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I januari månad 2015 utförde Statens historiska museer, Arkeologiska uppdragsverk-
samheten (SHMM AU) en arkeologisk utredning inom två exploateringsområden 
belägna på fastigheterna Romelanda-Häljeröd 1:38 och 1:12, Romelanda socken i 
Bohuslän. Tre förhistoriska boplatser upptäcktes vid utredningen.
 Inom boplats 1 dokumenterades tolv stolphål och två härdar. Föremålen som 
framkom kan typologiskt dateras till senmesolitikum/tidigneolitikum (övergången 
mellan jägarstenålder och bondestenålder). Boplats 2 har sammanlagt åtta stolphål 
och tre härdar. Inom boplats 3 dokumenterades sjutton stolphål och tre härdar. 
 Vid utredningen grävdes sammanlagt 43 schakt (figur 4) på totalt 425 kvadrat-
meter. Spåren av de människor som vistats på boplatserna bestod, utöver stolphål 
och anläggningar, av spridd flinta i och strax under matjorden.

Kort sammanfattning
I januari månad 2015 utförde Statens historiska museer, Arkeologiska 
uppdragsverksamheten (SHMM AU) en arkeologisk utredning inom två 
exploateringsområden belägna på fastigheterna Romelanda-Häljeröd 1:38, 
delyta 1, och 1:12, delyta 2, i Romelanda socken, Bohuslän. 

Tre förhistoriska boplatser upptäcktes vid utredningen. I nordöstra delen 
av delyta 1 hittade vi boplats 1. Där dokumenterades 12 stolphål och två 
härdar. Tre lösfynd framkom vid inventering av åkermarken som omger 
delar av boplats 1 idag: en skrapa, en tvärpil och ett mikrospån. Fynden kan 
typologiskt dateras till senmesolitikum/tidigneolitikum (övergången mellan 
jägarstenålder och jordbrukarstenålder). 

Boplats 2 var belägen inom den sydöstra delen av delyta 1. I tre schakt 
inom boplatsen hittades sammanlagt åtta stolphål och tre härdar. 

Inom boplats 3, belägen på delyta 2, dokumenterades 17 stolphål och 
tre härdar. 

Vid utredningen grävdes sammanlagt 43 schakt (figur 4). Spåren av de 
människor som vistats på boplatserna bestod, utöver stolphål och anlägg-
ningar, av slagen och bearbetad flinta.

SHMM AU förslår att en arkeologisk förundersökning genomförs inom 
de tre boplatserna innan exploatering kan äga rum.

Inledning
På uppdrag av Kungälvs kommun och enligt beslut fattat av länsstyrelsen 
i Västra Götalands län genomfördes en arkeologisk utredning inom två 
fastigheter i Romelanda-Häljeröd, i Romelanda socken, Bohuslän. De 
två exploateringsområdena benämns som delyta 1, Romelanda 1:38, och 
delyta 2, Romelanda 1:12 (se figur 2). Mellan de båda delytorna fanns ett 
sedan tidigare känt röseområde Romelanda 174:1.

Den arkeologiska utredningen föranleddes av en planerad bostadsbygg-
nation och tog sammanlagt fem dagar, varav fyra dagar användes till arkeo-
logisk undersökning och den femte till igenläggning/återställande av ytorna. 
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Topografi
Undersökningsområdet är beläget i en trakt som präglas av Göta älvs dal-
gång och dess topografi. Delytorna utgörs av varierande terräng och består 
av omväxlande markslag som ängs- och hagmark, kuperad skogsmark och 
berg i dagen. De höjdintervaller som berör undersökningsytorna ligger på 
15–45 meter över havet.

Delyta 1 karaktäriseras av stora höjdskillnader med terrasser på olika 
nivåer. Norra delen av delyta 1 består av en mindre åker och kuperad skogs-
mark som sluttar kraftigt i nord/nordost ner mot Göta älv. Den södra delen 
av delyta 1 sluttar däremot sydväst ner mot en sankmark. 

Delyta 2 är mer homogen och består av ängs- och hagmark och ett 
glest, något kupperat skogsområde i öst. Delyta 2 ligger högre i terrängen 
än delyta 1.

