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Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.
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Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:20 000.
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Sammanfattning

Bakgrund

Den 24 april till den 4 maj 2012 genomförde Västarvet
genom Bohusläns museum en förundersökning (led i
borttagande) av två nyupptäckta fornlämningar, Ytterby
212 och 213, inom fastigheten Tega 2:5 m.fl. i Ytterby
socken, Kungälvs kommun. Lämningarna är belägna
i skogsmark respektive igenväxande ängsmark och påträffades vid arkeologisk särskild utredning genomförd
av Västarvet genom Bohusläns museum. Ytterby 212
utgjordes före förundersökningen av grav- och boplatsområde med flera övertorvade stensättningar, stenpackning, odlings- eller gravröse samt fynd av slagen flinta,
bergart och keramik. Ytterby 213 utgjordes av en boplats/aktivitetsyta, belägen intill ett mindre impediment
med spridda förekomster av slagen flinta.
Sammantaget visade resultaten från förundersökningen på att Ytterby 212 utgör ett grav- och boplatsområde. Dateringar och fyndmaterial visar på att anläggningar inom området är av såväl neolitisk som bronsoch järnålderskaraktär. Rent fyndmässigt förekommer
det inslag av fynd från mellanneolitikum och framåt,
eventuellt ända fram till äldre bronsålder. Därutöver
förekommer ett mer svårplacerat och metalltida flintmaterial, som endast löst kan placeras i brons- och/eller järnålder. Sannolikt förekommer såväl boplats- som
gravanläggningar från neolitisk tid inom området, även
om inga säkra dateringar finns i nuläget. Merparten av
gravanläggningarna bör sannolikt placeras i de mellersta och senare delarna av bronsåldern, samt eventuellt
delvis i järnålder. Ytterligare gravar i form av flatmarksgravar kan tillsammans med boplatslämningar av allt
att döma kopplas till en äldre järnåldersfas. Såväl boplats- som gravlämningar förekommer inom hela fornlämningsområdet, och mörkertalet för anläggningar är
med all säkerhet mycket stort. Sett tillsammans med resultaten från en föregående utredning 2010 är lämningen att likna vid ett stenklätt berg eller bergsmonument.
Resultaten från förundersökningen av Ytterby 213
visar på en boplatsmiljö från framför allt neolitikum
och trattbägartid. Det påträffade fyndmaterialet i form
av i första hand slagen flinta, kvarts och keramik visar
på att lämningarna inom området huvudsakligen är av
neolitisk karaktär. Flintmaterialet uppvisar dock även
tydliga metalltida inslag från brons- och järnålder. Inom
området finns även en förmodad gravhög från järn
ålder. Det kvarstår dock en viss osäkerhetsfaktor kring
tolkningen av denna anläggning. Vidare förefaller en
viss odlingsgrad i historisk tid påvisas av odlingsrösena
inom området.

Under november 2010 genomförde Bohusläns museum en särskild utredning inom fastigheterna Tega 2:5,
2:24 och 4:2, Ytterby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län (figur 1 och 2). Bakgrunden till utredningen var att Kungälvs kommun arbetar med en
detaljplan för nya bostäder och skola inom området.
Uppdragsgivare och kostnadsansvarig var Bohusläns
Kommunala Exploaterings AB (Bokab) enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut dnr 431-79372010. Länsstyrelsen hade bedömt att det utifrån topografi och fornlämningsbild behövdes en utredning för
att se om någon tidigare okänd fornlämning berördes
av planerat arbetsföretag.
Efter utförd utredning gjorde Länsstyrelsen bedömningen att här berörda fornlämningar kommer
att beröras av arbetsföretaget och behövde bli föremål
för förundersökning. Förfrågningsunderlag inkom till
Bohusläns museum den 7 september 2011. En undersökningsplan skickades till Länsstyrelsen den 22
september, och ett skriftligt beslut (daterat 111028) i
ärendet inkom till museet den 2 november 2011. Som
en följd av ärendetryck och därpå kommande vinterväderlek kom inte förundersökningen att genomföras
förrän under våren 2012.

Landskaps- och
fornlämningsbild
Området med berörda fornlämningar är beläget söder
om befintlig väg mellan Ytterby och Kärna, i villaområdet Tegas västra utkanter. Markanvändningen i
området kännetecknas främst av skogbevuxna höjder
och sluttningar mot söder samt av med sly igenväxande åkermark i söder och norr. Skogsmarken är på sina
ställen förhållandevis tät.
Den kringliggande trakten kännetecknas som helhet av relativt vida dalgångar med öppna marker som
avgränsas av skogsklädda bergpartier med ett relativt
litet inslag av berg i dagen. Söder om berörda undersökningsområden rinner Nordre älv. Området i stort
har långt fram i tiden varit präglat av en rural ekonomi
med odlings- och beteslandskap men är idag påverkat
av närheten till Göteborg med ständigt växande villaområden (Öbrink 2011).
Området med Ytterby 212 utgörs av ett skogbevuxet
höjdområde med inslag av berg i dagen och med flera
platåer. Genom området löper en nordöst–sydvästlig
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Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 7B4d, med översikt över undersökningsområdet samt med närliggande fornlämningar markerade. Skala 1:10 000.
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mindre bergrygg, där de högsta punkterna återfinns.
Väster om bergryggen sluttar marken svagt mot väster
mot en markant bergskant ner mot omkringliggande
åkermark och befintlig bebyggelse (Lilla Dammen) utmed utredningsområdets västra gräns. Strax öster om
lämningen löper en bruks- eller markväg i nordöst–
sydvästlig riktning (figur 4 a–b). Söder om bergryggen sluttar marken svagt åt söder ned mot en mindre
våtmark. Söder om denna sluttar marken relativt brant
ned mot igenväxande åker- och ängsmark och Ytterby
213 i söder. Centralt i detta område, som begränsas
av bergskanter i norr och öster, finns ett mindre impediment med inslag av berg i dagen kring vilket lämningen är belägen. Området nordöst om lämningen är
mer sumpigt och slybeväxt och en mindre bäck eller
ett dike rinner åt sydväst mot en granplantering belägen i sumpig före detta åkermark (figur 5). I området
längre söder om lämningen finns en bäck (NV–SO)
och lägre liggande, igenväxande åker- och ängsmarker.
I närområdet, framför allt åt söder och öster, förekommer enligt fornminnesregistret (FMIS) ett flertal
kända fornlämningar i form av gravar och boplatsmiljöer från stenålder, bronsålder och järnålder, samt agrara lämningar från historisk tid (figur 3). I söder finns
boplatser (Ytterby 133, 190, 191 och 194), en stensättning (Ytterby 64), en hällkista (Ytterby 125) och
fyndplatser (Ytterby 88, 120 och 132). Dessutom förekommer även fossil åkermark (Ytterby 162 och 198).
I öster finns boplatser (Ytterby 206 och 207) och stensättningar (Ytterby 23, 63 och 205). Ännu längre österut finns bland annat det stora gravfältet vid Västra
Porten–Stora Smällen med tillhörande stormanna- eller kungsgård (Ytterby 22).
Flera av fornlämningarna, framför allt gravar och boplatser, har i samband med undersökningar kopplats
samman med flera tidsperioder, däribland mesolitikum,
neolitikum, bronsålder, järnålder samt vikingatid och
medeltid (t.ex. Ytterby 23:1–2, 190:2, 191:1, 194:1,
205–207). En mer detaljerad redogörelse kring detta
finns i rapporten från utredningen (Öbrink 2011:16).

Syfte, metod
och genomförande
Syfte
Av förfrågningsunderlaget (FFU) framgår att målen för
arkeologisk förundersökning är i första hand deskriptiva (planerings- och beslutsunderlag). Vid arkeologisk
förundersökning krävs att ambitionsnivån är tillräckligt
hög för att motsvara undersökningens syfte.
Med förundersökningen avsågs att förse Länsstyrelsen med ett fördjupat kunskapsunderlag inför prövning av aktuellt arbetsföretag. Efter förundersökningen
skulle det vara möjligt att avgränsa fornlämningarna så
att det inte råder tvekan om vilken fornlämning som
berörs respektive inte berörs av planerad exploatering.
Vidare skulle fornlämningarnas art och innehåll beskrivas med hänsyn till antikvariska bevarandevärden samt
lämningarnas pedagogiska och vetenskapliga potential.
Eftersom förundersökningen utförs som ett led i
borttagandet skall ambitionsnivån vara hög. Syftet blir
därmed att fastställa och beskriva fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning, omfattning, sammansättning och komplexitet. Förslag till preciserade frågeställningar skulle redovisas efter genomförd undersökning.
Målgrupper för undersökningen är i första hand företagare, Länsstyrelsen, andra myndigheter samt undersökare. Fyndhantering föranledd av förundersökning
bör, så när som på fynd som anses vara särskilt angelägna för den antikvariska tolkningen, inte vara aktuell.
Frågeställningarna inför förundersökningen berörde
sammanfattningsvis:
Ytterby 212
•
Omfattning och bevarandegrad vad gäller
gravmiljö respektive boplatsmiljö
•

Finns det en eventuell relation mellan boplats- och gravlämningar?

•

Omfattning och eventuell kontinuitet av
lämningar från olika tidshorisonter

•

Fyndfrekvens – går det att få en preliminär uppfattning om karaktär och tidsbundenhet?

•

Fossil odling – eventuell utbredning, omfattning och relation till övriga lämningar

Stenklätt berg och neolitisk boplats i Ytterby

Figur 4a. Vegetationen inom den södra delen av Ytterby 212.
Foto från öster, Niklas Ytterberg.
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Figur 4b. Vegetationen inom den norra delen av Ytterby 212.
Foto från väster, Niklas Ytterberg.

Figur 5. Översiktsfoto Ytterby 213. Foto från väster, Niklas Ytterberg.

Ytterby 213
•
Omfattning av eventuella anläggningar
•

Fyndkontext – anläggningar, strukturer
eller matjord, vilken är den övergripande
karaktären?

•

Förekommer det ett eller flera tidsskikt på
platsen?

•
•

Platsens bevarandegrad

Är det möjligt att få grepp om huruvida
platsen nyttjats för återkommande aktiviteter?
I upprättad undersökningsplan framgår att då ambitionsnivån i FFU har angivits till hög betraktades
fornlämningarna intitialt i sin helhet som intensiva
områden.
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Metod
För att svara på de uppställda målsättningarna och
frågorna inriktades undersökningsmetodiken mot att
skapa en helhetsbild av fornlämningarnas art, innehåll, utbredning och potential. Som en följd av detta
var avbaningar av större sammanhängande ytor liksom
undersökningar av ett urval av påträffade anläggningar
avsedda att genomföras. Påträffade gravar inom Ytterby
212 skulle handrensas vid behov samt beskrivas detaljerat och mätas in digitalt. Inom Ytterby 213 kunde eventuell grävning av meterrutor förekomma; detta för att
fyndmaterialets omfattning och innehåll skulle kunna
bedömas vid eventuell frånvaro av anläggningar. För att
bidra till målsättningarna och svara mot den önskade
ambitionsnivån skulle prover för vedartsbedömning
och 14C-datering samlas in och analyseras.
Lämningen skulle dokumenteras genom att undersökta ytor, anläggningar och topografiska strukturer
mättes in digitalt med GPS med hög precision och
registrerades i ett digitalt fältdokumentationssystem.
Prover skulle samlas in med kontextuell och stratigrafisk relation. Fotodokumentation av undersökningens
alla moment, strukturer och detaljer skulle utföras
fortlöpande med digitalkamera. Alla påträffade lämningar, omgivande område och övriga iakttagelser skulle
dokumenteras genom beskrivning och fältdagbok. I de
fall lämningar undersöktes genom profilgrävning skulle
dessa dokumenteras med profilritning i skala 1:20.

Genomförande
Undersökningen genomfördes initialt enligt ovan. Efter okulär besiktning av området grävdes totalt 28
schakt inom området för Ytterby 212 och 15 schakt
inom Ytterby 213. Inom det senare grävdes även ett
fåtal provgropar som ett komplement inom ytor där
schakt av topografiska skäl inte kunde dras. Inom båda
lämningarna frilades påträffade anläggningar, rensades
fram, plandokumenterades och beskrevs samt tolkades.
Inmätning av arkeologiska och topografiska element
med GPS genomfördes. Som komplement fördes även
fältdagbok. Prover samlades in med hänsyn kontextuell
och stratigrafisk relation.
Några nämnbara avvikelser gentemot upprättad undersökningsplan finns dock, framför allt vad gäller Ytterby 212. På grund av den massiva anläggningsförekomsten var det tidsmässigt inte möjligt att genomföra
några direkta undersökningar av vad som har tolkats
vara gravar. Istället lades fokus på rensningsinsatser av
utvalda objekt, detta främst för att om möjligt få en

uppfattning om anläggningarnas morfologi. Då det
inte heller var möjligt att genomföra någon fullständig kartering av dessa har det inte heller varit möjligt
att skapa en tydlig helhetsbild för denna anläggningstyp. Av samma skäl utfördes ingen dokumentation
med profilritning vid undersökning av anläggningar, i
stället användes fotodokumentation. Vidare samlades
påträffat fyndmaterial överlag in och tillvaratogs, då
de påträffade anläggningarnas karaktär med avseende
på funktion och ålder vanligen var mycket svårtolkade.
Fyndmaterialet bedömdes vara helt nödvändigt att beakta i detta avseende.
Ytterligare en avvikelse för Ytterby 212:s del är att det
ganska snart stod klart att fälttiden inte skulle räcka till
för att utreda frågor rörande omfattning av gravar och
anläggningar samt för att avgränsa lämningen. Efter
samråd med Länsstyrelsen (2012-04-26) beslutades att
man under resterande tid av förundersökningen framför allt skulle fokusera på att avgränsa lämningen. Ytterligare medel i form av ytterligare fält- och maskintid
medgavs i samband med detta, vilket möjliggjorde en
tillfredsställande avgränsning; men även med detta tillskott visade det sig vara svårt att helt svara på frågeställningarna rörande omfattning, anläggningar med mera.
Nämnas bör att manustiden inte omfattades av denna kostnadsrevidering. Av nöden minskades därför ambitionerna rörande fyndbearbetning och registrering,
detta som en följd dels av den massiva anläggningsförekomsten inom Ytterby 212, dels av att fyndförekomsten överlag var betydligt mer omfattande än förväntat.
En mer detaljerad bearbetning har endast kunnat göras
för specifika fyndgrupper som t.ex. keramik och brända
ben. För dessa fynd har även fyndlistor framställts, och
fynden har registrerats. Det betydligt större flintmaterialet har endast gåtts igenom mer översiktligt och har
endast berörts i tabellform i samband med schakt och
anläggningar. Fyndmaterialet interrimförvaras som arbetsmaterial på Bohusläns museum i avvaktan på fortsatt undersökning eller kassering.

Resultat
Lämningarna i sammanfattning
Ytterby 212 beskrivs i FMIS och rapporten från
föregående utredning som ett grav- och boplatsområde, cirka 200 × 25–70 meter i storlek (NÖ–SV). Vid
utredningen 2010 framkom bland annat flathuggna
flintavslag, enstaka slagen bergart och keramik framför
allt i de södra och västra delarna av lämningen. Detta
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fyndmaterial bedömdes kunna härröra från neolitisk
tid. I den norra delen påträffades flera stenpackningar,
vilka bedömdes utgöra delar av minst två övertorvade
stensättningar. Här framkom även en stenpackning i
en bergsskreva samt ett jordblandat röse. Dessa lämningar gav intryck av vara från brons-/järnålder, eventuellt med inslag av äldre röjningar för åkermark. Platsen
tolkades efter utredning utgöra ett 9 660 kvadratmeter
stort grav- och boplatsområde (Öbrink 2011).
Ytterby 213 har tolkats vara en boplats från stenålder,
cirka 50 × 45 meter i storlek (Ö–V). Vid utredningen
2010 påträffades slagen flinta på de södra och östra
sidorna av ett mindre bergimpediment. Lämningen
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ansågs kunna utgöra en plats från mesolitisk tid vilken besökts vid upprepade tillfällen och för olika aktiviteter, något som bland annat indikerades av en slagplats för flinta. Anläggningar antogs också förekomma
inom området, som efter utredningen tolkades utgöra
en 1 585 kvadratmeter stor boplats och/eller aktivitets
yta (Öbrink 2011).
Både Ytterby 212 och 213 ansågs ha goda förut
sättningar att kunna bidra till kunskaperna kring nämnda tidsperioder i området.

