduk varpå 
schaktet fylldes igen.

A13 (i S61)
Grop
1,70x0,80 m
0,55 m djup
Oregelbunden anläggning som tolkades som en grop 
i anslutning till en grav (A11). Anläggningen bestod i 
ytan av grå silt med lite kol, sot och brända ben. An-
läggningen var nedgrävd i L3/L4 (sand/lera) och över-
lappade till viss del A11. Anläggningen snittades (sam-
tidigt som A11) och fyllningen bestod av gråbrun silt 
med kol och sot (0-0,20 m), ljusgrå silt (0,20-0,35 m), 
lerblandad silt med järnutfällning, brända ben och kol 
(0,35-0,55 m). Botten var skålformad i V med en av-
smalnande kant i Ö. Efter att anläggningen dokumen-
terats (foto, Gps) täcktes den över med markduk varpå 
schaktet fylldes igen.

A14 (i S61)
Grop
1,40x0,70 m
0,12 m djup
Avlång anläggning som tolkades som en grop i anslut-
ning till en grav (A12). Anläggningen bestod i ytan av 
gråbrun silt med sot. Anläggningen var nedgrävd i L3 
(sand) och låg i anslutning till A12. Anläggningen snit-
tades (samtidigt som A11-A13) och fyllningen bestod 
av gråbrun silt sot. Botten var flack. Efter att anlägg-
ningen dokumenterats (foto, Gps) täcktes den över 
med markduk varpå schaktet fylldes igen.

A15 (i S61)
Flatmarksgrav
2,0x0,75 m
Avlång och oregelbunden anläggning som tolkades 
som en flatmarksgrav med grop intill. Anläggningen 
bestod i ytan av gråbrun silt med sot med en mindre 
stenkoncentra-tion i mitten med enstaka ben- och 
kol-fragment. Anläggningen var nedgrävd i L3 (sand). 
I östra delen fanns en större sten i ytan där även ett 
flintavslag påträffades. Anläggningen snittades ej utan 
fotades och mättes in med Gps i plan. Anläggningen 
täcktes sedan över med markduk varpå schaktet fyll-
des igen.

KÅRÖD – ÅSEBY  II
A16 (i S86)
Kulturlager
3,0x1,85
Stor oregelbunden anläggning, nedgrävd i L3 (sandig 
grus innehållandes mycket slagen flinta) som tolkades 
som ett kulturlager. Fyllning i ytan: Gråsvart silt med 
sot. Genomgrävdes ej.  Fynd av slagen flinta.

A17 (i S88)
Grop
1,65x0,80 m
Stor avlång anläggning, nedgrävd i L5 (grus) som tolka-
des som en grop. Fyllning i ytan: Gråsvart silt med sot 
och kol. Genomgrävdes ej. Fynd av enstaka flintor.

A18 (i S88)
Kulturlager
2,90x1,10 m
Stor oregelbunden anläggning som täckte hela den 
NV-delen av schaktet. Anläggning-en var nedgrävd i L5 
(grus) och tolkades som ett kulturlager. Fyllning i ytan: 
Gråbrun grusig sand. Genomgrävdes ej. Fynd av en-
staka flintor.
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A19 (i S89)
Grop
2,0x1,75 m
Stor oregelbunden anläggning som fortsatte in i den 
norra schaktkanten. Anläggningen var nedgrävd i L4 
(grusig sand) och tolkades som en grop. Fyllning i ytan: 
Gråsvart sandig silt. Genomgrävdes ej.

A20 (i S90)
Grop
0,60x0,55 m
0,25 djup
Rund anläggning som fortsatte in i den norra schakt-
kanten. Anläggningen var nedgrävd i L5 (fin vit sand) 
och  tolkades som en grop.  Snittades och genomgräv-
des för hand. Fyllning: Gråsvart fin silt. Anläggningen 
var ca 0,25 m djup med en flack botten.  

A21 (i S90)
Grop
1,0x0,60 m
0, 17 djup
Avlång anläggning, nedgrävd i L5 (fin vit sand) som tol-
kades som en grop. Snittades och genomgrävdes för 
hand. Fyllning: Grå fin silt. Anläggningen var ca 0,17 m 
djup med en ojämn, diffus botten.

A22 (i S95)
Kokgrop
1,0x0,90 m
0, 17 djup
Oval anläggning, nedgrävd i L3 (rödbrun grus med 
stora stenar) som tolkades som en kok-grop. Fyllning 
i ytan: Svartbrun sand med kol och sten, varav några 
skörbrända. Stenarna bildade nästan en kantkedja. Ge-
nomgrävdes ej.  Fynd av två slagna flintor i anläggning-
ens yta.

KÅRÖD – KÅLLSTORP
A23 (i S117) UTGÅR
Recent grop

A24 (i S117) UTGÅR
Recent grop

KÅRÖD – ÅSEBY  II
A25 (i S122)
Grop
0,40x0,62
Oregelbunden anläggning, nedgrävd i L3 (gulbrun san-
dig grus m. sten) som tolkades som en grop. Fyllning i 
ytan: Gråsvart sandig silt. Genomgrävdes ej.

A26 (i S122)
Stolphål
0,33x0,20
Liten oval anläggning, nedgrävd i L3 (gulbrun sandig 
grus m. sten) som tolkades som ett stolphål. Fyllning i 
ytan: Gråsvart sandig silt. Genomgrävdes ej.

A27 (i S122)
Stolphål
0,32x0,21
Liten oval anläggning, nedgrävd i L3 (gulbrun sandig 
grus m. sten) som tolkades som ett stolphål. Fyllning i 
ytan: Gråsvart sandig silt. Genomgrävdes ej.

BREDSTEN – EKELÖV - RISBY
A28 (i S189) UTGÅR
Recent grop
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