Fornlämningar och kunskapsläge
Fornlämningsbilden är förhållandevis distinkt för detta utredningsområde. 
Ser vi landskapet ur ett äldre stenåldersperspektiv kännetecknas platsen av 
att vara belägen i den forntida havsviken som leder från skärgårdsmiljön i 
Göta älvs mynningsområde upp mot de större vattnen kring Vänern.

Under 2013 utfördes en utredning väst och sydväst om undersöknings-
området, UV2013:74. Vid den utredningen påträffades två mindre eldstäder 
och två flintavslag. De enstaka flintföremålen och eldstäderna låg inte sam-
lade utan var spridda över hela undersökningsområdet och det sammantagna 
resultatet föranledde inte till några vidare åtgärder.

Omkring och i direkt anslutning finns flertalet fornlämningar registre-
rade, bland annat Romelanda 23:1, 24:1, 86:1, 87:1, 88:1, 173:1 och 174:1 
(figur 4). Gemensamt för två fornlämningar är att det har påträffats sla-
gen flinta på platserna vid inventering (Romelanda 23:1, 24:1) och att de 

Figur 3. Utsikt mot Göta älvs 
dalgång öster om Häljeröd och 
undersökningsytan. Schakt 14 
på boplats 1 syns i förgrunden 
och undersökning av schakt 
16 pågår i slänten bakom. 
Foto: Pia Svensson.
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beskrivits som boplatser. Dessa två är belägna på över 23 meter över dagens 
havsnivå, ett höjdintervall som också berör de aktuella delytorna på under-
sökningsområdena, medan de övriga ligger på lägre nivåer. Fornlämning 86:1 
och 87:1 är beskrivna som fyndplatser där det framkommit bearbetad flinta 
generellt medan 88:1 har en skivskrapa och nio avslag. Fornlämning 173:1 
är en borttagen härd som framkom vid en breddning av en garageuppfart. 
Den var 1,2×1,1 meter stor och innehöll fyra eldpåverkade flintavslag. 
Fornlämning 174:1 är ett röjningsröseområdet och 84:1 är en vägsten. Dessa 
fornlämningar, undantaget vägstenen, är osäkra att datera och beskrivs i 
fornlämningsregistret som möjligt forntida till tidigmoderna fornlämningar.

Sydost om utredningsområdet, på andra sidan Göta älv, ligger fornläm-
ning Nödinge 5:1, 20:1, 27:1 och 28:1. Samtliga är bedömda som boplatser 
och har slagen flinta. Den största av boplatserna, Nödinge 27:1 har förunder-
sökts och där fann man även härdar och flintkärnor med mera. Dateringen 
av dessa fornlämningar är osäker men det rör sig om stenåldersboplatser.

Fornlämningsbilden visar på att det finns spår från stenåldersaktiviteter 
i området men att det undersökts få sammanhängande ytor med dokumen-
terade spår efter boplatser. 

Strandlinjeförhållanden och postglacial transgression
I västsvensk stenåldersforskning har frågor kring strandlinjeförskjutningen 
och strandlinjekronologi haft en viktig betydelse. Strandlinjekronologi utgår 
från att boplatserna har varit belägna vid den dåtida havsstranden, vilket 
naturligtvis inte alltid behöver vara fallet. Trots den viktiga diskussion kring 
den källkritiska problematiken omkring hur man beräknar strandförskjut-
ningskurvorna är dessa dock ett hjälpmedel som kan berätta när en viss 
nivå varit möjlig för aktiviteter och bosättning. De är ett viktig redskap 
för att rekonstruera forntida landskap som påverkats av strandlinjenivåns 
förändringar (Nieminen och Munkenberg 2009:54).

Det som gör undersökningsytan intressant sett ur ett förhistoriskt per-
spektiv är till stor del områdets topografi och dess strandlinjeförskjutning. 
Området är så pass kuperat och koncentrerat till en relativt liten yta att 
det finns möjligheter att finna spår efter mänskliga aktiviteter från tidig 
jägarstenålder (Hensbackaperioden för omkring 11 000 år sedan) till tidig 
bondestenålder (6000–5000 år sedan). 