Förundersökningen av Ytterby 212
Med avseende på syfte och metod grävdes totalt 28
schakt om cirka 712 kvadratmeter inom eller i anslut-

Figur 6. Plankarta över undersökningsområdet för Ytterby 212 och där grävda schakt. Skala 1:1 500.
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ning till förundersökningsområdet för Ytterby 212.
Platserna för dessa valdes med hänsyn till topografi
och tänkbara grav- och boplatsanläggningar samt delvis även med avseende på schakt och resultat från den
föregående utredningen (figur 6). Tanken med det
senare var framför allt att om möjligt mer tydligt bestämma status och karaktär på några av de lämningar
som påträffades vid det tidigare tillfället. Anläggningar
och/eller fynd framkom i samtliga de grävda schakten
inom området.
Sammanlagt påträffades 91 anläggningar av nästan uteslutande förhistorisk karaktär inom området,
belägna på nivåer om cirka 31–43 m ö. h. (figur 7).
Framför allt utgjordes dessa av stensättningar, rösen,

stenpackningar, härdar, gropar, kokgropar, stolphål,
rännor, kvartsådror med brottytor samt lager och/eller kulturlager. Noterbart var också att inga tecken på
stenröjning kunde konstateras inom området. Direkt
utanför områdets västra kant, strax öster om bebyggelsen för Lilla Dammen, påträffades även en minnessten
(A90, Id1151) belägen intill en gärdesgård (figur 8a–
c). Utöver detta påträffades även fynd av bland annat
slagen kvarts, bergart, flinta, keramik och brända ben.
Fyndmaterialet påträffades i anläggningar, i eventuella
utkastlager och som lösfynd i schakt.
Nedan följer en översiktlig redogörelse av grävda
schakt och däri påträffade anläggningar och fynd. För
detaljerade beskrivningar av schakt och anläggningar,

Figur 7. Plankarta, översikt anläggningar Ytterby 212 (se även bilaga 10a och 10b för mer detaljerade kartor). Skala 1:2 000.
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Figur 8a-c. Minnesstenen i kanten av Ytterby 212. Foto från
sydväst och sydöst, Magnus Rolöf.

Figur 8c

Figur 8b

se bilaga 1 och 2. Mer detaljerade kartor över Ytterby
212 med anläggningsnummer återfinns i bilaga 10.
Schakt, anläggningar och fynd
Samtliga grävda schakt resulterade i anläggningar och/
eller fynd av förhistorisk karaktär. Boplatslämningar i
form av härdar, gropar, kokgropar, stolphål, rännor och
lager och/eller kulturlager framkom i 24 schakt (S1–
9, S10–16, S18–23, S25–27, jfr figur 6). Sammanlagt rörde det sig om 47 anläggningar, varav totalt 30
delundersöktes (jfr bilaga 1, tabell 1 och bilaga 10a–b,
samt figurer 9a–h).
Med avseende på karaktär och fyndförekomst tolka-

des flertalet härröra från neolitikum och/eller bronsålder. Dateringsunderlaget har emellertid visat att tydliga
inslag av ytterligare tidsfaser förekommer på platsen,
nämligen förromersk och romersk järnålder (jfr bilaga
9). Att huskonstruktioner kan förekomma inom området påvisades bland annat av anläggningar påträffade i
S3 i form av en ränna (A14) och en intilliggande nedgrävd och flat så kallad stolpsten (A16). Alldeles intill
den senare påträffades en större och bearbetad bergartskärna av diabas nedtryckt i undergrunden. Rännan A14 föreföll löpa in under en i söder närliggande
stensättning (A13) och kan ses som ett exempel på den
problematik rörande de olika tidsfaserna inom området
som måste utredas vid en eventuell framtida undersökning. Det är sannolikt att boplatslämningar kan förekomma under gravar inom området, vilket även påvisas
av fyndbilden inom området (se nedan). För detaljer
och övriga anläggningar, se bilaga 1, tabell 1.
Ytterligare en anläggningskategori utgjordes av ett
flertal kvartsådror med mer eller mindre tydliga brottytor, vilka framkom i fyra schakt (S12, 14, 20, 27)
samt på ett närbeläget bergsimpediment till schakt 6.
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9c

9a

9b

9e

9f
9d

Figurer 9a–h. Urval av anläggningar,
Ytterby 212.
9a, Översikt anläggningar S1,
foto från väster.
9b, Kokgrop A1, foto från sydöst.
9c, Grop A5, foto från väster.
9g

9d, översikt S6 och ev. utkastlager A93, foto
från söder.
9e, ränna A14, foto från nordost.
9f, A15 (del av ränna A14) och stolpsten
A16.
9g, grop A41, foto från nordväst.
9h, grop A74, foto från väster.

9h

Foto, Niklas Ytterberg, Delia Ní Chíobháin,
Joakim Åberg.
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10a

15

10b

10c

10d

10e

Figurer 10a–g. Urval av stenpackningar och rösen med mera,
Ytterby 212.

10f

10a, översikt A13 efter sondning. I bakgrunden skymtar A12,
foto från nordväst.
10b, A24 och S11, foto från öster.
10c, del av S12 och A26, foto från nordväst.
10d, del av S12 A27 och 28, foto från nordväst.
10e, del av S14 och A88, foto från nordväst.
10f, sydvästra delen av S14 och A32, foto från nordväst.
10g, del av S14 och A34, foto från norr.
Foto, Niklas Ytterberg och Joakim Åberg.

10g
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10h

10i

10j

10k
Figurer 10h–l. Urval av stenpackningar och rösen med mera,
Ytterby 212.
10h, S17 och A57, foto från öster.
10i, A57, foto från väster.
10j, S23 och A48–50, foto från öster.
10k, översikt A87, foto från nordöst.
10l, detalj stenpackning A87, foto från nordöst.
Foto, Niklas Ytterberg och Joakim Åberg.

10l
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11c.
Figurer 11a–c. Flatmarksgrav inom Ytterby 212. 11a, översikt södra delen av S2 och A10 och A11, foto från norr. 11b,
planfoto A10, foto från söder. 11c, profil grävd sektion (SV),
notera brandlager och fragment av brända ben, foto från sydväst. Foto, Niklas Ytterberg.

11a.

11b.

Bryt- eller krosskvarts påträffades också inom eller i
närheten av anläggningar (t.ex. A33 och A77). Dateringarna av detta material är osäker, men då flertalet
var belägna antingen under och/eller i direkt anslutning
till anläggningar i form av framför allt stenpackningar,
får en förhistorisk kontext för denna anläggningstyp
anses vara tämligen säker.
Den kanske mest svåröverskådliga anläggningskategorin utgjordes just av det mycket stora antalet sten-

packningar inom området. Totalt konstaterades 36
anläggningar av denna typ, varav flertalet har tolkats
vara gravar av någon form eller utgöra anläggningar
med kopplingar till gravnära aktiviteter. Av dessa har
14 tolkats vara mer tydliga stensättningar eller rösen,
medan 22 är av en mer svårkategoriserad typ och därför har kommit att mer ospecificerat klassas endast som
stenpackningar (jfr bilaga 1, tabell 1, samt se figurer
10a–l ovan). Ingen av dessa anläggningar undersöktes
mer konkret. Ett mindre antal rensades dock fram helt
eller delvis i plan, detta för att få en uppfattning om
lämningarnas utseende, morfologi och utbredning. Anläggningarna visade sig emellertid ofta vara svåravgränsade och flöt inte sällan ihop med varandra. Inga säkra
dateringar finns alltså att tillgå efter förundersökningen,
men med hänsyn till ovan nämnda överväganden kan
denna anläggningskategori eventuellt placeras i en äldre
och yngre bronsålderkontext, där de äldsta anläggningarna återfinns på mer högre belägna krönlägen.
Stenpackningarna förekommer inom hela området,
även om en koncentration till områdets norra och bergigare delar kan skönjas. Under fältarbetets gång stod
det också snart klart att omfattningen av dessa skulle
bli mycket svår, om inte omöjlig, att få grepp om. Förekomsten av eventuella flatmarksgravar och små jordfyllda skrevor kom att försvåra bedömningen ytterligare
(jfr A10, A23 och A27). I en konstaterad flatmarksgrav (A10, figur 11a–c och figur 10d ovan), framkom
brända ben som vid osteologisk analys visade sig härröra från människa. Denna anläggning har daterats
till förromersk järnålder (se under ”Analyser” nedan).
Sannolikt förekommer även gravanläggningar från
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neolitisk tid inom området. Minst två anläggningar
(A12 och A86) uppvisade en till synes likartad fyndbild
i form av flint-, kvarts- och keramikmaterial. Fynden
framkom inom eller i anslutning till mer eller mindre
avgränsningsbara stenblockssamlingar eller konstruktioner (figur 12a–d och tabell 1). Flintmaterialet uppvisade inslag av flathuggning, och delar av keramiken
har bedömts vara neolitisk, troligen trattbägarkeramik
(jfr bilaga 4). Troligen pekar även kvartsmaterialet mot
en neolitisk datering av anläggningarna, även om en
sådan slutsats mest grundar sig på föreställningen om
att detta material, åtminstone i Västsverige, generellt
bör placeras i neolitikum. A12, som uppvisar en tätare blockkonstruktion, gav i fält intrycket av att eventuellt kunna utgöra resterna av en megalitgrav. Denna
tolkning får ändå anses något spekulativ (se diskussion
under ”Materialets potential. Ytterby 213” nedan). För
plankarta över A12, se figur 13.
Ytterligare stenpackningar/stensättningar har uppvisat fyndmaterial av neolitisk karaktär, bland annat i

form av pilspetsar: en A-spets från den tidigare delen
av neolitikum (A87) och en flathuggen spets från den
senare delen av perioden, alternativt den tidigare delen
av bronsåldern (A60). Eventuellt illustrerar dessa fynd
snarare svårigheterna med att datera stenpackningarna
efter enstaka fynd; kanske kan de mycket väl sammankopplas med neolitiska boplatsfaser inom området. Det
står dock klart att ett stort antal dateringar från säkra
kontexter kommer att krävas vid en eventuell framtida
undersökning, för att om möjligt reda ut aspekter kring
relationer mellan och ålder på grav- och boplatsanläggningarna inom området.
Det förefaller sannolikt att det förekommer gravar
av olika form och ålder inom hela fornlämningsområdet, och mörkertalet för denna anläggningskategori
är med all säkerhet mycket stort. Av allt att döma ska
lämningen som helhet klassas som ett stenklätt berg
eller bergsmonument. Topografiskt sett är dessa lämningar anknutna till berg eller häll, dock inte alltid belägna i direkta krönlägen. De återfinns även nedanför

12a.

12c.

12b.						

12d.

Figurer 12a–d. Översikts- och detaljbilder A12 och A13. Figur 12a, översikt A12, foto från norr. 12b, översikt A12, foto från söder. 12c, detaljfoto profil A12, foto från söder. 12d, översiktsfoto A86, foto från sydväst.
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Figur 13. Plankarta A12, med påträffade fynd och större stenar/stenblock markerade. Skala 1:100.

klippor, i sprickor och i sänkor och tycks närmast flyta ut i terrängen, som för att fylla ut mikrotopografin
eller förstärka naturliga drag (jfr Munkenberg 2003;
Häringe Frisberg 2005; Rolöf 2012). Före avtorvning
är monumenten som regel i praktiken omöjliga att se,
och liksom de ofta är väldigt svåra att få grepp om rent
morfologiskt är denna lämningstyp ofta svår att beskriva. Detta har också medfört att dessa monument ofta
påtvingas en mer klassisk gravterminologi. Återkommande drag är dock bland annat förekomst av stora
block, ställvisa förtätningar i stenpackningar och sorterat stenmaterial som en avvikelse mot den kringliggande moränen. Ytterby 212 framstår i detta avseende
som en direkt parallell.

Fyndmaterialet
Den sammantagna fyndbilden visade efter fältfasen på
en preliminär generell datering av lämningen till från
tidig- och/eller mellanneolitisk tid till fram in i bronsålder. Inga fynd av mer tydlig järnålderskaraktär hade
i detta skede konstaterats. I praktiken noterades inget
fyndmaterial av mer sentida karaktär alls inom området, med undantag för material i enstaka och väl samlade avfallsgropar (jfr S17 och 22).
Fyndmaterialet utgjordes framför allt av slagen flinta
och kvarts, bergart, keramik samt brända ben. En generell bedömning av flintmaterialet visar på förekomst
av flera tidsskikt inom området, med mer eller mindre
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i olika kontexter. Dock står det klart att det i samband
med en eventuell undersökning bör gå att sätta detta
nästan helt försummade material – som vanligen inte
ens tillvaratas i samband med undersökningar i denna landsdel – i ett mer konkret sammanhang. Kvartsen förefaller, åtminstone inom detta område, finnas i
både gravkontexter och boplatsrelaterade anläggningar,
vilket öppnar för intressanta jämförelser rörande materialets funktion i kanske flera tidsskikt och kontexter.
Det bör även finnas möjligheter till jämförande studier
mellan Ytterby 212 och närliggande fornlämningar som
exempelvis Ytterby 213.
Fynden av bergart var på samma sätt som i Ytterby
213 tämligen få till antalet men bör troligen även i
Ytterby 212 kunna kopplas till en neolitisk fas (jfr
nedan). Denna aspekt har dock inte kunnat belysas på
något tillfredsställande sätt under förundersökningen,
men även detta material skulle kunna ligga till grund
för jämförelser med platser som Ytterby 213.
Keramik framkom nästan uteslutande i gravkontex-

daterbara fynd av framför allt neolitisk- och bronsålderskaraktär (t.ex. flathuggen flinta, pilspetsar av neolitisk och/eller bronsålderskaraktär, mikrospån (även
kärnfragment), avslagsskrapa m.m.). Metalltida inslag
har också noterats i materialet, men det har inte varit
möjligt att i samband med förundersökningen reda ut
omfattningsgrad för respektive tidsfas. Flintmaterialet
är dock inom vissa områden och anläggningar tämligen homogent i sin natur (jfr t.ex. A12 och A86 ovan),
och de neolitiska inslagen förefaller vara dominerande.
Av allt att döma förekommer detta material inom hela
eller åtminstone större delen av fornlämningsområdet
(jfr bilaga 1, tabell 1).
Kvartsmaterialet utgjordes av ett ganska varierat material, med avslag, kärnor, redskap, splitter, noduler med
mera, bearbetat med såväl plattformsteknik som med
bipolär teknik. Dessutom förekommer så kallad brytoch/eller krosskvarts. Det har dock inte varit möjligt
att datera materialet, då det på samma sätt som flintan förekommer över praktiskt taget hela området och

Fynd
enhet (F)
202
203
204
205
206
207
208

Anläggning
A12
A12
A12
A12
A12
A12
A12

Antal
flinta
1
2
1
1
2
0
0

Antal
kvarts
1
0
1
1
0
0
0

Antal
keramik
1
0
0
2
0
2
2

Antal
övrig
0
0
0
0
0
0
0

209

A12

0

0

1

0

210

A12

2

1

0

0

211

A12

10

2

0

0

212
213
214
215

A12
A12
A12
A12

1
2
7
0

0
0
1
0

0
0
0
1

0
0
0
0

216

A12

6

1

0

0

217

A12

0

0

2

0

32

7

10

Summa
-

A30/86

2

4

0

1

-

A31/86

2

1

0

1

A86

0
4

0
5

1
1

0
2

Summa

Tabell 1. Fördelning fynd, A12 och A86.

Kommentar
1 övrig flinta, 1 kvartskärna (bipolär).
1 övrig, 1 splitter.
1 övrig flinta, 1 kvarts övrig.
1 kärna flinta (bipolär, hårt nyttjad), 1 kvartsavslag.
1 övrig, 1 nodul (mindre, preparering).
Keramik. Ej granskad av KKS.
Keramik. Ej granskad av KKS.
Keramik. Granskad av KKS. Neolitisk bukskärva med kamintryck i oval halvcirkel (?), troligen trattbägarkeramik.
1 avslag, 1 övrig, 1 kvartsnodul.
7 avslag (1 eldpåverkad), 3 övrig (1 eldpåverkad), 1 kvartskärna (bipolär), 1 kvarts övrig.
1 avslag (stort, retusch).
1 avslag (eldpåverkad), 1 övrig (eldpåverkad).
3 avslag, 3 övrig, 1 kärna (plattform), 1 kvartsavslag.
Keramik/bränd lera? Ej granskad av KKS
4 avslag (1 flathugget), 1 skrapa, 1 övrig, 1 kvartskärna (plattform).
Keramik. Granskad av KKS. Neolitisk halsskärva med horisontellt linjestick, trattbägarkeramik?
1 avslag (patinerad, ev yxtillverkning, retusch?), 1 övrig, 1
kvartskärna, 1 kvartsavslag, 2 kvarts övrig (1 frostsprängd?), 2
bergart (fragment bultsten?)
1 avslag (litet, flathuggning), 1 nodul (delvis preparerad, svallad?), 1 kvarts övrig, 1 fragmenterad/spräckt sten (ev slipning?)
Ej granskad av KKS.
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ter (A10, A12, A86). Totalt påträffades tolv skärvor eller
fragment. Delar av keramikmaterialet har granskats av
Torbjörn Brorsson vid Kontoret för Keramiska Studier
(KKS). Det granskade materialet (två skärvor) har visat sig vara neolitiska och trattbägarkeramik i form av
en halsskärva (F217) med horisontellt linjestick och
en bukskärva (F209) med kamintryck i oval halvcirkel
(jfr bilaga 4). Keramikmaterialet är förvisso litet till antalet, men då har som nämndes ovan inte heller några
gravanläggningar undersökts alls; fynden framkom i
samband med rensning av anläggningar eller i schakt.
Fynden kan ses som en indikation om materialets potential inför eventuella kommande undersökningar.