Nivåerna mellan 35–30 meter över havet kan vara goda boplatslägen vid 
stranden för de samlande och jagande människorna som fanns i området 
under sandarnaperioden (cirka 10000–8000 år sedan). Detta beror på att 
delar av utredningsområdet påverkats av den postglaciala transgressionen. 
Termen betecknar ett geologiskt fenomen som påverkat delar av västkusten. 
Kortfattat kan fenomenet beskrivas som ett resultat av landhöjning i sam-
band med rörelser i jordskorpan, dels av havsnivåförändringar orsakade av 
varierande mängder vatten i haven. I samband med isavsmältningen började 
den landyta som varit kraftigt nedpressad av inlandsisen att höja sig, vilket 
ledde till att havsstranden sänkte sig under en cirka 4000-årig period. För 
cirka 10 000 år sedan startades dock en kraftig höjning av havsytans nivå 
förorsakad av en omfattande avsmältning av polarisarna och de sista resterna 
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av inlandsisen. I samband med isavsmältningen började havsytan, under 
perioder, att stiga snabbare än vad landmassan höjde sig. Detta skapade ett 
växlande förlopp i strandlinjeförskjutningen på stora dela ar Västkusten.

De ovan beskrivna geologiska förloppen skapade det som inom arkeolo-
gin benämns som överlagrade respektive inlagrade och omlagrade boplatser 
och har skett under ett specifikt och daterat geologiskt skede. Havsnivåns 
variationer har ofta täckt de strandnära boplatserna från denna tid med 
metertjocka sand, grus och ibland lerlager.

För att finna dessa överlagrade boplatser krävs att man därför är medve-
ten om att de i första hand kan existera i området samt att man tar sig tid 
att djupschakta genom eventuella överlagringar.

Historiska Kartor 
Kartan från det laga skiftet från år 1849 visar att undersökningsområdet 
ligger i utmarker till Häljeröd med Håffrekullen i väster (figur 5). En stor 
gård finns utmärkt på kartan i nordvästra hörnet. Övrig mark är markerad 
som odlingar eller kuperad skogsmark.

På kartan syns inga spår efter fornlämning Romelanda 174:1 vilket tyder 
på att röjningsröseområdets datering är osäker. 

Syfte och målsättning
Syftet med utredningen var att alla lämningar inom området skall vara 
kända och de skall även vara bedömda avseende fornlämningsstatus. Mål-
sättningen för denna kompletterande arkeologiska utredning är i första hand 
deskriptiv och skall fungera som planderings- och beslutandeunderlag inför 
detaljplaneringsarbeten. 

Metod 
Undersökningsområdet karaktäriserades av flera skilda miljöer. Naturområ-
dena utgjordes av såväl beteshagar, skogsmark, sank mark och bergig terräng. 
En okulär besiktning utfördes av utredningsområdet i syftet att plocka ut 
lämpliga boplatslägen samt att diskutera grävmetod. 

Totalt grävdes 425 kvadratmeter fördelat på 43 schakt. Exploaterings-
området omfattar totalt 41 125 kvadratmeter. Sammanlagt mättes 45 
anläggningar in på boplatserna.

Undersökningsmetoden bestod i att gräva schakt med en mindre gräv-
maskin som hade möjlighet att ta sig fram i den bitvis kuperade skogsmiljön. 
I ängsmarker och lättare åtkomliga områden grävdes det generellt med 
1,5 skopbredd (cirka två meter) medan en skopbredd användes i den mer 
kuperade terrängen.

Utredningsområdet är beläget på ett höjdintervall mellan 15 meter upp 
till 45 meter över dagens havsnivå. På nivåer mellan 30 till 35 meter över 
havet fanns förutsättningar för att hitta överlagrade strandnära stenålders-
bosättningar från sandarnaperioden. På utredningsområdet är det främst 
södra delen av delyta 1 som berörs av detta höjdintervall. Schakt som var 
tomma på anläggningar på boplats 2 djupschaktades för att söka efter 
överlagrade boplatser. 
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Under pågående arbete utökades utredningsområdet av delyta 2 på fastighet 
1:12, efter önskemål av tomtägaren och med länsstyrelsens godkännande. 
Detta för att inkludera hela fastighetens beteshage och utökningen av arean 
rymdes inom beräknad budget. 
Samtliga föremål som hittades under schaktarbetet återdeponerades samlade 
i en fyndpåse i schakten, med undantag för ett antal lösfynd från boplats 1 
som togs in för typologisk datering. Dessa förvaras till vidare på SHMM 
AU i Mölndal. 