Figur 14. Plankarta ny utbredning för Ytterby 212. Skala 1:2 000.
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Brända ben påträffades endast i två anläggningar
(A10 och A73). Benmaterial av människa har som
nämndes ovan konstaterats i en flatmarksgrav (A10).
Egentligen kan det i nuläget endast konstateras att fyndkategorin förekommer i anläggningar inom området,
men sett till den genomförda analysen av materialet
från graven A10 framstår potentialen för detta material som god. Analysen gav ett mycket bra resultat trots
ett svårt fragmenterat benmaterial (jfr bilaga 6). Vid
eventuella undersökningar av gravarna inom området
bör denna aspekt tas i beaktande, särskilt med avseende
på fyndfångst och val av metod (se vidare nedan, samt
jfr diskussion under rubriken ”Materialets potential”).
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Analyser
Kolprover från totalt nio anläggningar valdes ut för vedartsanalys och analyserades av Thomas Bartholin vid
Scandinavian Dendro Dating, där trädslagen al, hassel,
ek och björk konstaterades (bilaga 7). De efterföljande
14
C-dateringarna (Ångströmlaboratoriet) av totalt fyra
utvalda prover visade på dateringar från tre tidsfaser,
nämligen 130–340 AD (A1) och 780–410 BC (A72),
800–530 BC (A74) och 380–190 BC (A10) (samtliga
dateringar i 2 sigma, se bilaga 9). Anläggningarna kan
alltså placeras i såväl yngre bronsålder som förromersk
och romersk järnålder.
En osteologisk analys av bränt benmaterial från en
blockstensgrav/flatmarksgrav (A10) resulterade i att
ben från människa kunde identifieras. Benmaterialet
härrörde från en vuxen individ, och vid analysen kunde
benmaterial från hela kroppen konstateras (jfr bilaga 6).
Slutkommentar
Sammantaget tyder resultaten från förundersökningen
på att Ytterby 212 utgör ett grav- och boplatsområde
med en hög vetenskaplig potential. Utifrån påträffade
anläggningar, fynd samt topografi har ett drygt 16 600
kvadratmeter stort undersökningsområde kunnat avgränsas (figur 14, ovan). Dateringar och fyndmaterial
visar att anläggningar inom området är av neolitisk,
brons-, och järnålderskaraktär. Det har inte varit möjligt att utreda en eventuell kontinuitet mellan de olika
faserna i samband med förundersökningen. Rent fyndmässigt förekommer det inslag från mellanneolitikum
fram till eventuellt in i äldre bronsålder. Därutöver
förekommer ett mer svårplacerat och metalltida flintmaterial, som endast löst kan placeras i brons- och/eller järnålder.
Sannolikt förekommer såväl boplats- som gravanläggningar från neolitisk tid inom området, även om
inga säkra dateringar finns i nuläget. Merparten av
gravanläggningarna bör sannolikt placeras i de mellersta och senare delarna av bronsåldern samt eventuellt
delvis i järnålder. Ytterligare gravar i form av flatmarksgravar kan tillsammans med boplatslämningar av allt att
döma kopplas till en äldre järnåldersfas. Med all säkerhet är mörkertalet för såväl boplats- som gravlämningar
inom området mycket stort, inte minst med tanke på
att dessa förekommer inom hela fornlämningsområdet.
Sett tillsammans med resultaten från den föregående
utredningen 2010 är lämningen att likna vid ett stenklätt berg eller bergsmonument och bör därmed jämföras med lämningar som exempelvis de västsvenska Tuve

46:1 och 65:1, Tanum 2213 och östsvenska varianter
som t.ex. Linköping 125 och Vårdsberg 19 (se diskussion under rubriken ”Materialets potential” nedan).

Förundersökningen av Ytterby 213
Med avseende på syfte och metod grävdes totalt 15
schakt om cirka 100 kvadratmeter inom förundersökningsområdet för Ytterby 213. Platserna för dessa
valdes med hänsyn till topografi och förekomsten av
eventuella boplatsanläggningar inom området samt
delvis även med avseende på schakt och resultat från
den föregående utredningen. Som komplement till
detta grävdes även tre provgropar på själva bergimpedimentet. (figur 15).
Sammanlagt påträffades 15 anläggningar av både
förhistorisk och mer historisk karaktär inom området,
belägna på nivåer om cirka 22–26 m ö. h. Anläggningarna utgjordes av stolphål, rännor, keramikdeponering,
stenpackningar, kvartsådror med brottytor, eventuella
odlingsrösen och vad som i fältfasen tolkades som en
gravhög. I den sistnämnda påträffades en glassmälta
från eventuell bägare och vad som först tolkades som
ett möjligt skalltaksfragment från människa. Fynden
från området är av mesolitisk, neolitisk och brons-/järnålderskaraktär, dock med en klar tyngdpunkt på den
neolitiska fasen. Ett av de mer tydliga neolitiska fynden utgjordes av ett drygt 50-tal keramikskärvor efter
ett troligen deponerat kärl direkt intill en berghäll på
impedimentets sydsida vilkas dekor och grova magring
är typiska för trattbägarkeramik. Inom området påträffades även något enstaka flintavslag med slipning, vilket
påvisar spår av yxtillverkning i området.
Nedan följer en översiktlig redogörelse av grävda
schakt och däri påträffade anläggningar och fynd. För
detaljerade beskrivningar av schakt och anläggningar,
se bilaga 1 och 2, tabell 2.
Schakt och anläggningar
Anläggningar och/eller fynd av förhistorisk karaktär
påträffades i 6 av de totalt 15 grävda schakten (S2–5,
S14–15). I ett av schakten (S1) framkom dessutom
vad som har tolkats vara odlingssten upplagd mot berg.
Sammanlagt rörde det sig om 15 anläggningar, varav
totalt 9 delundersöktes (figur 17, nedan).
Med avseende på karaktär och fyndförekomst har
flertalet anläggningar tolkats härröra från neolitikum
och/eller metalltid. Fyndmaterialet visade dock på att
den neolitiska fasen förefaller dominera inom området
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(jfr nedan). Den kanske mest intressanta anläggningen
inom området utgjordes av anläggning A6, där det förutom slagen flinta och kvarts även framkom en större
keramikförekomst eller deponering. Anläggningen, som
eventuellt kan tolkas som en härd, har utifrån keramiken dateras till trattbägarkultur.
Övriga anläggningar utgörs av rännor (A3, A5), stolphål (A9–11), stenpackningar (A8, A12), kvartsådrar
med eventuella brottytor (A1, A2), en mörkfärgning
(A7), odlingsrösen (A13–15) samt en eventuell gravhög (A4) (figurer 16a–k). Stolphål och rännor kan sannolikt sammankopplas med förekomst av byggnader
inom området, även om några direkta konstruktioner
inte kunde konstateras i samband med förundersök-
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ningen. Ett undantag skulle kunna vara anläggning A5,
som utgjordes av vinklad ränna och som uppvisade mer
tydliga drag av huskonstruktion (jfr bilaga 2, tabell 2).
Med tanke på övriga anläggningar inom området, som
exempelvis stenpackningar och keramikdeponi, är det
inte otänkbart att A5 kanske främst ska sättas i relation
till gravrelaterade händelser inom området.
Den eventuella gravhögen A4 får anses vara tämligen
atypisk sett till morfologi, och det har i samband med
förundersökning inte heller gått att fastställa anläggningens ålder (jfr ”Analyser” nedan). Rent lokaliseringsmässigt ter sig anläggningen mycket lovande med dess placering nära impedimentet och exponering mot dalgången
i sydväst. Vidare kunde även spåren av en eventuell rest

Figur 15. Plankarta över undersökningsområdet för Ytterby 213 och där grävda schakt och provgropar. Skala 1:600.
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16b

16a

16c

16e
16d

16f
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16g

16k

16h

16j
Figurer 16a–k. Urval anläggningar, Ytterby 213.
16a, Översikt S2 och A15, foto från söder.
16b, Översikt A1 och A2, foto från nordost.
16c, S3 och ränna A3 med profil från hög A4 i bakgrunden,
foto från sydsydväst.
16d, profil A4, foto från sydsydväst.
16e, profil A4, foto från väster.
16f, översikt hög A4 från sydväst.
16g, översikt platsen för Pg3 och A6, foto från söder.
16h, A6/Pg3, foto från öster.
16i, översikt S5 och ränna A5, foto från nordnordost.
16j, översikt S5 och ränna A5, foto från sydväst.
16k, översikt stenpackning A12, foto från sydväst.
16i

Foto, Niklas Ytterberg, Delia Ní Chíobháin, Joakim Åberg.
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av en kantkedja noteras längs med anläggningens sydöstra kant. Dessutom noterades vad som skulle kunna vara
en plundringsgrop i anläggningens norra del. Fynden
av en glassmälta och ett metallfragment i anläggningen
kan eventuellt ses som en indikation om gravlämning,
men tyvärr har inte några närmare granskningar eller
analyser av dessa fynd rymts inom ramen för detta projekt. Det eventuella fyndet av ett skalltaksfragment från
människa visade sig vid analys utgöra ett fragment från
mussla eller möjligen flatostron (jfr nedan). Sammantaget har A4 tills vidare tolkats som en gravlämning, även
om osäkerhetsfaktorerna som synes är flera.
Ytterligare inslag av gravar kan finnas inom området i form av stenpackningarna A8 och A11, även om
dessa troligen är av äldre ursprung och kanske snarare

bör sammankopplas med händelser och handlingar under neolitisk tid. Av tidsbrist kom dock ingen av stenpackningarna att undersökas vidare.
Fyndmaterialet
En översiktlig genomgång av flintmaterialet har visat
på en generell datering av platsen till neolitikum. Bland
annat konstaterades ett avslag med slipyta, sannolikt ett
yxfragment, i A6/Pg3. Vidare konstaterades bland annat avslag, kärnfragment, en stickel och en rundskrapa
ur tydligare neolitisk kontext (jfr t.ex. A6/Pg3, A5, A8,
A9 och S2, S4, S5, bilaga 1 och 2). Rundskrapan, påträffad i S4, bör eventuellt mer precist placeras i trattbägarkultur (muntlig uppgift Robert Hernek 2012).

Figur 17. Plankarta, översikt anläggningar Ytterby 213. Skala 1:400.
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Utöver detta förekom även flintfynd som mer ospecifikt
kan placeras i neolitikum och/eller metalltid (se t. ex.
S3, S4, S5, S14, S15). Fynd av mer tydligt mesolitisk
karaktär var än mer sparsamma och utgjordes egentligen endast av ett övrigt redskap, påträffat i ytskiktet av
A5, som förmodligen kan placeras i mesolitikum och
yngre Sandarna (muntlig uppgift Robert Hernek 2012).
Utöver slagen flinta påträffades även mer sparsamma fyndförekomster av bland annat slagen kvarts och
bergart. Bergsartsfynden utgjordes av en större kärna
(diabas) och en malsten (jfr A5 bilaga 2, tabell 2 och
S15 bilaga 1, tabell 2). Även det påträffade kvartsmaterialet var förhållandevis litet och utgjordes av bland
annat ett fåtal avslag, kärnor (av både plattformsteknik
och bipolär teknik) samt brytkvarts (jfr tabell 2). Materialet har inte studerats i detalj men kan med hänsyn
till kontext sannolikt placeras i den neolitiska fasen.
Keramikmaterialet härrör generellt sett från relativt
grova och grovmagrade kärl, både oxiderat och reducerat brända, vilka är typiska för neolitikum och mer specifikt för övergången TN/MN eller MN. Den absoluta
merparten av materialet framkom i A6 och utgjordes
av ett femtiotal skärvor från samma kärl med utåtböjd,
uttunnande mynning, markerad hals/skuldra och kraftigare bukparti. Kärlet var dekorerat med horisontella
rader av trianglar i kamstämpel under mynningen, vilket är typiskt för trattbägarkeramik. För vidare detaljer
kring keramikmaterialet, se bilaga 4, 5 och 11.
Om det i A4 påträffade glasfragmentet kan sägas att
det är försmält och att det därför inte kan och inte bör
identifieras. Glas ändrar form och fysik i detta tillstånd,
och ytan är därför destruerad. Skärvans tillstånd innebär även att glasmassans kvaliteter har ändrats, och dess
förorenings- och blåsstrukturer kan inte definieras (mail
2012-08-24 Lars G. Henricson). En framtida laborativ
analys kan dock ge skärvan en relevant fysisk identitet.

Anl/schakt
A1
A2
A3
A5
A6
S2
S4
Pg2
Summa

Antal
38
5
2
1
2
1
4
1
54

Analyser
Ett kolprov från den förmodade gravhögen A4 valdes ut för vedartsanalys och analyserades av Thomas
Bartholin vid Scandinavian Dendro Dating (bilaga 8).
Den efterföljande 14C-dateringen (Ångströmlaboratoriet) resulterade i en datering på 37 822+-1 517 BP
(se bilaga 9). Exakt vad som daterats är inte klart, men
uppenbarligen härrör detta prov inte från själva anläggningen, utan kommer från annan kontext.
Den osteologiska analysen av ett förmodat bränt ben
från samma anläggning visade att fyndet var ett fragment från mussla eller möjligen flatostron (jfr bilaga 6).
Sammanfattande kommentar
Sammantaget visar resultatet från förundersökningen
att Ytterby 213 framför allt utgör en boplatsmiljö från
neolitikum och trattbägartid. Inom området finns även
en förmodad gravhög från järnålder. Platsen bedöms
inneha en hög vetenskaplig potential. Utifrån påträffade anläggningar, fynd och topografi har ett drygt
2 500 kvadratmeter stort undersökningsområde kunnat avgränsas (figur 18). Det påträffade fyndmaterialet
i form av framför allt slagen flinta och keramik visar
att lämningarna inom området huvudsakligen är av
neolitisk karaktär. Kvartsmaterialet från denna plats
kan och bör jämföras med det från Ytterby 212 vid
eventuella framtida undersökningar. Den förmodade
gravhögen visar att även järnåldern finns representerad
inom området, även om en viss osäkerhetsfaktor finns
kring tolkningen av denna anläggnings funktion. Vidare förefaller en viss odlingsgrad i historisk tid påvisas
av odlingsrösena inom området.
Tillsammans med resultaten från den föregående utredningen framträder bilden av en plats som eventuellt besökts återkommande för olika aktiviteter framför
allt under stenålder och neolitikum men även under
brons- och järnålder.

Kommentar
Brytkvarts
Ev brytkvarts
1 kvarts övrig
1 kvartskärna/avslag (bipolär)
1 kvartskärna (plattform), 1 kvarts övrig
1 kvarts övrig
L2, 1 kvartsavslag, 1 kvarts övrig. L3, 1 kvartskärna (bipolär), 1 kvartsavslag
Ev brytkvarts/slagen?

Tabell 2. Översiktlig sammanställning, kvarts Ytterby 213.

27

28

Bohusläns museum Rapport 2012:46

Figur 18. Plankarta ny utbredning för Ytterby 213. Skala 1:800.

Resultat mot
undersökningsplanen
Undersökningen har i stort sett genomförts i enlighet med den metod som föreskrevs i undersökningsplanen. De faktiska avsteg som förekommit rent undersökningsmässigt har redan berörts under rubriken
”Genomförande” ovan och berörs därför inte vidare här.
Målsättningarna med förundersökningen av Ytterby
212 har endast delvis uppfyllts. Undantagen utgörs

främst av punkterna gällande omfattning och bevarandegrad för gravmiljö respektive boplatsmiljö samt
omfattning och kontinuitet av lämningar från olika
tidshorisonter inom området. Dessa har inte kunnat
belysas på ett tillfredsställande sätt. Orsakerna till detta
kan främst härledas till den massiva kunskapstillväxten/anläggningsförekomsten inom området och den
resulterande tidsbristen under fält- och basdokumentationsfasen.
För Ytterby 213 får målsättningarna med förundersökningen anses vara uppfyllda i sin helhet.
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Materialets potential
Ytterby 212
Av resultaten framgår att Ytterby 212 uppvisar flera
faser i det påträffade anläggnings- och fyndmaterialet.
Vidare framgår att det kommer att krävas omfattande
dateringsunderlag i form av ett stort antal 14C-dateringar för att reda ut dessa förhållanden. Risken är annars
uppenbar för att platsen ges en snedvriden och osäker
tidsfästning. Det bör även poängteras att det inte är
möjligt att endast okulärt bedöma stenpackningarnas
ålder eller ens funktion liksom att det inte heller går
att prioritera materialet på denna grund.
Nu är inte till synes ostrukturerade och svårgreppbara stenansamlingar i anslutning till bergspartier någon ny eller ens ovanlig företeelse inom arkeologin. I
Västsverige finns flera exempel på så kallade bergsmonument eller stenklädda berg, t.ex. Tuve 65:1 (Andersson
1976), Örby 448 (Rolöf 2012), Tuve 46:1 och Tanum
2213 (de två senaste undersökta nyligen och ej avrapporterade). Det är dock i Östsverige som lämningstypen har berörts i större omfattning, kanske framför allt
i samband med E4-grävningarna i Uppland (jfr Appelgren & Renck 2007). Andra exempel som bör lyftas
fram i detta sammanhang är till exempel Linköping
125:1 och Vårdsberg 19:1, båda belägna i Östergötland.
Dessa lämningar utgör platser som på ett mycket påfallande sätt belyser problematiken vid undersökningar
av dessa fornlämningar och kanske framför allt svårigheterna med avseende på mörkertalet för anläggningar
och konstruktioner inom liknande områden, som exempelvis Ytterby 212.
Linköping 125, belägen i Linköpings kommun,
Östergötland, utgjordes före undersökningen 2002 av
två sedan tidigare kända stensättningar. Området beskrevs som ett krön av moränhöjd med berg ställvis i
dagen. I samband med förundersökning konstaterades
ytterligare gravar i form av fem stensättningar och två
omarkerade brandgravar, samt två sannolika röjningsrösen. Dessutom framkom fyndmaterial – bland annat
flintskrapor och kärnor och bearbetad kvarts – som indikerade en närvaro av äldre lämningar, sannolikt från
stenålder. I rapporten framförs tankar om att hela höjden och dess sluttningar ursprungligen skulle kunna
ha utgjort ett större gravfält (Molin 2001).
Vid undersökningen 2002 framträdde ett gravfält
med inte mindre än 26 stensättningar, 1 rest sten, 1
domarring, 3 täckstenar, 2 stenkretsar, 9 klumpstensgravar samt 17 blockgravar. Delar av gravfältet ut-
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gjordes av en sammanhängande och påförd stenmatta
som tangerade och inneslöt flera större stensättningar.
Flera begravningar låg även anlagda i själva stenmattan. Totalt sett undersöktes 94 brandgravar, 6 skelettgravar samt 2 begravningar med ej bestämbart gravskick inom området. 29 av brandgravarna påträffades
i stensättningar, och samtliga skelettgravar låg under
gravar med överbyggnad. Brandgravskicken fördelade
sig på 33 begravningar med spridda brända ben (24
bengropar, 11 urnegropar, 9 urnegravar, 8 urnebrandgropar, 4 brandgropar, 3 brandlager samt 2 benlager).
Fyndmaterialet i gravarna utgjordes främst av brända
ben och keramik, men även föremål i bergart, brons,
glas, harts, järn, obrända ben, silver och trä påträffades. Bland fynden fanns föremål som knivar, krumknivar, skäror, glas, kamfragment och spännen. Dessutom
framkom 51 härdar, som till större delen sannolikt har
kopplats till gravnära aktiviteter, samt ett fyrstolpeshus.
Morfologiskt sett daterar sig gravfältet till från yngre
bronsålder eller förromersk järnålder och fram till folkvandringstid (Menander & Molin 2003).
Vårdsberg 19, belägen i Linköpings kommun, Östergötland, utgjordes före undersökningen 2002 av en
kvadratisk stensättning, två rundade stensättningar,
sex flatmarksgravar samt tre härdar. Området beskrevs
som ett krön av moränrygg. Nämnda lämningar undersöktes och borttogs 1973 och daterades huvudsakligen till romersk järnålder. Vid FU 2001 i ett område
på en höjdplatå och en sluttning norr och nordöst om
fornlämningen framkom ytterligare sex gravar i form
av sidoblocksgravar och mindre storblockiga gravar,
ett skärvstensflak, boplatslämningar i form av härdar
och mörkfärgningar samt en mindre till synes stenröjd yta. Dessutom fynd av en skålgrop och bearbetad
kvarts (avslag, kärnor). I gravarna påträffades brända
ben och skärviga och/eller skörbrända stenar, medan
skärvstensflaket, som var blandat med sot/kol, tolkades
som en sannolik bålplats. Inom större delen av området noterades stenbunden morän, vars täta stenmatta
förväntades kunna rymma gravar utan synlig markering (Molin 2001).
Vid undersökning 2002 framträdde ett område karakteriserat av en mer eller mindre sammanhängande
stenmatta, där inte mindre än två fyrsidiga stensättningar, ett femtontal runda eller ovala stensättningar,
femton gravliknande stenkonstruktioner och ett femtontal flatmarksgravar kunde konstateras. Tretton av
gravarna utgjordes av brandgravar (urnebrandgravar,
brandgropar, urnebrandgrop, område med spridda
brända ben etc.) fördelade på sju av stensättningarna.
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Fyndmaterialet var förhållandevis litet och utgjordes
främst av brända ben, keramik och harts, men även
fynd av glaspärlor och en sköldbuckla av brons påträffades. Ytterligare fynd av en löpare och slipstenar av
bergart framkom i anslutning till gravar och härdar.
De senare tolkades ha ett samband med gravfältsnära
aktiviteter inom gravfältet. Inom området framkom
även ett flertal förekomster av skålgropar och stenmaterial härrörande från äldre stenålder (Menander &
Molin 2003).
Ett ytterligare exempel utgörs av gravfältet Kolsva
102:1 i Köpings kommun, Västmanland, beläget på
kammen av en grusås i skogsmark. Vid undersökning
1999 undersöktes och borttogs sammanlagt 332 gravar i form av 21 runda och/eller ovala stensättningar,
2 rektangulära stensättningar och inte mindre än 308
flatmarksgravar. De senare var okända före undersökningen och upptäcktes först efter att området banats av.
Det kunde konstateras att flertalet av de omarkerade
gravarna troligen hade varit markerade av en klumpsten eller rest sten. Det inre gravskicket bestod huvudsakligen av urnegropar, urnebrandgropar och brandgropar. Dessutom påträffades två skelettgravar. 14Cdateringarna visade att de äldsta gravarna kunde vara
anlagda i slutskedet av bronsåldern, medan de yngsta
gravarna var från tidig romersk järnålder (Wikborg &
Ählström 2005).
Diskussion
Benämningarna av lämningar som Ytterby 212 varierar, men termer som ”diffusa packningar”, ”stenmattor”, ”stenklädda berg” och ”bergsmonument” hör till
de vanligare. Detta kommer sig troligen av att forskningsfältet tenderar att bedrivas mer eller mindre separat i olika regioner. Det har också medfört att lämningarna tenderar att försvinna i det allmänna tolkningssammanhanget vid undersökningar; särskilt om
andra tydligare lämningsformer, som exempelvis hus
eller mer handfasta gravar, påträffas. Stenklädda berg
förefaller även alltför ofta förbises vid beslut om en
eventuell totalavbaning i samband med slutundersökning. Problematiken kring detta är uppenbar, inte minst
med tanke på att aspekter som metodologiska val och
ekonomin för undersökningen i praktiken går om intet. Dessutom påverkas självfallet undersökningsresultaten negativt, då man på olika sätt redan avgjort hur
mycket information man kommer att kunna nå med
undersökningen. Nödvändiga insatser som handrensning, vattensållning och omfattande naturvetenskap-

liga analyser är kostsamma och kommer sannolikt inte
användas i dessa fall.
Att utvinna information ur svårtolkade och svårgripbara strukturer kräver dock både tid och resurser. Fyndmaterial kopplat till dessa lämningar beskrivs ofta som sparsamt, och fynd som exempelvis
brända ben kan saknas helt. Detta behöver dock inte
betyda att benmaterial inte har deponerats. I många
fall kan denna ”frånvaro” av fynd sannolikt härledas
till fyndinsamlingsmetoden. Om endast små mängder hårt fragmenterade ben deponerats inom eller i
anslutning till anläggningar av nämnda slag, kan materialet mycket väl återfinnas om en metod som vattensållning används. Att denna fyndinsamlingsmetod
kan ge en helt annan bild av svårtolkade platser som
dessa har bland annat undersökningarna i Kyrsta påvisat (jfr Engström & Wikborg 2006). Det förefaller
uppenbart att metodiken påverkar tolkningen av exempelvis stenpackningar som kenotafer eller minnesmonument/symboliska gravar utan begravning eller
som vanliga gravar där benmaterialet av olika orsaker
helt har försvunnit eller bara inte har kunnat tillvaratas. Lika uppenbart är det att detta i sin tur har direkt
bäring på tolkningen av platsens funktion och betydelse (Rolöf 2012).
Som ovan nämnts är de stenklädda bergen topografiskt sett anknutna till berg eller häll; dock är de
inte alltid belägna i direkta krönlägen utan återfinns
även nedanför klippor i sprickor och sänkor och tycks
närmast flyta ut i terrängen för att fylla ut mikrotopografin eller för att förstärka naturliga drag. Dateringsmässigt placeras lämningarna överlag i yngsta bronsålder och äldsta järnålder, vilket vanligen baseras på
en indirekt datering av närliggande och kringliggande anläggningar, keramik och 14C-analyser av eventuellt benmaterial. Lämningstypen är dock inte särskilt
välanalyserad med avseende på regionala kronologiska variationer. Som fornlämningskategori har de en
tendens att flyta ihop med andra lämningstyper, som
t. ex. skärvstensflak, skärvstenshögar, stensättningar
och rösebottnar. Tolkningarna brukar som regel utgå
från begravningsförfarande eller opreciserade kultiska
och rituella handlingar, helt eller delvis skilda från de
inom dessa områden mycket vanligt förekommande
anläggningarna av boplatskaraktär. Arbetet med att
systematiskt utreda sambanden mellan de stenklädda
bergen och kringliggande miljöer och lämningar bör
dock rimligen vara nyckeln till en bättre förståelse av
monumenten. Noggrannare undersökningar av monumenten behövs för att nå kunskap om deras ålder
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och förståelse av deras platsbiografi och för att kunna
placera dem i ett större bygdesammanhang (jfr Rolöf
2012:25). I ljuset av detta står det klart att undersökningskostnaderna för en lämning av detta slag sannolikt kommer att vara mycket höga.

Ytterby 213
Resultaten från förundersökningen av Ytterby 213 visar
att det främst är neolitikum och trattbägarfasen som
finns representerade inom området. I Västsverige finns
få undersökta boplatser från denna period. En parallell
från senare år kan vara Lundby 333, där lämningarna
efter tre hus i flera stratigrafiska nivåer konstaterades
tillsammans med fynd av flinta, keramik, och rester
av sädeskorn. Platsen har delvis daterats till sen mellanneolitikum (Nordin 2011). Ytterligare ett exempel
kan vara Skee 1616, inom vilken två byggnader, ett
långhus och en hydda, påträffades. Troligen kan dessa
kopplas till någon av de neolitiska perioder som fanns
representerade på platsen i såväl fyndmaterial (bland
annat keramik) som dateringar av brända sädeskorn,
bland annat tidig mellanneolitisk tid och trattbägartid
(Westergaard 2008).
Rent topografiskt sett är Ytterby 213 belägen en bit
från kusten, i en miljö som är att jämföra med en innerskärgård. Boplatsen bör ursprungligen ha legat något
uppdragen från den dåtida strandnivån, som på grund
av strandlinjeförskjutningen nu befinner sig på cirka
15 meters höjd över havet (Påsse 2006:192). Nämnas
kan även att de bohuslänska boplatserna från denna tid
vanligen inte är belägna i omedelbar närhet till gravarna. Snarare går det att se ett mönster där närmaste grav
återfinns ca 1–2 km från boplatsen, samt att det saknas
visibilitet mellan boplats och grav (Sjögren 2003:169).
Sett till FMIS återfinns den närmaste megalitgraven,
Torsby 116:1, på ett avstånd om cirka 5 kilometer från
Ytterby 213. Det är förstås tänkbart att okända gravar
kan förekomma i området. Eventuellt kan även en tänkbar relation till den strax norr om Ytterby 213 belägna
Ytterby 212 skönjas, i och med anträffandet av fyndmaterial och eventuella gravanläggningar från samma
tidsperiod. Minst en av anläggningarna (A12) hade en
storblockig konstruktion och skulle eventuellt kunna
tolkas som en rest av en raserad megalitgrav (jfr ovan).
Det tämligen rikliga keramik- och flintmaterialet är
omfattande och förefaller vara förhållandevis enhetligt,
även om inslag från andra och framför allt metalltida
brons- och/eller järnåldersfaser kan skönjas i flintmaterialet. Fynden av kvarts- och bergartsmaterial är be-
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tydligt mindre till antalet, men då dessa förefaller vara
samtida med flintfyndmaterialet är de av fortsatt intresse. Inte minst kan jämförelser med materialet från
Ytterby 212 vid eventuella framtida undersökningar
sannolikt besvara frågor rörande typologi, kronologi
och funktion.
Gravhögen inom området är som framgått ovan något osäker och har inte heller kunnat dateras. Lokaliseringsmässigt är den dock väl placerad ur såväl kommunikativ som strategisk synvinkel. Eventuellt kan
anläggningen med dess fynd av glassmälta ses som en
indikation om en senromersk närvaro i trakten. Paralleller skulle i så fall kunna dras mellan denna plats
och till exempel boplatsen vid Vittene i Norra Björke
socken, Trollhättans kommun. På denna plats framkom
förutom de mer kända guldföremålen även några skärvor av förhistoriska glasbägare – fynd som kan kopplas
samman med speciella sociala sammankomster och mer
ritualiserade dryckesceremonier (Fors 2008). Glas var
tydligt sammankopplat med högre samhällsskikt och
hade ett mycket högt prestigevärde. Osäkerhetsfaktorerna kring gravhögen och glasfyndet inom Ytterby 213
återstår dock, vilket gör parallellen lika osäker.

Problematik rörande fynd
Fyndmaterialets jämna fördelning över området och
relativt varierade natur bör ses som en indikation om
kommande problematik vid en eventuell framtida undersökning. Det står klart att ett stort och omfattande
dateringsunderlag kommer att vara helt nödvändigt för
att det över huvud taget ska vara möjligt att reda ut begreppen kring de olika tidsskikten inom området. Vad
gäller fyndens relation till olika grav- och boplatsaktiviteter, är självfallet även metodvalet av stor vikt. Av
allt att döma har såväl ben- som keramik- och stenmaterial en stor potential vad gäller både förekomst och
möjligheter till placering i kontext eller tidsskikt. Ett
användande av en metod som vattensållning förefaller därför nödvändig. Fördelarna med denna metod
är många, och förutom att den medger ett procentuellt sett mycket större resultat pekar mycket på att den
dessutom är betydligt snabbare än så kallad ”fingrävning” (jfr ATM 2012).
Kvartsen är ett material som mycket sällan berörs
på ett genomgripande vis, och alltför ofta tas materialet inte ens tillvara vid undersökningar i Bohuslän och
andra delar av Västsverige. Det finns en uttalad inställning att materialet ”inte är på riktigt” och inte ens representerar ett källmaterial; detta trots att frågor kring
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vad det egentligen representerar egentligen aldrig har
adresserats på allvar.
Det är dock ett material som framkommer i varierande omfattning vid flertalet undersökningar i denna
landsdel, både som redskap och reduktionsmaterial på
boplatser från mesolitisk och neolitisk tid, som brytkvarts vid förhistoriska stenbrott och som så kallad
”krosskvarts” i gravar och gravmiljöer från brons- och/
eller järnålder. Det bör därför också vara rimligt att
anta att materialet också har betydelse för tolkningen
av lämningen där det påträffas, till exempel bör frågor
och aspekter rörande användningsområde, betydelse och eventuell specialisering kunna beröras. Tyvärr
finns många exempel på hur kvartsbrott och deponerad kvarts helt förbises som kunskapskälla, inte minst
i denna del av regionen. Att kunskap går att utvinna ur
materialet står dock klart, till exempel i samband med
frakturanalys och studier kring slagplatser (Lindgren
2004; Knutsson 1998; Gräslund et al. 1990; Knutsson 1988).
I Bohuslän finns i dagsläget egentligen endast ett exempel där kvartsmaterial har tillvaratagits efter samma
premisser som det övriga källmaterialet och dessutom
har specialregistrerats av expertis på området, nämligen undersökningen av Herrestad 402 vid Östra Torp,
Bohuslän 2010. Platsen har bedömts huvudsakligen
vara från mellanmesolitikum med senare inslag från
bronsålder och järnålder. I samband med registreringen konstaterades förutom flintmaterial ett otvetydligt
reduktionsmaterial i kvarts, påträffat i bland annat härdar, stolphål, lager och hyddlämningar (Ytterberg i manus). I och med resultaten från denna undersökning
bör det stå klart att det är dags att börja ta kvartsen på
allvar och se den för vad den faktiskt är: ett källmaterial bland andra.

Avslutande kommentar
och frågeställningar
Efter utförd förundersökning framgår att eventuella relationer mellan de båda lämningarna Ytterby 212 och
Ytterby 213 inte kan uteslutas. Fyndmaterial och även
till viss del anläggningar pekar mot att en samtidighet
mycket väl kan förekomma och att lämningarna eventuellt kan sägas utgöra delar av ett större bygdesammanhang. Inom såväl Ytterby 212 som 213 förefaller
sakrala kopplingar från olika tidsperioder förekomma.
Framför allt påvisar materialet från förundersökningen
en närvaro inom respektive område från och med mellanneolitkum och vidare fram in i järnålder.

För den neolitiska fasen är det kanske framför allt
viktigt att söka förståelse kring val av lokalisering i det
forntida landskapet i ett lokalt och regionalt boplatsmönster och att sätta detta i relation till det befintliga
kunskapsläget. Övergripande frågeställningar kan därmed komma att behandla aspekter kring lokaliseringorsaker: det vill säga varför dessa platser valdes ut, när
man var man där och vad man gjorde där. Fynd och anläggningsmaterial visar att såväl boplatsaktiviteter som
gravnära och direkt sakrala aktiviteter har förekommit
på platserna under olika tider. Självfallet bör även aspekter rörande kontinuitet och diskontinuitet beröras,
både inbördes, lokalt i närområdet och regionalt.
En ökad förståelse av hur och varför vissa platser
nyttjas är eftersträvansvärd. Varför var de attraktiva?
Vilken roll spelade kultiska och/eller sakrala aspekter
i detta? Vad representerar lokalerna? Har de haft flera
funktioner över tid? I sammanhanget är det viktigt att
försöka klarlägga platsernas inre strukturer, deras formationsprocesser över tid samt eventuella kronologiska
relationer mellan respektive tidsfas.
För Ytterby 212 kan ett antal frågeställningar formuleras i dessa avseenden:
•
Begravning, gravskick och skillnader
•

Kronologi och ritual

•

Demografi etcetera

•

Hur är platsen organiserad? Förekommer
konstruktioner som till exempel stolphus
inom området etcetera?