Arbetet dokumenterades med foto och mättes in med DGPS. Mätdata 
och foton har lagts in och registrerats i det digitala dokumentationssystemet 
Intrasis, enligt SHMM:s standard. 

Söder om delyta 1 låg ett sedan tidigare registrerat fornlämning med 
tre tillhörande kallmurade röjningsrösen, Romelanda 174:1 (figur 11). Vid 
inventering av detta område fann vi ytterligare två rösen varpå området 
utökades för att inkludera dessa.

Resultat
Under januari utfördes en arkeologisk utredning av mark tillhörande fast-
igheterna Romelanda-Häljeröd 38:1 och 1:12. Tre förhistoriska boplatser 
upptäcktes vid utredningen. Deras tillfälliga arbetsidentiteter är: boplats 1, 
boplats 2 och boplats 3. De två exploateringsytornas karaktär utgjordes av 
helt skilda topografi och markytor, vilket gav förutsättningar för att finna 
olika typer av lämningar. 

Sammanlagt mättes 45 anläggningar in. De flesta tolkats vara stolphål/
gropar och nio stycken härdar. Merparten av fynden var slagen flinta, men 
det fanns också bearbetad flinta i form av kärnor, en tvärpil, en skrapa och 
ett mikrospån inom boplats 1. 

Området längst i norr, delyta 1, utgjordes av en åkermark på en platå med 
bergig kuperad skogsmark i nordost. Boplats 1 och boplats 2 är belägna inom 
denna delyta. En stor del av ytan utgjordes av bebyggda tomter. Boplats 3 
är belägen inom delyta 2, som utgjordes av betesmark och gles skogsmark. 
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Boplats 1
Inom boplats 1 öppnades sammanlagt 20 schakt. Boplatsens utbredning 
bedöms ha en sammanhängande yta på ca 4200 kvadratmeter och ligger 
cirka 20 meter över havet. Sammanlagt påträffades 12 anläggningar som 
bedömdes vara stolphål/gropar: A288, A289, A292, A294, A295, A300, 
A301, A304, A306, A310, A311 och A313; och två härdar: A298 och A315. 
I fyra schakt observerades fynd som återdeponerades i schakten. 

Under det humösa odlingslagret, cirka 0,2 meter under dagens mark-
nivå, hittades en koncentration av anläggningar, en mikrospånkärna och 
flintavslag i den nordöstra delen av boplats 1 (figur 7). I direkt anslutning 
till denna fyndtäta yta öppnades schakt inne i skogsområdet. Schakt 17 och 
18 låg i jämnhöjd med schakten i åkern och i dem fanns anläggningar 0,2 
meter under marknivå. Schakten som grävdes på lägre nivåer i skogster-
rängen gav inga resultat. 

Vid inventering av den plöjda åkermarken hittades en stor mängd 
flintavslag, en skrapa, en tvärpil och ett mikrospån. Dessa föremål är relativt 
tidstypiska och typologiskt indikerar de på aktiviteter från en period från 
8000 till 6000 år sedan (senmesolitikum) till 6000 till 5000 år sedan (tidig-
neolitikum). Lösfynden har samlats under id-nummer F285 och förvaras 
på SHMM AU i Mölndal. 

Två av flintavslagen som hittades vid inventeringen runt schakt 14 i 
åkern var något svallade, vilket kan indikera på att aktiviteter även pågått i 
området tidigare, när platån stått under vatten.

Figur 7. Översikt nordöstra delen 
av boplats 1, med schakt 14 i för
grunden. Foto: Pia Svensson.
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Boplats 2
Boplats 2 är något mindre till ytan och och bedöms vara sammanhängande 
över 2800 kvadratmeter. Den är belägen på sydöstra delen av delyta 1. Sam-
manlagt grävdes sex schakt i och strax utanför ett skogsområde som sluttar 
svagt mot sydväst och ner mot en våtmark.