För Ytterby 213 kan följande frågeställningar vara
aktuella:
• Typ av lämning? Tillfällig uppehållsplats
eller ej, återkommande besök, hur länge
var man där etcetera?
•

Hur är platsen organiserad? Förekommer
stolphus, hyddor, förrådsgropar etc. inom
området?

•

Kronologi och ritual. Till exempel gravhögens och stenpackningarnas konstruktion
och tidfas. Kan rännkonstruktioner utgöra kulthus etcetera?

•

Lokalisering: Kan närvaro av gravhög signalera närvaro av boplats? Förekommer
till exempel överplöjda gravar i området?
Glas och eventuella sociala aspekter rörande detta. Grav spår av ”lokal maktelit” eller ej med mera?

Stenklätt berg och neolitisk boplats i Ytterby

•

Miljöanalys: Går det att lokalisera spår
efter jordbruk eller ej (odling, betesdrift, ängsmark etc.)? Möjlighet till pollenpropp, intensiv makrofossilanalys med
mera.

Slutsats och åtgärdsförslag
Lämningsmiljön inom området för Ytterby 212 är som
helhet mycket komplex. Utifrån resultat och topografi
har emellertid en bedömning av gravfältets utbredning
gjorts, och fornlämningen bedöms utgöra en mycket

Obj.nr/RAÄ-nr

Lämningstyp

Storlek (m²)

Ytterby 212

Grav- och boplatsområde?

16 600

Ytterby 213

Boplats

2 500

Tabell 3. Objekttabell Ytterby 212 och 213.
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välbevarad fornlämningsmiljö. Ytterby 212 har således
bedömts inneha både hög vetenskaplig och hög pedagogisk potential.
Lämningsmiljön inom området för Ytterby 213 förefaller vara mer konkret, även om inslaget av en gravhög urskiljer sig från helheten. En bedömning av fornlämningen utifrån resultat och topografi har gjorts, och
även denna fornlämning bedöms utgöra en mycket välbevarad fornlämningsmiljö. Ytterby 213 har bedömts
inneha en hög vetenskaplig och en medelhög pedagogisk potential.
En sammanställning av administrativa data för fornlämningarna presenteras i tabell 3.

Markslag
Skogsmark
Skogsmark

Antikvarisk
bedömning

Vetenskaplig/pedagogisk
potential

Fast fornlämning

Hög/hög

Fast fornlämning

Hög/medelhög

34

Bohusläns museum Rapport 2012:46

Litteratur
Tryckta källor
Andersson, S. 1976. Tuve 65, Stensättning, Bronsålder/
äldre järnålder. Fyndrapporter 1976, s. 85–144.
Appelgren, K. & Renck, A.M. 2007. Vad är en grav?
Ur: Att nå den andra sidan. Om begravning och ritual i
Uppland (red. Notelid, M.). Arkeologi E4 Uppland –
studier, Vol. 2. Uppsala. s37–76.
Engström, T. & Wikborg, J. 2006. Kyrsta. Gravar
från järnålder och medeltid. Del 1. Undersökningar för
E4,RAÄ 328 & RAÄ 329, Ärentuna socken, Uppland.
SAU Skrifter 16. Uppsala.
Fors, T. 2008. Vittene: En hantverks-/verkstadsplats från
järnålder. Seminarieuppl. Göteborg: Institutionen för
arkeologi och antikens kultur, Univ.
Gräslund, B. et al. 1990. International Conference on
Lithic Use-Wear Analysis (1990). The interpretative possibilities of microwear studies: proceedings of the International Conference on Lithic Use-Wear Analysis, 15–17th
February 1989 in Uppsala Sweden. Uppsala: Societas
archaeologica Upsaliensis
Häringe Frisberg, K. 2005. Where Are the Dead? Empty Graves from Early Iron Age Uppland. Ur: Dealing
with the Dead. Archaeological Perspectives on Prehistoric
Scandinavian Burial Ritual (red. Artelius, T. & Svanberg, F.). Riksantikvarieämbetet arkeologiska undersökningar skrifter 65. Ödeshög. s143–158.
Knutsson, K., 1988. Patterns of tool use. Scanning electron microscopy of experimental quartz tools. AUN 10.
Uppsala.
Knutsson, K., 1998. Convention and lithic analysis. In:
Holm, J. & Knutsson, K. (eds.). Third flint alternatives
conference at Uppsala. OPIA 16, Department of archaeology and ancient history, Uppsala: 71–93
Lindgren, C. 2004. Människor och kvarts: sociala och
teknologiska strategier under mesolitikum i östra Mellansverige. Diss. Stockholm: Univ., 2004

Menander, H. & Molin, F. 2003. Arkeologiska undersökningar vid Linköpings flygplats. Arkeologisk undersökning – Saab-projektet. RAÄ 123, 125 i Linköpings stad.
RAÄ 17–18, 19, 267 i Vårdsbergs socken. Linköpings
flygplats/Saab-fältet, Tannefors 1:107, Linköpings
kommun, Östergötland. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2003:3.
Molin, F. 2001. Gravar och gravfält vid Linköpings flygplats: arkeologisk förundersökning: RAÄ 122, 123, 125
i Linköpings stad, RAÄ 17–18, 19 i Vårdsbergs socken, Linköpings flygplats/Saab-fältet, Tannefors 1:107,
Linköpings kommun, Östergötland. Linköping: Avd.
för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet, 2001:61.
Munkenberg, B-A. 2003. Svarteborg 116. En plats för
ceremoniellt bruk? I: Claesson, P. & Munkenberg, B-A.
(red.). Projekt Gläborg–Rabbalshede. Arkeologiska undersökningar längs E6 i Bohuslän Nr 1 Teknisk rapport. Kulturhistoriska dokumentationer 11. Uddevalla.
s131–146.
Nordin, P. 2011. En gropkeramisk boplats på ön Hisingen:
spåren efter en mellanneolitisk bebyggelse i kustmiljö:
Västergötland, Lundby socken, Biskopsgården 830:812,
RAÄ 333, dnr 423-1777-2009: arkeologisk undersökning. Mölndal: Arkeologiska uppdragsverksamheten
(UV Väst), Riksantikvarieämbetet
Påsse, T. 2006. Landskapets och vegetationens förändringar: området mellan Nordre älv och Stenungsund. I:
Ytterberg, N (red.). Flyktiga förbindelser: arkeologiska
undersökningar inför den nya gasledningen Göteborg–
Stenungsund. S. [182]–208.
Rolöf, M. 2012. Bergsmonumentet i Krok. I: Hellgren,
M., Åberg, J. och Rolöf, M. (red.). 2012. Arkeologisk
slutundersökning gällande RAÄ 448, 449, 450 i Örby
socken, Marks kommun, Västergötland. Västarvet Kulturmiljö/Lödöse museum. 2012:20 Rapportdel
Sjögren, K-G. 2003. Megaliths, settlement and subsistence in Bohuslän, Sweden. Stones and bones: formal disposal of the dead in Atlantic Europe during the
mesolithic-neolithic interface 6000–3000 BC: archaeological conference in honour of the late professor Michael
J. O’Kelly. S. 167–176

Stenklätt berg och neolitisk boplats i Ytterby

Westergaard, B. 2008. Trattbägare i O-bygd: arkeologiska undersökningar längs E6 i Bohuslän, delen Lugnet–Skee Bohuslän, Skee socken, Neanberg 1:14 och
S:a Slön 2:4, Skee 1616: arkeologisk undersökning.
Mölndal: UV Väst, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet

35

Öbrink, M. 2011. Platser för visiter och evig vila: boplatser och gravar. arkeologisk utredning. Ytterby 212 och
213, Tega 2:5 m. fl., Ytterby socken, Kungälvs kommun. Uddevalla. Bohusläns museum rapport 2011:16.

Otryckta källor
Wikborg, J. & Ählström, J. 2005. Väg 250, Holmsmalma–Gålby, Ett gravfält och en boplats från äldre
järnålder samt en gravhög från yngre järnålder. Särskild
arkeologisk undersökning, RAÄ 102, 254 och 287,
Holmsmalma S:1 och 1:9, Gålby 3:1, 3:18 och 3:19
samt Malma Prästgård 1:1, Köping och Kolsva socken,
Västmanland, Västmanlands läns museum & Societas
Archaeologica Upsaliensis, Västmanlands läns museum
Kulturmiljöavdelningen rapport A, 2004:A13 (RAÄ
dnr 321-351-2006).

FMIS, Digitala Fornminnesregistret. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. Tillgänglig digitalt: http://www.
fmis.raa.se.
Lars G Henricson. Mail 2012-08-24.
Robert Hernek. Muntlig uppgift 2012-09-06.
Ytterberg, N. I manus. Rapport slutundersökning av
Herrestad 402, Östra Torp, Herrestad socken, Udde-

36

Bohusläns museum Rapport 2012:46

valla kommun, Bohuslän. Bohusläns museum.

Tekniska och administrativa uppgifter,
Ytterby 212
Västarvet dnr:					VA 799-2011
Västarvet pnr:					10770
LST Dnr: 					431-23278-2011
Län:						Västra Götalands län
Kommun:					Kungälv
Socken:						Ytterby
Fastighet:					Tega 2:5 m. fl.
Uppdragsgivare:				Bohusläns Kommunala 			
						Exploaterings AB (Bokab)
Ansvarig institution:				Västarvet/Bohusläns museum
Projektansvarig:				Joakim Åberg
Fornlämningsnr:				Ytterby 212
Ek. karta:					7B 4d/7143
Läge: 						X 6416553 Y 315436
Meter över havet:				
31-43
Koordinatsystem: 				Sweref 99 TM
Höjdsystem: 					RH2000
Fältpersonal:					Joakim Åberg (fältarbetsledare), 		
						Niklas Ytterberg, Delia Ní 		
						Chíobháin, Patrik Ottsjö (Stene)
Konsulter:					Stene Entreprenad, SAU, 		
						Ångströms Laboratorie, KKS, 		
						Scandinavian Dendro Dating
Fältarbetstid:					2012-04-24–26, 2012-05-03–04
Arkeologtimmar:				88
Undersökt yta:					712 m2
Arkiv:						Bohusläns museums arkiv
Fynd: 						Fyndmaterialet interrimförvaras på
						Bohusläns museum i väntan 		

Stenklätt berg och neolitisk boplats i Ytterby

						på fortsatt åtgärd.

Tekniska och administrativa uppgifter,
Ytterby 213
Västarvet dnr:					VA 799-2011
Västarvet pnr:					10770
LST Dnr: 					431-23278-2011
Län:						Västra Götalands län
Kommun:					Kungälv
Socken: 					Ytterby
Fastighet:					Tega 2:5 m. fl.
Uppdragsgivare:				Bohusläns Kommunala 			
						Exploaterings AB (Bokab)
Ansvarig institution:				Västarvet/ Bohusläns museum
Projektansvarig:				Joakim Åberg
Fornlämningsnr:				Ytterby 213
Ek. karta:					7B 4d/7143
Läge:						X 6416317 Y 315400
Meter över havet:				
22–26
Koordinatsystem: 				Sweref 99 TM
Höjdsystem: 					RH2000
Fältpersonal:					Joakim Åberg (fältarbetsledare), 		
						Niklas Ytterberg, Delia Ní 		
						Chíobháin, Patrik Ottsjö (Stene)
Konsulter:					Stene Entreprenad, SAU, 		
						Ångströms Laboratorie, KKS, 		
						Scandinavian Dendro Dating
Fältarbetstid:					2012-04-27–05-02
Arkeologtimmar:				40
Undersökt yta:					100 m2
Arkiv:						Bohusläns museums arkiv
Fynd:						Fyndmaterialet interrimförvaras på
						Bohusläns museum i väntan 		
						på fortsatt åtgärd.
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Bilagor
Bilaga 1.

Tabell 1. Schakttabell Ytterby 212.

		

Tabell 2. Schakttabell Ytterby 213

		

Tabell 3. Provgropar Ytterby 213

Bilaga 2.

Tabell 1. Anläggningar Ytterby 212.

		

Tabell 2. Anläggningar Ytterby 213

Bilaga 3.

Tabell 1. Fyndlista Ytterby 212

			

Tabell 2. Fyndlista Ytterby 213

Bilaga 4.

Okulärbesiktning av förhistorisk keramik, KKS.

Bilaga 5.

Specialregistrering av keramiken Ytterby 213

Bilaga 6.

Osteologisk analys, SAU.

Bilaga 7.

Vedartanalys, Ytterby 212.

Bilaga 8.

Vedartanalys, Ytterby 213.

Bilaga 9.

14

C analys.

Bilaga 10a–b. Plankarta anläggningar, Ytterby 212.
Bilaga 11.

Fotobilaga keramik och glassmälta, Ytterby 213.

Schakt

1

2

3

4

5

6

7

8

Fornlämning eller område

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

10,5

7

40

13,5

23,5

6

38

25

Storlek (m2)

Schaktdjup (m)

0,25-0,60

0,20-0,30

0,30

0,27

0,25

0,45

0,22-0,35

0,25

Lager (m)
Ö: 0-0,10 förna; 0,10-0,18 torv; 0,180,24 svartgrå ngt sumpig sand; 0,24 berghäll alt gråbrun sand. V: 0-0,06
förna; 0,06-0,22 gråbrun sand; 0,220,29 brungrå-grå flammig med kolstänk;
0,29-0,37 ljusbrun sand; 0,37 - brungul
ngt grusig sand.
S: 0-0,12 förna; 0,12-0,30 gråbrun sand;
0,30 - ngt flammig gul till gråbrun ngt
grusig sand. C: 0-0,10 förna; 0,10-0,20
brungrå sand; 0,20 - brun sand med
stenpackning och block (A12). N: 0-0,10
förna; 0,10-0,27 gråbrun sand; 0,27-0,32
mörkbrun sand; 0,32 - flammig övergång
mot brungul stenig sand.
0-0,10 förna; 0,10-0,30 mörkbrun sand;
0,30 - ljusbrun grusig sand.

0-0,08 förna; 0,08-0,20 mörkbrun humös sand; 0,20- brun delvis stenig sand.

0-0,08 förna; 0,08-0,22 mörkbrun humös sand; 0,22 - brun grusig sand.

S: 0-0,10 grästorv; 0,10-0,20 mörk gråbrun sand; 0,20-0,35 torv; 0,35-0,40
brun grusig sand; 0,40 - ljusbrun siltig
sand. C och N: Lera under L3.

0-0,15 förna; 0,15-0,33 brun humös torvig sand; 0,33 - ljusbrun ngt grusig sand.

0-0,10 förna; 0,10- 0,25 mörbrun sand;
0,25 - ljusbrun ngt grusig sand.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Anl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fynd

Anm.
I Ö: fynd i L3 i form av flinta, 10 avslag (1 ev flathuggning), 5
övrig (3 eldpåverkade), 1 kärna (plattform), 1 mikrospån, samt
1 kvartsavslag, 1 glättsten. I V: anläggningar (A1-A9) och fynd
i L3, flinta 9 avslag ( 2 retusch, 1 tunt ev flathugget), 12 övrig,
samt 2 kvartsavslag, 1 bergsartsavslag. L3 utgör sannolikt ett
kulturlager. Flinta relativt enhetlig, ev neolitisk och/eller bronsålder. Även fynd av keramik i schakt av liknande karaktär, eventuellt något yngre. Även en del stenar i schakt, ca 0,05-0,45 m
i storlek.
I S, anläggningar (A10 och 11) och fynd i L3, där A10 är en
flatmarksgrav. Central del täcks av A12 med fynd av slagen
flinta och keramik. Flintmaterial i schakt pekar på neolitikum,
men kan vara bronsålder. Keramikfynd med snördekor indikerar dock neolitikum. Merpart av fynd (rikligt material) framkom
inom begränsning för stenkonstruktion (se A12). Ev neolitiskt
gravanläggning? Stor och tidskrävande rensningsinsats genomfördes. I N, fynd i L3. Direkt i N vidtar A13.
Schakt grävt direkt N om A13. Anläggningar (A14-16) ev del
av huskonstruktion som kan löpa in under A13 i S? Större slagen bergartskärna (F311, diabas) fanns nedtryckt i undergrund
direkt intill en ev stolpsten (A16). Fynd av slagen flinta i L3. Enstaka natursten.
Mot berghäll i Ö, åt V och ned mot våtmark, direkt V om anläggning från AU (A4). Längst i Ö finns stenpackning/röse
(A20), mot och på berghäll. Centralt i schakt finns oregelbunden stenansamling (A21). Relativt rikligt med sten i schakt
(0,05-0,35 m), f a i Ö del. Osäkert om dessa ska tolkas som
naturliga inslag eller som del av konstruktion. Fynd av slagen
flinta/kvarts bland stenar i L3: I Ö, flinta i form av 1 avslag/
kärnfragment (bipolär/städ), 1 övrig (eldpåverkad), samt 1
kvartskärna (plattform); i V, flinta, 1 avslag (retusch), 1 kniv/
skrapa, 1 övrig (patinerad), samt 1 kvartssplitter.
Strax S om våtmarksområde. Relativt stenfritt. Härd centralt i
schakt (A22). Fynd av slagen flinta.
Från kant av våtmark och ut i densamma. Anläggning (A23)
längst i SV. Fynd i S, i form av flinta, 1 övrig, 1 nodul (svallad, bearbetad?), 1 övrig (svallad, från samma ämne), samt 1
kvarts övrig). I central del fanns utkastlager (L4, jfr A93). I N
fanns mindre stenansamling (ej inmätt) med enstaka fynd av
slagen flinta (bl a 1 övrig, svallad, ev retusch, F218) intill större
block, ev anläggning? Hästsko i torvlager i N (L3). Fotodokumentation av profil ut i våtmark (S-N).
Gles stenansamling (A89) täcker större del av schakt. Tolkning
osäker. Fynd av slagen flinta. Djupare snitt togs genom anläggning i SV.
Stenpackning (A17) nedan och mot häll i S. Fynd av ev bruten och eldpåverkad kvarts, samt flinta både i A17 och schakt
(flinta, 1 kärna (plattform, eldpåverkad), 3 övrig (eldpåverkad),
1 avslag, 5 splitter (4 eldpåverkade). Spår av ev kvartsbrytning
på häll. Mörkfärgning i N del (A94).