Tydliga spår av förhistoriska anläggningar hittades i tre av schakten vilka 
tolkas som åtta stolphål/gropar: A324, A326, A327, A328, A329, A332, 
A333 och A334; och tre härdar: A320, A325 och A335 (figur 8 och 9). 
Anläggningarna innehöll kolbitar och slagen flinta, 0,35 meter under dagens 
marknivå. Djupschaktning genomfördes utan resultat i de tre ”tomma” 
schakten för att se om det fanns överlagrade lämningar. 

Figur 9. Boplats 2, schakt 24 med 
härd A325 och anläggningar A324 
och A326–A329 samt de återdepo
nerade föremålen. Foto, från väst: 
Pia Svensson.

Figur 8. Översikt över delyta 1, 
boplats 2 med schakt 21 och härd 
A320. Foto, från nordöst: Pia 
Svensson.
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Boplats 3
Boplats 3 bedöms vara sammanhängande över en yta av 6100 kvadratmeter 
och ligger på delyta 2 som tillhör fastigheten Romelanda 1:12. Totalt grävdes 
17 schakt och i sju av schakten syntes tydliga anläggningar av 16 stolphål/
gropar: A343, A344, A350, A351, A352, A353, A354, A357, A363, A364, 
A365, A372, A373, A374, A379 och A380; och fyra härdar med kol: A347, 
A349, A362 och A381 (figur 10). Utöver ett stort antal flintavslag framkom 
även fragment av rödgods, fajans, tegel och glas i olika former i det omrörda 
lager som låg över anläggningarna i schakt 27, 30, 32 och 34.

Figur 10. Tydliga spår av stolphå
len A362–365 i schakt 36, boplats 
3, delyta 2. Foto: Pia Svensson.
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Inventerat röjningsröseområde
Fornlämningsområde Romelanda 174:1 ligger precis i anslutning till södra 
avgränsningen till delyta 1 och boplats 2 (figur 11). Denna fornlämning 
bestod av tre kallmurade röjningsrösen som eventuellt kan dateras till senare 
hälften av 1800-talet. 

Efter inventering av området utvidgades fornlämningen för att inklu-
dera ytterligare två rösen. Dessa två rösen ser inte ut som de tre kallmurade 
utan är flata och troligtvis raserade. Rösena mättes in och fick separata id-
nummer: A337, A338, A339, A340 och A341. 

Figur 11. Arkeolog Petra Nordin 
och grävmaskinist Tobias Glans
berg inventerar fornlämning 
Romelanda 174:1, röjningsröse 
A338. Foto: Pia Svensson.
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Sammanfattning
Under januari månad utfördes en arkeologisk utredning på två delytor inom 
Romelanda 1:38 och 1:12. Vid utredningen grävdes 43 schakt med en min-
dre grävmaskin. Tre förhistoriska boplatser upptäcktes och de har fått tillfäl-
liga arbetsidentiteter: boplats 1, boplats 2 och boplats 3. Vid undersökningen 
dokumenterades sammanlagt nio härdar och 36 anläggningar som tolkats 
som stolphål eller gropar. En skrapa, en tvärpil och ett mikrospån, som 
daterades typologiskt till senmesolitikum/tidigneolitikum, påträffades vid 
inventering av åkerytan inom på boplats 1. Dessa tre fynd togs omhand och 
förvaras på SHMM AU i Mölndal. Övrig flinta återdeponerades i schakten. 

Undersökningsområdet låg i höglänt terräng vilket innebar att det fanns 
möjlighet att hitta mycket tidiga lämningar efter de första människorna 
som verkat i området. 

Boplats 1 har typologiskt daterats av de flintföremål som framkom vid 
inventering av ytan och genom det topografiska strandläget som indikerar på 
mänskliga aktiviteter omkring senmesolitikum/tidigneolitikum (övergången 
mellan jägarstenålder och bondestenålder). 

Boplats 2 och 3 låg på högre höjdintervaller vilka skulle kunna vara 
relevanta för boplatser från tidig- eller mellanmesolitikum (jägarstenålder) 
om man utgår ifrån strandlinjekronologi.