Bilaga 1. Tabell 1. Schakttabell Ytterby 212.

Schakt

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Fornlämning eller område

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

5

42

28

12

105,5

9

113

22

28,5

10

Storlek (m2)

0,20-0,40

0,40

0,35

0,20-0,30

0,35

0-0,15 förna/råhumus; 0,15-0,33 mörkbrun sand; 0,33 - brun ngt grusig sand.
0-0,15 förna/råhumus; 0,15-0,23 mörkbrun humös sand; 0,23-0,33 mörkbrun
delvis stenig sand; 0,33 - rödbrun sand.

I N: 0-0,15 förna/råhumus; 0,15 - stenpackning. I S: 0-0,15 förna/råhumus;
0,15-0,25 brun sand; 0,25 - ljusbrun grusig sand.
0-0,15 förna/råhumus; 0,15-0,30 brun
sand; 0,30 - ljusbrun siltig sand.

0,38

0,20-0,35

0,25-0,35

0,30-0,45

0,30

Schaktdjup (m)

I SO: 0-0,20 förna/råhumus; 0,20 - brun
ngt humös stenig sand. C: 0-0,20 förna/
råhumus; 0,20 - mörkbrun sand. I NV:
0-0,12 förna; 0,12 - stenpackning.

I SO: 0-0,12 förna; 0,12-0,20 mörkbrun humös sand. C: 0-0,12 förna; 0,120,22 mörkbrun humös sand; 0,22-0,34
brun sand; 0,34 - brun grusig sand. I NV:
0-0,08 förna; 0,08-0,29 mörkbrun humös sand; 0,29 - brungul siltig sand.
0-0,10 förna/råhumus; 0,10-0,20 mörkbrun humös sand; 0,20-0,27mörkbrun
sand; 0,27 - rödbrun grusig sand.

0-0,10 förna; 0,10-0,30 ljusbrun sand.

Lager (m)
0-0,07 grästorv; 0,07-0,27 äldre matjordlager; 0,27 - brun sand.
V: 0-0,07 grästorv; 0,07-0,27 äldre matjordslager; 0,27 - brun sand. C: 0-0,08
grästorv; 0,08-0,24 äldre matjordslager;
0,24- brun sand med relativt rikligt med
sten (A18). Ö: 0-0,07 grästorv; 0,07-0,25
äldre matjordslager; 0,25-0,35 torv; 0,35
- brun delvis stenig siltig sand.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Anl.

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fynd

En anläggning (A61) i schakt, ev härd?

Från höjd/hällkant i SO. Flertal anläggningar i schakt (A32-35)
i form av stensättningar/packningar. Även kvartsådror i häll
med brottytor (A91) i SO och vid A33. I central del finns mindre
våtmarksparti med ev kulturlager innehållandes fynd av flinta,
2 avslag, 1 kärnfragment (ev konisk spånkärna?), 4 övrig (eldpåverkade, 3 från samma ämne), samt 1 bergartsavslag (diabas). I mindre provruta framkom flinta i form av 1 avslag, 3 övrig (1 eldpåverkad), 1 splitter. Längs med schaktkant i SO finns
tre större stenblock som ev kan utgöra del av ´kantkedja´ eller
begränsning för A84. Fynd av kvarts och/eller flinta i större delen av schakt.
Fynd av flinta (1 avslag, 3 övrig) och 1 kvarts övrig (eldpåverkad)i L2. Flertal anläggningar (A36-39) i schakt.
Fynd av 1 flintavslag (flathuggning), 3 övrig (eldpåverkad) i L3,
som ev utgör kulturlager som täcker större delen av schaktets
utbredning. Stenar i L3 ca 0,05-0,20 m. Anläggningar (A40, 41)
även längst i SO. I schakt fanns även fyra större stenblock, ca
0,6-1,0 m.
På berg och slänt ned mot sandig grusig platå och våtmarksområde i S. Fynd av 1 flintavslag (fin kvalité) och 1 städsten
(bergart). Stenpackning (A57) direkt under förna i N, ytterligare stenpackning (A58) och recent skräpgrop (A59) i central del
av schakt. I S kant och fortsatt åt S framkom en stensättning
(A60). Fynd av rikligt med ev brytkvarts i N del av schakt och
A57, fynd av pilspets i A60.

Fynd av slagen flinta i L3, anläggningar (A43-47) i L4. L3 ev kulturlager som täcker hela schakt?

Häll i SO och centralt i schakt. Kvartsådra med högkvalitativ kvarts (A95) på häll i SO, trolig brytkvarts i svacka nedanför (A25). Flera anläggningar i schakt (A26-31, A86). Fynd av
kvarts, flinta och keramik. Längst i NV tomt (lera i ug).

I V häll och stenpackning (A24) direkt under förna. Gles stenförekomst även direkt på häll längst i V. I Ö mer glest med sten,
men tätare fyndförekomst. Fynd i schakt, flinta, 2 avslag, samt
1 kvartskärna (plattform), 1 kvartsavslag.

Taget från kant av våtmark och ut i densamma. Mörkfärgning
och stenpackning i schakt (A18 och 19). Fynd av slagen flinta.

Anm.
Taget strax V om våtmark, endast fynd av enstaka flinta (1 övrig).

Schakt

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Fornlämning eller område

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

Ytterby 212

5

39

18

21

14,5

13,5

20

12,5

24

5,5

Storlek (m2)

0,50

0-0,20 förna/råhumus; 0,20-0,30 mörkgrå humös sand; 0,30-0,45 brun sand;
0,45 - ljusbrun ngt grusig sand.

0,31

0,30-0,32

0,26-0,30

0,30

0-0,20 förns/torv; 0,20-0,28 grå sand;
0,28 - gulbrun delvis stenig sand.
0-0,18 förna; 0,18-0,23 ljusgrå sand/silt;
0,23-0,31 mörkgråbrun silt/sand; 0,31 brun stenig grusig sand.
I V: 0-0,14 förna; 0,14-0,40 svart silt;
0,40 - ljusgrå sandig silt. I Ö: 0-0,12 förna;
0,12-0,24 svart silt; 0,24-0,29 grå-mörkgrå grusig sand; 0,29 - brungul delvis stenig sand.
0-0,16 torv; 0,16-0,22 ljusgrå sandig silt;
0,22-0,26 brun stenig sand; 0,26 - gulbrun stenig grusig sand.

0,45

0,30

0,30-0,50

0,25

0,50

0-0,20 förna/råhumus; 0,20-0,40 gråbrun sand: 0,40 - ljusbrun siltig sand.

0-0,15 förna; 0,15-0,23 grå sand ; 0,23 brun grusig sand.
I S: 0-0,10 förna/råhumus; 0,10-0,25
mörkgrå humös sand; 0,25 - brun lerig
silt. I N: 0-0,15 förna/råhumus; 0,150,35 mörkgrå humös sand; 0,35-0,45
brungrå sand; 0,45 - brun siltig sand.
0-0,10 förna; 0,10-0,20 mörkbrun humös sand; 0,20-0,28 mörkbrun sand;
0,28 brun sand.
0-0,20 förna/råhumus; 0,20-0,35 torv;
0,35-0,43 grå sand; 0,43 - gråbrun siltig sand.

Schaktdjup (m)

Lager (m)

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Anl.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fynd

Fynd av slagen flinta i L2 och L4.

Längst i V finns häll ca 1,5 Ö-V. Kvartsåder med brottskador
(A78) på denna, ev brytkvarts omkring. Direkt Ö om häll framkom stenpackning (A77), strax Ö om denna framkom ev stensättning (A79) med kantkedja i V. I Ö del av schakt påträffades
flertal anläggningar (A72-75). Fynd av flinta, 1 avslag (patinerat), 1 övrig, 1 splitter, i L3. Troligen utgör L3 i Ö del av schakt
kulturlager.

Flera anläggningar i schakt (A67-71). Fynd av slagen flinta,
med inslag av flathuggning, i anläggningar.

Ned mot våtmark i S. Fynd av 1 flintkärna (plattform/städ) och
1 bergartsnodul (diabas, bearbetad) i L3. Klar våtmarkskaraktär även i schakt.
Berghäll täcker delvis SV del av schakt. Fynd av en slagen flinta, 1 kärnfragment (plattform). I NO, relativt stenigt med trolig
stenpackning (A63) längs med S del av schaktkanten. Direkt
SV om schakt och häll övergår terräng till något brantare sluttning med inslag av hällmark.

Flera anläggningar (A48, 49) i schakt, stensättningar eller rösen. Fynd av kvarts, 1 kärna, 1 skrapa.

Berghäll direkt i S. Inga fynd i S del av schakt. I N del framkom
en härd (A66) och fynd av slagen flinta i L3. Även mindre ev recent skräpgrop med slaggliknande rester (ej inmätt).

Större del av schakt täcks av ev kulturlager (A65).

Anm.
Strax N om kant av våtmarksområde. En urlakad anläggning
(A62) med fynd av flinta, 2 avslag (1 uppfrisknings, spånkärna?), 1 övrig.
Mot berghäll i S. På hällens N kant fanns kvartsåder med
brottskador direkt under förna, ev brytkvarts även i schakt direkt N om denna. Direkt N om häll påträffades en stenpackning (A64). Anläggning delvis störd av AU-schakt i N kant, annars till synes intakt. Fynd av 1 flintredskap med retuscherad
egg i L3. På häll konstaterades också en mindre kvartstäkt
(A97)

Schakt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Fornlämning eller område

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

Ytterby 213

3,5

5

3,5

4,5

14

4,5

6,5

5

10

4

4,5

4,5

4,5

Storlek (m2)

0,50

0,35

0,32

0,40

0,30

0,35

1,10

0,50

0,56-0,63

0-0,40 torv och mörkbrun sandig silt
(matjord); 0,40-0,53 grå sandig silt; 0,53 ljusbrun sand
0-0,10 förna; 0,10-0,25 äldre matjordskikt; 0,25-0,45 gråbrun siltig sand; 0,45
- brungrå siltig lera
Torv - silt - lera
0-0,10 förna; 0,10-0,25 matjord; 0,25 grå ngt siltig lera
0-0,10 förna; 0,10-0,25 gråbrun siltig
sand; 0,25 - ljus gråbrun siltig sand
0-0,30 matjord; 0,30 - gul lera
0-0,12 förna; 0,12-0,24 ljusbrun siltig
sand (äldre matjordskikt); 0,24 - gulbrun
lera
0-0,12 förna; 0,12-0,28 brungul sand;
0,28 - brungul stenig grusig sand
0-0,32 förna och mörkbrun sandig silt;
0,32-0,42 grå lersilt; 0,42 - grå-ljusbrun
sandig silt

0,30

0-0,09 förna; 0,09-0,23 mörkbrun sand;
0,23-0,30 ljusgrå sandig silt

0,60

0-0,10 matjord; 0,10-0,25 mörkbrun
sand; 0,25 - ljusbrun grusig sand med
småsten

0,30-1,00

0,30

0-0,15 matjord; 0,15-0,25 brun humös
stenig sand; 0,25 - beigebrun siltig sand

Se A4

Schaktdjup (m)

Lager (m)

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Anl.

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Fynd

-

-

-

Fynd av 1 splitter (vitpatinerat).

Stenar i botten av schakt ca 0,05-0,20 m. I NV del av schakt
framkom recent dike.

A7 i Ö del av schakt. Fynd av 1 större avslag.

-

-

Upplagd odlingssten mot berg i N. Sten belägen i botten av
matjord.
Fynd av glasflaska i L1. I NO 0,15-0,20 m matjord med stenpackning, sannolikt odlingssten. L3 fyndförande från övergång
av L2 och nedåt. Fynd av flinta, 8 avslag, 1 kärna (bipolär), 1
kärna (plattform), 2 kärnfragment (plattform), 10 övrig, och 1
kvarts (övrig). Flinta överlag neolitisk, bl a kärnor, avslag med
retusch.
Fynd av slagen flinta, Fynd av flinta, 1 kärna (plattform), 3 avslag (2 troligen frostsprängda), 1 övrig, samt 1 kvarts (övrig).
Flinta neolitisk/metalltid. Jfr A3 och A4.
Direkt S om berghäll och impediment. Fynd av slagen flinta i
L2 och L3: L2, 1 skrapa, 11 avslag, 11 övrig, 1 splitter, 1 kvartsavslag, 1 kvarts övrig (eldpåverkad); L3, 22 avslag (relativt
enhetliga), 16 övrig (2 eldpåverkade), 1 skrapa (rundskrapa,
TRB?), 1 kärna (plattform och bipolär), 1 fragment av bultsten,
1 kvartskärna (bipolär), 1 kvartsavslag. Fynd överlag sannolikt
neolitiska, ev metalltida inslag? Även fynd av keramik (TRB) i
NV hörn och mot häll. Flertal (ca 15) eldpåverkade stenar från
och med och nedåt L2 i denna del av schakt. Här framkom även
merpart av flintfynd. En provgrop (Pg 3) grävdes senare för att
fånga ev anläggning. Denna resulterade i A6 med keramikdeponering (se Pg 3 och A6 för detaljer).
Fynd av slagen flinta, 1 nodul (bearbetad), 1 avslag (bruksretusch, patinerat, ev stickel?) i matjord. En anläggning (A5) med
rikligt fyndmaterial av främst slagen flinta, enstaka kvarts och
bergart.

Anm.

Tabell 2. Schakttabell Ytterby 213

Schakt

14

15

Fornlämning eller område

Ytterby 213

Ytterby 213

6,5

21,5

Storlek (m2)

0-0,13 förna; 0,13-0,28 gråbrun sand;
0,28 - grå siltig sand

Lager (m)
I V: 0-0,28 förna och brun sandig silt;
0,28 - gulbrun sandig silt. Djupschakt i Ö:
0-0,34 förna och mörkbrun sandig silt;
0,34-0,50 ljus grå silt; 0,50-0,88 gulbrun
lera; 0,88-1,12 brun-grå lera; 1,12-1,26
gulbrun-ljusbrun lera; 1,26-1,46 ljusbrungulbrun hårt packad sand; 1,46-1,54 grå
lera; 1,54 - gulbrun-ljusbrun grusig sand

0,40

Schaktdjup (m)

Ja?

Ja

Anl.

Nej

Ja

Fynd

Både nedre lagren (L2-L3) kraftigt fyndförande. L3 kan ev utgöra kulturlager? Ej helt grävt i botten, men i N del torrare mark
samt undergrund av brungul siltig lera. Även den senare fyndförande. Fynd av flinta, 1 bultsten, 36 avslag (1 eldpåverkad, 4
tunna, enstaka kantiga/fyrsidiga, 2 större), 24 övrig (4 eldpåverkade), och 1 ev malsten, 1 sten m spår av slipning, 1 ev slagen bergart, flertal skärv-/skörbränd sten. Flinta troligen neolitiskt/metalltida.

Direkt Ö om häll och impediment. Fynd av Fynd av flinta, bl a
1 avslag (bruksretusch, neolitiskt/metalltida), 1 kärnfagment
(plattform), 1 övrig (ev kärnfragment). Längst i V framkom stenpackning (A8). I schaktets mer centrala delar framkom tre ev
stolphål (A9-11). Ett djupschakt grävdes i schaktets Ö kant.

Anm.

Tabell 3. Provgropar Ytterby 213.
Fornl/omr

Pg (id)

Ev. löp
id

Storlek (m)

Ytterby
213

1

17

0,5x0,5

Ytterby
213

2

20

0,5x0,5

Ytterby
213

3

107

0,5x1,0

Lager
0-0,08 förna; 0,08-0,30
mörkbrun sand silt; 0,30 häll
0-0,06/0,15 m förna, därunder häll

0-0,07 förna; 0,07-0,31
mörkbrun sand; 0,31 - ljusgrå-gulbrun sandig silt

Djup (m)

Fynd

0,3

Nej

0,15

Ja

Fynd av 1 ev slagen eller brytkvarts.

Ja

Hårt packad mörk och ev fyllning till
A6 framträdde på ca 0,17 m. Flera stenar med fynd av en större eldpåverkad flinta däremellan på 0,21 m och
i provgropens NO del. Keramik framkom på ca 0,22-0,24 m i samma område. Ytterligare flinta och keramik (3
st) framkom på 0,25 m djup, fortfarande i fyllningslager. På samma djup
men under till synes eldpåverkad sten
framkom nio större keramikskärvor. På
0,31 m djup framkom ytterligare keramik direkt SV om större sten. Övriga
fynd utgjordes av 4 ev eldpåverkade
flinta i förna; på 0,15-0,20 m dj, fynd
av 5 avslag (1 eldpåverkat, 1 patinerat), 3 övrig. 1 splitter, 1 kvartskärna
(plattform); på 0,20-0,30 m dj, fynd av
24 avslag, 4 splitter, 2 kärna, 19 övrig
(3 eldpåverkade), 1 kvarts övrig. Flintfynd har överlag bedömts vara neolitiskt (t ex 2 större kärnfragment, sidofragment av kärna, 1 avslag/yxfragment med slipyta mm), ev med metalltida inslag.

0,4

Not
-

Id (A)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ev.
löp id

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Relation
schakt

Stolphål

Stolphål

Grop

Stolphål

Grop

Stolphål

Grop

Mörkfärgning

Kokgrop

Typ

50

50

50

0

25

50

50

50

25

Und.
andel (%)

Rundad

Rund

Oregelbunden

Rund

Oval

Rund

Oval

Rundad

Oval/Rundad

Planform

0,28

0,32x0,34

0,80x1,35

0,31

0,45x0,65

0,20

0,73x1,10

0,45x0,55

0,75x1,70

Storlek (m)

Brungrå- grå svagt humös sand

Mörkgrå sand

Svartgrå flammig sand

Brungrå sand

Brungrå sand

Brungrå sand

Gråbrun humös sand

-

-

0,08

0,09

Oregelbundet
skålad

Skålad

0,05-0,07

0,10

Oregelbunden
flack

Skålad

0,08

0,12

Flackt
skålad

Skålad

0,03

0,18

Djup/höjd (m)

Flack

Skålad

Övre lager (0-0,14 m),
gråbrun ngt humös sand
med skärvig/skörbränd
sten. Därunder (0,140,18 m), kolbemängd
svart sotig stenig sand.

Gråbrun sand

Profil

Fyllning

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Fynd

Delundersökt. Tydlig i plan med enstaka
delvis eldpåverkade stenar (ca 0,10-0,20
m) i N del. Kol i ytan i NO del. NO del undersökt. Fynd av en 1 slagen flinta och
enstaka skärviga/skörbrända stenar (ca
0,05-0,20 m) i L1, rikligt med stenar (ca
0,05-0,20 m) i L2. Kolprov taget i kanten
av L2 (14C 130-340AD). Undergrund utgörs av brungul sand. I NO vidtar A2, som
visade sig vara en utrakning från A1.
Delundersökt. Ytlig vid delundersökning.
Trolig utrensning från A1. Fortsätter in i
profilkant åt N.
En större sten (ca 0,45 m) centralt i anläggning. Relativt rikligt med mindre stenar (ca 0,02-0,15 m) och fynd av slagen
flinta (1 avslag, ev uppfrisknings ms kärna, retusch?) i yta. Undergrund utgörs av
brun-brungul ngt grusig sand.
Sten (ca 0,10 m) i V kant, ev rest skoning.
Undergrund utgörs av brun-gulbrun ngt
grusig sand. Fynd av bergsartskärna direkt i V (F200).
Enstaka stenar (ca 0,05-0,15 m) och
fynd av 1 bergartsavslag (större), 1
kvartsnodul (preparering). Delundersökt,
NO kvadrat. Enstaka stenar, kolfragment
och slagen flinta (2 övrig, 1 svallad) och 1
bergart (övrig) i fyllning. Anläggning kan
ev utgöra kulturlagersficka. Undergrund
utgörs av brungul sand.
Mörkfärgning, ej undersökt. Troligen ett
stolphål. Fynd av flinta (2 övrig) i övergång mot undergrund.
Mindre stensamling (ca 0,05-0,12 m) i SV.
Avgränsas av sten (0,25 m) i NV hörn. Diffus övergång mot undergrund, som utgörs av brungul ngt grusig sand. Fynd av
slagen flinta. Anläggning kan utgöra ev
kulturlagerficka.
Tydlig. Sten (ca 0,25 m) i SV kant. Fynd av
enstaka slagen flinta i fyllning och övergång mot undergrund, som utgörs av
brungul ngt grusig sand.
Sten (ca 0,15 m) i NO kant, del av skoning. Något diffus övergång mot undergrund, som utgörs av brungul ngt grusig
sand.

Anm.

Bilaga 2. Tabell 1. Anläggningar Ytterby 212.

Id (A)

10

11

12

13

14

15

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

-

-

-

Ev.
löp id

3

3

3

2

2

2

Relation
schakt

Stolphål

Ränna

Stensättning?

Stenpackning

Grop

Brandgrav

Typ

50

15

0

0

50

25

Und.
andel (%)

Rundad

Avlång

Oval

Rundad

Rundoval

Oval

Planform

0,30x0,40

0,4-1,0x2,3

5,00

4,6x7,5

0,80x1,00

0,85x1,30

Storlek (m)

Mörk gråbrun grusig
sand

Mörkbrun ngt grusig
sand

Mörkbrun sandig silt

-

Flack

Skålad

Flackt
skålad

Grå stenig sand, därunder grusig lins (0,02
m) och beige hårt packad sand (undergrund?)

-

Svagt
skålad

Övre skikt, gråbrun sand
med enstaka stenar och
kolfnyk. Därunder, bålmörja, svart mycket sotig
och kolbemängd fyllning
med rikligt med brända
ben.

Mörkgrå sand till brun
ngt grusig sand

Profil

Fyllning

-

-

0,03

0,16

0,12

0,06-0,11

Djup/höjd (m)

Ja?

Ja?

Nej

Ja

Nej

Ja

Fynd
Stor sten (ca 0,50 m) i N kant, mindre
stenar (ca 0,05-0,10 m) i yta. Fynd av
flinta, 1 avslag (flathuggning?), 1 fragment bultsten, 1 övrig (eldpåverkad), 2
kvarts övrig (1 retusch, 1 ev redskapsfragment?), samt 1 ev glättsten. Delundersökt SV kvadrant. Benmaterial främst
till sten (ca 0,30 m) i S del och intill block
i N. Undergrund utgjordes av gulbrun siltig sand. Klumpstensgrav. Kolprov taget
(14C 380-190BC).
Två stenar (0,20 och 0,30 m) i SO del, varav en visade sig utgöra ett större block
vid undersökning. Stenar i fyllning ca
0,05-0,10 m. Fynd flinta (1 avslag med
preparering) i yta. Fynd i fyllning (S halva),
2 kvarts övrig (1 eldpåverkad), 1 ev bergartsavslag (porfyr). Tolkning oklar.
Gles sten och blockfylld packning. Block
ca 0,70-1,60 m, sten både mindre (0,050,10 m) och större (0,20-0,50 m). Rikligt
med fynd i form av flinta, kvarts och keramik (för detaljer kring fynd, se tabell 1).
Mindre profil eller sektion (ca 1,05x1,15
m) grävdes intill större block i SO kant.
Övre lager, 0,02-0,12 m mörkgrå sand
(mäktigast intill block), därunder 0,080,15 m brun ngt grusig sand, därunder
beige hårt packad sand. Djup, 0,30-0,35
m. Fynd endast i övre lager. Liknande
stratigrafi under block visar på att detta är ditfört och ej naturligt. Anläggning
sannolikt större åt V.
Endast delvis avtorvad i N-S riktning, belägen mellan S2 och S3. Relativt tydlig
stenpackning synlig direkt under förna,
med stenar om ca 0,15-0,55 m (enstaka större ca 0,8 m). Anläggning ev större
åt V-Ö.
Undersökt med sektion, ca 0,5 m bred.
Något smalare än inmätning, enstaka
sten i fyllning. Fynd av flinta, 1 avslag
(fragment, eldpåverkat), 1 övrig, samt
1 kvartskärna (plattform). Ej avgränsad,
fortsätter in under A13 och troligen även
åt N och Ö.
Ej helt avgränsad. Mycket grund, troligen
fortsättning på ränna A14.

Anm.

Id (A)

16

17

18

19

20

21

22

23

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

-

-

-

-

-

Ev.
löp id

6

5

4

4

10

10

8

3

Relation
schakt

Härd

Härd

Stenpackning

Stenpackning

0

25

5

0

0

0

Mörkfärgning

Lager

0

0

Und.
andel (%)

Stenpackning

Stolpsten

Typ

Rundad

1,00x1,20

0,70x1,20

0,65x0,70

Rundad/
oregelbunden

Oval

1,4x2,3

2,5x4,5

Oregelbundet rundad

Rundad

0,80x1,00

2,1x2,4

0,26

Storlek (m)

Oval

Svagt rundad

Kantig

Planform

-

Svartbrun sand

Mörkbrun sandig silt

Mörkbrun-gråbrun ngt
grusig sand

Mörkbrun sandig silt

Mörkbrun sandig silt

Mörkbrun sandig silt

Mörkbrun sand

Fyllning

-

-

-

-

-

-

-

Flack

Profil

-

-

-

-

-

-

0,07

0,30

Djup/höjd (m)

Nej

Nej

Ja?

Ja

Ja

-

Ja

Nej

Fynd

Flat sten, sannolikt en stolpsten, hexagonal? Följer linje för ev ränna och huslinje. Direkt i Ö finns större bergsartskärna
(F311), möjligen deponerad inom i anslutning till hus?
Stenpackning, belägen intill och mot
berghäll i S. Flerskiktad, med stenar om
ca 0,10-0,30 m, enstaka upp till 0,60 m.
Stenar ej tydligt eldpåverkade. Jordfyllning mellan stenar. Rikligt med ytligt belägna fynd, främst av kvarts men även
slagen flinta (även större slagen nodul).
Anläggning tycks följa häll åt V och Ö.
Berg i S är kvartsförande (ej inmätt), där
häll och kvartsåder uppvisar skador som
troligen har uppkommit av eldning. Ev
grav eller lämning efter annan aktivitet?
Ej helt framtagen, enstaka stenar (ca
0,05-0,10 m) i yta.
Kraftig mörkfärgning med rikligt med
sten (ca 0,05-0,25 m) i yta. En del stenar
skärviga. Fynd av slagen flinta (1 kärna
(bipolär?), 3 övrig), 1 kvarts (övrig) och
kol. Ev utkastlager eller stenpackning?
Stenpackning mot berg, okänd utbredning. Dock berörd även under AU och
fortsätter sannolikt minst 2-3 m åt SO.
Totalt sannolikt ca 5 m i längd NV-SO. Tät
(delvis?) jordfylld packning med stenar
om ca 0,10-0,30 m, både skärviga och
rundsten. Fynd av flinta, 1 avslag (retusch, flathuggning) .
Gles stenpackning med ställvisa förtätningar med mindre stenmaterial, ca 0,100,15 m. Även enstaka större block, ca
0,30-0,40 m. Delar av stenmaterial eldpåverkat. Delundersökt, ngt varvig fyllning med enstaka eldsprängda stenar,
inga fynd. Något mindre än inmätning.
Ev härd?
Tydlig, enstaka delvis eldpåverkade stenar, även kol och sot. Inga fynd.
Belägen intill större block (ca 1,3 m). Sot
och kol med enstaka stenar (0,05-0,10
m) i yta. Fynd av flinta (1 ev bruksretusch,
kniv?). Ev blockstensgrav?

Anm.

Id (A)

24

25

26

27

28

29

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

-

-

-

Ev.
löp id

12

12

12

12

12

11

Relation
schakt

Grop

Stenpackning

Jordfylld
skreva

Röse

Stenpackning

Stenpackning

Typ

25

0

0

0

0

10

Und.
andel (%)

Oval

Rundad/
tresidig

Avlång

Rundad

Oregelbunden

Oregelbunden

Planform

0,65x1,10

0,80

0,5-0,9x2,3

4,00x4,80

0,5-1,5

2,9x4,2

Storlek (m)

-

-

Mörkbrun ngt grusig
sand

Brun ngt humös sand

Brun-brunsvart sand

Mörkbrun sand

Fyllning

-

-

-

-

Flack/rak

Flack

Profil

-

-

-

0,05

0,35

0,10-0,20

Djup/höjd (m)

Ja

Nej

Nej?

Nej

Ja

Ja

Fynd

Direkt under förna, belägen på häll. Relativt homogent stenmaterial om ca 0,100,25 m, dock enstaka större upp till ca
0,5 m. Ett mindre snitt i SV visade att anläggningen är flerskiktad. Rikligt fyndförande med flinta, 1 avslag (litet, spetsliknande), 27 övrig (samtliga eldpåverkade),
6 splitter (eldpåverkade), samt 1 kvarts
övrig (troligen bryt) och 1 större nodul. Ev
grav? Kan ev fortsätta åt V, då glesare
stenförekomst noterades på häll längst
i V. Ej synlig ovan mark. Utanför anläggning i Ö fanns spridda större stenar med
tätare fyndförekomst (kvarts och flinta).
Sten- och jordfylld skreva mellan berghällar. Ej helt framtagen, fynd av ev brytkvarts i yta. Även kol och kvartssplitter.
Kvartsåder med ev brottytor (A95) på
häll direkt i SO.
Belägen på häll. Delvis avtorvad i V del
och samband med borttagning av mindre rotvälta. Flerskiktad med överlag homogent stenmaterial (0,05-0,30 m) och
inslag av enstaka större stenar (ca 0,300,60 m), delvis på kant, framför allt i anläggningens yttre begränsning i V. Kantkedja? Annars överlag rundsten, men en
del skärviga stenar förekommer.
Jordfylld skreva mellan berghällar, inkluderar stenpackning A28.
Mindre stensamling belägen i jordfylld
skreva (A27). Närmast tresidig, med
stenmaterial om ca 0,15-0,35 m, enstaka till synes eldpåverkad. Ev gravanläggning?
Belägen direkt nedanför och N om häll.
Delundersökt, SO kvadrant. Enstaka
stenar i fyllning, ca 0,05-0,15 m. Undergrund utgörs av brun grusig sand. Fynd
av flinta, 1 övrig med flathuggning, och 1
kvarts övrig i yta.

Anm.

Id (A)

30

31

32

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

Ev.
löp id

14

12

12

Relation
schakt

0

0

Mörkfärgning

Stenpackning

0

Und.
andel (%)

Mörkfärgning

Typ

Oregelbunden

Oval

Oval

Planform

5,30

1,60x2,10

1,35x1,70

Storlek (m)

Mörkbrun-svartbrun
sand

Mörkbrun ngt grusig
sand

Mörkbrun ngt grusig
sand

Fyllning

-

-

-

Profil

-

-

-

Djup/höjd (m)

Ja

Ja

Ja

Fynd

Belägen kring större stenblock (0,5x1,0
m och ca 0,35 m i höjd). Block precis synligt över markyta. Fynd av flinta, 1 avslag
(patinerad, ev yxtillverkning, retusch?), 1
övrig, och 1 kvartskärna, 1 kvartsavslag,
2 kvarts övrig (1 frostsprängd?), 2 bergart (fragment bultsten?) i yta och kring
block. Fynd av keramik strax i NV om anläggning och mellan A31. Ev blockgrav?
Ytterligare stenar (ca 0,35-0,60 m) belägna mellan denna anläggning och den
i NV belägna A31 gör dock att dessa
anläggningar starkt påminner om A12
i schakt 2. A30 och A31har därför slagits samman till en enda större anläggning (A86).
Belägen kring större stenblock (0,7x1,2
m och ca 0,28 m i höjd). Block knappt
synligt över markyta. Mindre stensamlingar med sten om ca 0,05-0,15 m S och
Ö om block. Fynd av flinta, 1 avslag (litet,
flathuggning), 1 nodul (delvis preparerad,
svallad?), och 1 kvarts övrig, 1 fragmenterad/spräckt sten (ev slipning?) i yta
och runt om block. Fynd av keramik strax
S om anläggning och mellan A30. Ev
blockgrav? Ytterligare stenar (ca 0,350,60 m) belägna mellan denna anläggning och den i SO belägna A30 gör dock
att dessa anläggningar starkt påminner
om A12 i schakt 2. A31 och A30 har därför slagits samman till en enda större anläggning (A86).
Ganska rörig och till synes ostrukturerad jordfylld stenpackning med fynd av 3
flintavslag, 2 kvartsavslag (eldpåverkade, sotiga), 1 kvarts övrig, 1 bergart övrig. Relativt gles med större stenmaterial
(ca 0,20-0,50 m) i flera skikt. Svårtolkad.
Bredd okänd. Ej synlig ovan mark. Troligen en grav eller anläggning med gravanknytning.