Det är utöver det osäkert att uttala sig om boplatsernas datering då flinta 
frekvent använts över hela forntiden (sten-, brons- och järnålder). 

I direkt anslutning till delyta 1 låg även fornlämning Romelanda 174:1 
som är ett röjningsröseområde. Ytan för fornlämningen har utökats efter 
att två ytterligare rösen inkluderats i området.

Antikvarisk bedömning
Inför den arkeologiska utredningen bedömdes möjligheterna att finna 
lämningar som relativt stor, dels undersökningsytans geografiska läge vid 
Göta älvs strandområde och dels för på grund av områdets topografi och 
undersökningsytornas höjdläge på 15–45 meter över havet. 

Undersökningsområdet har så länge människor rört sig där erbjudit 
strandnära lägen lägliga för jakt, fiske och kommunikation i vad som främst 
kan liknas vid en innerskärgårdmiljö. Göta älvs strandlinje har efter inlands-
isens tillbakadragande fluktuerat över en lång tid och människors läger har 
troligtvis flyttats efter dessa variationer. Slagen och bearbetad flinta och 
enstaka härdar finns sedan tidigare registrerade i området.

Två delytor, indelade efter de fastigheter som berördes av utredningen, 
undersöktes varav delyta 1 bestod av såväl kuperad skogsmiljö, åkermark på 
en platå samt villabebyggelse. Delyta 2 ligger i en naturlig dal och består av 
en beteshage. Vid besiktning av den plöjda åkermarken på delyta 1 fanns ett 
stort antal slagen flinta och relativt snabbt hittade vi tre redskap i form av en 
skrapa, ett mikrospån och en tvärpil. Typologiskt indikerar de på aktiviteter 
från övergången mellan jägarstenålder och bondestenålder. Utöver dessa lös-
fynd fann vi på båda delytorna ett stort antal stolphål och tydliga spår efter 
härdar med spridd flinta direkt under matjorden. Sammanlagt konstaterades 
tre boplatser, boplats 1 och boplats 2 på delyta 1 och boplats 3 på delyta 2.



Tre boplatser och ett  röseområde i Häljeröd 19

Med anledning av att undersökningen resulterat i tre för området nya 
förhistoriska boplatser föreslås att förundersökning bör genomföras innan 
exploatering av de tre fornlämningarna kan äga rum. Samtliga bedöms ha 
en stor arkeologisk potential.

Referenser
Nieminen J. & Munkenberg B-A. 2009. Stenålder i Göta älvdalen. UV Väst 

Rapport 2009:29. Arkeologisk undersökning. Riksantikvarieämbetet. 
Mölndal.

Administrativa uppgifter
SHMM:s dnr: 5.1.1-00310-2015 (RAÄ:s dnr 3.1.1-03927-2014).
Länsstyrelsens dnr: 431-31266-2014.
SHMM:s projektnr: 13003.
Intrasisprojekt: SHMM2014:192.
Undersökningstid: 12–15 januari 2015.
Underkonsulter: Schakt & Transport i Borås Entreprenad AB.
Exploateringsyta: 41 125 kvadratmeter.
Undersökt yta: 425 kvadratmeter/löpmeter.
Läge: Fastighetskartan, blad 64D2CS (Sweref 99 TM)/07B5F  

Romelanda (RT90).
Koordinatsystem: Sweref 99 TM.
Höjdsystem: Rikets, RH 00.
Digital dokumentation: Dokumentationshandlingarna lagras  

tillsammans med intrasisdatabasen.
Projektgrupp: Johannes Nieminen (flintstudie), Petra Nordin,  

Christina Rosén (kartstudier) och Pia Svensson (projektledare).
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Bilagor
Anmärkning: 

 1 stolphål A288

Schakt 7, 4×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand med 

Schakt 8, 6×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand

Anmärkning: 

 2 stolphål/gropar A294 och 295

Schakt 9, 4,5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand 

Anmärkning: 

 1 stolphål A292

Schakt 10, 6×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand

Schakt 11, 7 ×3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand 

Schakt 12, 8×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand 

Anmärkning: 

 1 stolphål/grop A306

Schakt 13, 4×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand 

Anmärkning: 

 1 stolphål/grop A304

Schakt 14, 6,5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,1–0,2 meter: Sand 

Anmärkning: 

 2 stolphål/gropar A298, A300 
1 härd A301 
10 flintavslag, återdeponerat 
F302 

Schakt 15, 4,5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,15 meter: Skogsförna  
0,15–0,45 meter: Brun lerin-
blandad sand 
0,45 meter: Berg

Schakt 16, 4×2 meter ”L–format schakt”

Lagerföljd: 

 0,0–0,15 meter: Skogsförna  
0,15–0,5 meter: Brun lerinblan-
dad sand 
0,5–0,6 meter: Brun lerinblan-
dad sand med småsten 
0,6 meter: Berg

Schakt 17, 3×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Skogsförna  
0,1–0,2 meter: Brun lerinblan-
dad sand med mycket flinta.  
0,45 meter: Berg

Anmärkning: 

 3 stolphål/gropar A310, A311 
och A313 
Flinta, återdeponerat, F312

Bilaga 1a. Schakt be skrivningar
Boplats 1

Schakt 1, 7×2 meter

Lagerföljd

 0,0–0,1 meter: Grässvål  
0,1–0,5 meter: Recent omrört 
0,5–1,2 meter: Naturlig ljusbrun 
sand och sten 
1,2 meter: Berg

Schakt 2, 6,5×2,2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål  
0,1–1,2 meter: Ljusbrun sand  
1,2 meter: Berg 

Schakt 3, 6×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,2 meter: Grässvål  
0,2–1,2 meter: Beige sand med 
rostfläckar 
1,2 meter: Berg och natursten i 
lera

Schakt 4, 4,5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,2 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,2–0,35 meter: Humös jord 
0,35 meter: Sand

Schakt 5, 4×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand 

Anmärkning: 

 1 stolphål A289 
Flinta, återdeponerat

Schakt 6, 4×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,35 meter: Humös plöjd 
åkermark  
0,35 meter: Sand 
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Schakt 18, 5,5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,15 meter: Skogsförna  
0,15–0,6 meter: Brun lerinblan-
dad sand med flinta  
0,6 meter: Berg, södra halvan 
väldigt stenigt

Anmärkning: 

 1 härd A315 (0,8 m diameter) 
Flinta, återdeponerat, F316

Schakt 19, 4×1,5 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,3 meter: Skogsförna  
0,3–0,5 meter: Brun sand  
0,5–1,6 meter: Beige sand 
1,6 meter: Berg

Schakt 20, 5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Skogsförna  
0,1–0,55 meter: Stenig morän  
0,55 meter: Berg

Boplats 2

Schakt 21, 5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Skogsförna  
0,1–0,3 meter: Ljusbrun lerblan-
dad sand med sten. A320 Härd?  
0,5–1,6 meter: Beige sand 
1,6 meter: Berg

Anmärkning: 

 1 härd A320

Schakt 22, 4,5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,15 meter: Skogsförna  
0,15–0,45 meter: Sandig morän  
0,45–0,6 meter: Brun sand 
0,6–0,7 meter: Ljusbrun lerblan-
dad sand 
0,7 meter: Berg

Schakt 23, 4,5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,15 meter: Skogsförna  
0,15–0,5 meter: Ljusbrun sand 
med stora stenar cirka 0,4 meter 
i diameter 

Schakt 24, 9,5×3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,25 meter: Mörkbrunt 
humöst  
0,25–0,35 meter: Brun lerblan-
dad sand 
0,35 meter: Berg och lerblandad 
sand med flinta

Anmärkning: 

 5 stolphål/gropar A324, A326, 
A327, A328 och A329 
1 härd A325

Schakt 25, 6×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,35 meter: Mörkbrunt 
humöst  
0,35–0,45 meter: Brun lerblan-
dad sand med flinta och rödgods 
0,45 meter: Berg kuperat

Schakt 26, 5×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,35 meter: Mörkbrunt 
humöst  
0,35–0,45 meter: Brun lerblan-
dad sand

Anmärkning: 

 3 stolphål/gropar A332, A333, 
A334 
1 härd A335 
Återdeponerat flinta F336

Boplats 3

Schakt 27, 8×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Ljusbrun lerblan-
dad sand 
0,3–0,4 meter: Beige lerblandad 
sand

Anmärkning: 

 2 härdar A343 och A344  
Återdeponerat flinta, trasig äldre 
glasflaska, stengods, rödgods, 
spik och buteljglas

Schakt 28, 3×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Ljusbrun lerblan-
dad sand 
0,3–0,4 meter: Beige lerblandad 
sand 

Schakt 29, 5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,3–0,4 meter: Beige lerblandad 
sand

Anmärkning: 

 1 härd A347 

Schakt 30, 8×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,3–0,4 meter: Beige lerblandad 
sand

Anmärkning: 

 5 stolphål A350, A351, A352 
(med kol), A353 och A354  
1 härd A349  
Återdeponerat flinta, stengods 
och rödgods
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Schakt 31, 5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,4 meter: Ljusbrun ler-
blandad sand, anar eventuella 
plogspår 
0,4–0,5 meter: Beige lerblandad 
sand 

Anmärkning: 

 Troliga plogspår 0,5 meter

Schakt 32, 6×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,3–0,4 meter: Beige sand med 
rödgods och fajans

Anmärkning: 

 1 stolphål/grop A357 
Återdeponerat fajans och röd-
gods 

Schakt 33, 4,5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,3–0,4 meter: Beige lerblandad 
sand 

Schakt 34, 4×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,35 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,35–0,4 meter: Beige lerblan-
dad sand 

Anmärkning: 

 Återdeponerat fajans, rödgods, 
tegel och glas

Schakt 39, 6,5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Ljusbrun lerblan-
dad sand 
0,3–0,35 meter: Beige sand 

Anmärkning: 

 3 stolphål A372, A373 och 
A374

Schakt 40, 5,5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,3– meter: Beige sand 

Schakt 41, 4×2 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Torv 
0,1–0,3 meter: Morän 
0,3–0,5 meter: Berg 

Schakt 42, 3×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,05 meter: Skogsförna 
0,05–0,65 meter: Moränblandad 
sand 
0,65–0,95 meter: Sand 
0,95 meter: Berg kuperat 

Schakt 43, 4×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Skogsförna 
0,1–0,4 meter: Sandig morän 
0,4–0,5 meter: Lerblandad sand

Anmärkning: 

 2 stolphål A379 och A380 
1 härd A381

Schakt 35, 5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,3–0,5 meter: Beige lerblandad 
sand i norra halvan/lera i södra 
halvan

Schakt 36, 4,5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,35 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,35–0,4 meter: Beige lerblan-
dad sand

Anmärkning: 

 3 stolphål A363, A364 och 
A365 
1 härd A362

Schakt 37, 5×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Grässvål 
0,1–0,3 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,3–0,35 meter: Beige sand 

Schakt 38, 3×1,3 meter

Lagerföljd: 

 0,0–0,1 meter: Torv 
0,1–0,4 meter: Brun lerblandad 
sand 
0,4–0,65 meter: Beige lera 
0,65 meter: Blågrå lera
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I januari månad 2015 utförde Statens historiska museer, 
Arkeologiska uppdragsverksamheten (SHMM AU) en ar-
keologisk utredning inom två exploateringsområden be-
lägna på fastigheterna Romelanda-Häljeröd 1:38 och 1:12, 
Romelanda socken i Bohuslän. Tre förhistoriska boplatser 
upptäcktes vid utredningen.

Inom boplats 1 dokumenterades tolv stolphål och två 
härdar. Föremålen som framkom kan typologiskt dateras 
till senmesolitikum/tidigneolitikum (övergången mellan 
jägarstenålder och bondestenålder). Boplats 2 har sam-
manlagt åtta stolphål och tre härdar. Inom boplats 3 doku-
menterades sjutton stolphål och tre härdar. 

Vid utredningen grävdes sammanlagt 43 schakt (figur 
4) på totalt 425 kvadratmeter. Spåren av de människor 
som vistats på boplatserna bestod, utöver stolphål och an-
läggningar, av spridd flinta i och strax under matjorden.
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