Anm.

Id (A)

33

34

35

36

37

38

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

705

704

703

-

-

-

Ev.
löp id

15

15

15

14

14

14

Relation
schakt

Mörkfärgning

Mörkfärgning

Mörkfärgning

0

0

5

0

0

Stensättning

Stensättning

0

Und.
andel (%)

Stepackning

Typ

Oregelbundet oval

Oregelbundet rundad

Oregelbunden

Rundad

Rundad

Rundad

Planform

0,65x1,45

0,55

1,2x2,8

11,60

1,20x1,80

6,12

Storlek (m)

-

-

Brun-mörkbrun sand

Brun-mörkbrun sand

Brun sand

Svartbrun humös siltig
sand

Fyllning

-

-

-

-

-

Flack

Profil

-

-

-

0,08

0,25

0,20

Djup/höjd (m)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Fynd
Stenpackning på och i N kant av häll.
Tydligt flerskiktad med mycket homogent stenmaterial om ca 0,10-0,25 m.
Fortsätter sannolikt ned till underliggande häll, djup okänt. Fynd av 1 avslagsskrapa, 3 avslag (1 ev spånfragment?), 1
kärna (plattform), 1 kärna (bipolär), 1 avslag, 3 övrig (eldpåverkad) och ev flertal
brytkvarts. Under anläggningens S påträffades kvartsådror med tydliga brottytor (A91). Stenpackning blir mer gles
i N kant, här framkom fyndet av skrapa.
Bredd okänd. Ej synlig ovan mark. Troligen en grav.
Kant av mindre stensättning, fortsätter in i schaktkant åt S. Till synes vällagd med större stenar i kanter, mindre
vällagd med mindre stenar i central del.
Stenmaterial överlag ca 0,20-0,40 m. Ej
synlig ovan mark. Inmätning något osäker (problem med mätutrustning), kan
vara belägen ngt längre åt SO.
Vällagd anläggning med tät stenpackning, sannolikt flera skikt med sten.
Stenmaterial överlag 0,15-0,35 m med
enstaka större stenar eller block om ca
0,7-1,0 m (i NV och SO). Fynd av flinta i
form av 2 avslag, 1 kärnfragment (plattform, ev eldpåverkat), 1 splitter, samt 1
kvartsavslag, 1 kvartskärna (fragment,
plattform) i yta. Berördes delvis vid föregående AU. Bredd okänd, men uppskattad storlek efter jämförelse med AU-resultat är ca 11,6x12 m, jfr A88 nedan.
Kan vara två anläggningar om ca 5-6 m
vardera? Ej synlig ovan mark.
Fynd av flinta (2 övrig, 1 eldpåverkad) i
yta. Delundersökt med mindre sektion
i V kant. Fynd av flinta, 4 avslag (1 med
retusch, ev kniv), 1 kärnfragment (ev ms
kärna), 1 övrig, 1 splitter. Enstaka stenar
(0,05-0,10 m) i fyllning. Undergrund utgörs av ljusbrun ngt grusig sand. Anläggning ska troligen tolkas som ett lager, ev
kutlurlager.
Enstaka stenar (0,05-0,10 m), fynd av
flinta (1 avslag) i yta. Grop eller ev lager?
Enstaka stenar (0,05 m), ej eldpåverkade, samt fynd av 3 flintavslag (1 större, 1
ev bultat?), 1 kvartskärna (bipolär) och 1
knacksten i yta. Grop eller ev lager?

Anm.

49

50

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

722

47

48

721

46

Ytterby
212

720

45

-

719

42

Ytterby
212

708

44

41

Ytterby
212

707

718

40

Ytterby
212

706

Ev.
löp id

43

39

Ytterby
212

Ytterby
212
Ytterby
212
Ytterby
212
Ytterby
212
Ytterby
212

Id (A)

Fornl/omr

23

23

23

13

13

13

13

13

16

16

16

15

Relation
schakt

Kantkedja

Stensättning

Stensättning

0

0

0

50

50

50

-

Rundad

Rundad

Oval

Rund

Oval

Rundad

50

2,50

1,90x3,15

2,50x3,50

0,30x0,40

0,35

0,32x0,37

0,60x1,10

0,43x0,67

10,40

Oregelbundet

Oval

0,70x0,85

1,10x1,50

0,32x0,40

Storlek (m)

Oval

Oval

Oval

Planform

50

0

Kulturlager

Mörkfärgning
Mörkfärgning
Mörkfärgning
Mörkfärgning
Mörkfärgning

25

25

50

Und.
andel (%)

Grop

Grop

Mörkfärgning

Typ

-

-

-

Mörkbrun sandig silt

Mörkbrun sandig silt

Mörkbrun sandig silt

Mörkbrun sandig silt

-

-

-

Flack

Skålad

Skålad

Flack

Skålad

0,25

0,25

0,25

0,06

0,25

0,10

0,06

0,06

0,12

Oregelbundet
flack

Mörkbrun-svartgrå ngt
stenig sand

Mörkbrun sandig silt

0,17

0,15

0,06

Djup/höjd (m)

Flackt
skålad

Flack

Svagt
skålad

Profil

Svartgrå sand

Mörkbrun-svartbrun
sand

Mörkbrun sand

Fyllning

-

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fynd

Kraftig och vällagd stenpackning, med
stenmaterial om ca 0,20-0,45 m i flera
skikt. Kantkedja längs S kant, fynd av 1
flintavslag (flathuggning) och 1 kvarts
övrig (äv större bearbetad nodul). Storlek
okänd, men troligen minst 6 m i diameter.
Ej synlig ovan mark. Ev röse?
Vällagd stenpackning med stenmaterial
om ca 0,20-0,40 m. Fynd av bl a flathuggen pilspets i flinta (SN-BÅ?) ca 0,05 m
ned i packning vid rensing. Även fynd av
1 flintavslag och 1 kvartssplitter. Anläggning delvis belägen på häll i S, ej synlig
ovan mark. Anläggning har tillsammans
med A51 sammanförts till A87.
Tillhör A48. Svag krökt, stenar ca 0,250,45 m. Vissa stenar kantställda, fynd av
slagen flinta, 1 kärna (plattform, eldpåverkad), 1 övrig, mellan stenar. Ej synlig
ovan mark.

Fynd av en slagen flinta. Stolphål?

Fynd av 2 keramikfragment i yta, fynd av
2 avslag (1 spånliknande) i fyllning. Grop
eller grunt stolphål.
Rikligt med sten (0,05 m), ej eldpåverkade, samt enstaka fynd av flinta (1 övrig,
1 splitter).
Delundersökt i NV kvadrant. Enstaka stenar (0,05-0,10 m), ej eldpåverkade, samt
slagen flinta (1 övrig) och kol i fyllning.
Kolprov.
Fyndförande kulturlager (f a slagen flinta
och kvarts) med förekomst av enstaka
stenar (ca 0,05-0,20 m). Anläggningar
därunder, flera ev gropar, ej inmätta eller
undersökta.
Fynd av flinta (2 splitter) och 1 kvartsavslag. Stolphål?
Fynd av flinta, 1 avslag (ev kambrisk?), 1
ev skrapa (hårt svallad), 1 övrig. Grop?
Fynd av flinta, 1 övrig (eldpåverkad).
Stolphål?
Något mindre än inmätning efter undersökning. Stolphål?

Anm.

Id (A)

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

803

789

788

-

781

-

Ev.
löp id

17

17

17

-

-

-

-

-

23

Relation
schakt

Grop

Stenpackning

Stenpackning

Stensättning

Stensättning?

Stenpackning

0

0

0

0

0

0

0

0

Stenpackning

Stensättning

0

Und.
andel (%)

Stensättning

Typ

-

-

-

Rund

Oval

Rundad

Rundad

Oval

Oval

Planform

1,00

3,20

6,50

3,2x3,7

4,0-4,5

1,1x1,8

4,2x5,5

1,0-1,5

3,00x5,60

Storlek (m)

-

-

-

-

-

-

-

Mörkbrun-brun ngt grusig sand

Mörkbrun ngt siltig sand

Fyllning

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Profil

-

-

-

-

-

-

-

0,25-0,30

0,25

Djup/höjd (m)

Ja

Ja

Ja

-

-

-

-

-

Nej

Fynd
Vällagd och tät stenpackning med stenmaterial om ca 0,10-0,30 m. Omges av
större stenar/block längs kanter, ca 0,50,7 m. Delvis belägen på häll i NV och N,
ej synlig ovan mark. Centralt finns en ca
2x4 m stor och ca 0,45 m djup grop, troligen efter rotvälta. Efter sondering med
jordspjut, kontroll av blockförekomst och
stenmaterial i kringliggande rotvältor (f
a belägna i SV) fördes anläggningen tillsammans med A49 samman med A87.
Stenpackning belägen mellan och ev
omkring två och i marknivå synliga block.
Packning ej synlig ovan mark, konstaterad med sondering med jordspjut. Ev gravanläggning.
Synlig i kanten av bruksväg. Överlag ej
synlig ovan mark. Storlek uppskattad
med sondering med jordspjut. Större
block i Ö kant. Ev röse?
Stenpackning. Ej synlig ovan mark,
men konstaterad med sondering med
jordspjut. Osäker storlek.
Ev stensättning. Ej synlig ovan mark,
men stenpackning konstaterad med
sondering med jordspjut. Osäker storlek.
På kanten av berghäll. Ej synlig ovan
mark. Konstaterad med sondering med
jordspjut. Storlek något osäker. Ev röse?
På berghäll, sannolikt i skrevor, uppstickande hällar på sina ställen. Jordfylld.
Storlek och form okänd, endast avgränsad i SV. Blandat stenmaterial, med en
hel del skärviga/skiktade stenar (ca
0,05-0,50 m, överlag 0,05-0,25 m). Fynd
av rikligt med ev brytkvarts i N del. Sannolik grav.
Relativt gles stenpackning med okänd
form och utbredning. Ej synlig ovan mark.
Blandat stenmaterial (ca 0,05-0,25 m),
beläget ned i brun sand. Tycks vara relativt djup. Fynd av flinta 1 pilspets (två sidig retusch, TN?), 1 splitter och 1 kvarts
(övrig) vid rensning. Ansluter till A60 i S.
Sannolik grav.
Recent skräpgrop, fynd av porslin och
järn (ev slagg).

Anm.

Id (A)

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

-

-

-

864

822

817

Ev.
löp id

26

26

22

21

20

25

19

18

17

Relation
schakt

Härd

Härd?

Härd

Kulturlager

Stenpackning

0,25

5

50

0

0

0

0

Grop/
härd

Stenpackning

25

0

Und.
andel (%)

Grop/
härd

Stensättning

Typ

Rund/oval

Rundad

Oval

Oregelbunden

Rund

Oval?

Oval

Rundad

Rund

Planform

0,80

1,20

0,80x0,95

6,60

3,5

1,30x4,10

0,45x0,65

0,65x0,90

4,30x5,15

Storlek (m)

-

Mörk grå stenig sand

Mörkbrun-svartgrå ngt
flammig grusig sand

Mörkgrå-gråbrun sand

Mörkbrun-svartbrun ngt
stenig sand

-

-

-

Ljusbrun-ljus brungrå
sand

Mörk gråbrun sand

-

-

Brun stenig sand

Fyllning

Flack

Svagt
skålad

Flack

Profil

-

-

0,05

0,11

0,04

0,30

0,40

0,18

0,30

Djup/höjd (m)

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Fynd

Synlig som mycket svag förhöjning i
markplan. Tät stenpackning med stenmaterial om ca 0,10-0,50 m. Antydan till
kantkedja. Delvis avtorvad i NV kant vid
utvidgning av S17. Fynd av pilspets av tidigneolitisk karaktär vid rensning. Ansluter till A58 i N.
Storlek okänd, fortsätter in i schaktkant
åt N och Ö. Delundersökt i SV kvadrant.
Stenar i fyllning ca 0,05-0,10 m, ej tydligt
eldpåverkade.
Urlakad anläggning, svåravgränsad. Fynd
av två slagna flintor i yta. En mindre sten
i V kant. Belägen i N kant av (urdikat?)
våtmarksområde.
Stenpackning belägen direkt NO om
berghäll. Jordblandad med stenmaterial överlag rundad sten (0,10-0,30 m)
med inslag av skärvig/flisig sten. Storlek
okänd, fortsätter in i schakt åt NO och
SO. Höjd mätt från L3 i schakt. Fynd av
slagen flinta, 1 avslag (stort, retusch, ev
skrapa), 1 övrig, 1 kvarts övrig (eldpåverkad), i schakt strax NV om anläggning. Ej
synlig ovan mark.
Vällagd stenpackning stenmaterial om
ca 0,15-0,50 m. Ej synlig ovan mark,
framkom direkt under förna. Fynd av 3
övrig flinta, 2 kvartskärna (större fragment, bipolär), 1 bergartskärna (plattform) samt relativt rikligt med ev bryt-/
krosskvarts. Ligger av direkt mot häll i
S. På den senare konstaterades en mindre kvartstäkt (A98). Skadad i N del av
AU-schakt. Eventuell stensättning. Belägen strax N om (ev utdikat?) våtmarksområde.
Spridda stenar (0,05-0,15 m) i fyllning.
Även kol och fynd av 1 övrig flinta och 1
kvartsnodul (bearbetad, ev bipolär kärna).
Enstaka mindre stenar i fyllning. Fynd av
1 flintavslag (bruksretusch?).
In i profil åt S och N. Delundersökt med
snitt om ca 0,15 m i bredd genom S del.
Fynd av flinta, 1 avslag (flathuggning).
In i profil åt S. Delundersökt i NV kvadrant. Fynd av 1 övrig flinta.

Anm.

Id (A)

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

-

-

-

-

931

920

919

918

917

Ev.
löp id

27

27

27

27

27

27

27

26

26

26

Relation
schakt

Kvartsåder

Stenpackning

Kulturlager

Ränna

Grop

Ränna

-

0

0

0

0

0

50

0

Mörkfärgning

Stolphål

5

5

Und.
andel (%)

Mörkfärgning

Ränna

Typ

-

-

-

Rundad

Oregelbunden

Rundad

Oval

Oval

Rundad

Avlång

Planform

-

3,10

2,8x3,6

0,45

0,50x1,05

0,50

0,35x0,40

0,80x1,20

2,0x2,0

1,80

Storlek (m)

-

Ljusgrå-svart siltig sand

Ljusgrå-grå stenig grusig sand

Grå sand

Ljusgrå -grå sand

Grå sand

Ljusgrå sand

Mörkgrå-mörkbrun grusig sand

Mörk gråbrun flammig
grusig sand

Gråbrun ngt stenig sand

Fyllning

-

-

-

-

-

-

Skålad

Svagt
skålad

Flack

Svagt
skålad

Profil

-

-

-

-

-

0,18

0,07

0,04-0,07

0,06

Djup/höjd (m)

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Fynd
In i profil åt N-S. Cirka 0,-0,7 m bred.
Delundersökt med snitt om ca 0,15 m
i bredd. Fynd av flinta, 2 övrig, 1 nodul
(svallad), och en skärvig sten. Bananformad, trolig ränna.
In i profil åt N och S. Delundersökt med
snitt om ca 0,15 m genom central del
och V ut från A71, som är belägen i SO
del av anläggning. Fynd av flinta, 2 avslag
(1 med flathuggning), 1 kärnfragment
(ms kärna?), 3 övrig (1 retusch). Lager eller del av ev grophus? Hör ev samman
med A71.
Belägen inom avgränsning för A70, in i
profil åt S. Samling stenar, 6 rundade och
en flat (ca 0,14-0,24 m) i yta. Delvis berörd av snitt för A70 i V kant. Fynd av bl
a ev flathuggen flinta mellan stenar. Hör
ev samman med A70.
Kolprov taget i profil (14C 780-410BC).
Framkom under A76.
Del av ränna, kluven av bruksväg i V. Ca
0,6 m i bredd. In profil åt Ö. Fynd av kol
och ev bränt ben i yta. Hör samman med
A75.
In i profil i Ö. Enstaka stenar (ca 0,10 m)
längs med kanter i V. Kol i yta (14C 800530BC). Endast mindre snitt för att kolla
djup. Fynd av 1 flintsplitter. Belägen under A76?
Del av ränna, kluven av bruksväg i Ö. Ca
0,4 m i bredd. Kol i yta, fynd av 1 övrig
flinta. In i profil åt V. Hör samman med
A73.
I Ö del av schakt. Fynd av 1 övrig flinta,
se även schaktfynd. Genomschaktades
längs Ö kant för kontroll av ev anläggningar. Jfr A72 och 74.
Tät stenpackning med både större och
mindre stenmaterial (ca 0,20-0,35 m
respektive 0,10-0,15 m). Fynd av 1 övrig
flinta (ev bruksretusch, kniv?) och krosskvarts. Ej synlig ovan mark.
Kvartsåder med ev brottytor, belägen på
häll direkt V om A77. Trolig brytkvarts i
kringliggande förna. Anläggning kan sannolikt sammankoppplas med A77.

Anm.

Id (A)

79

80

81

82

83

84

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

968

-

-

1503

-

-

Ev.
löp id

-

-

-

-

-

27

Relation
schakt

0

Stensättning

0

0

Stenpackning

Stensättning

0

0

0

Und.
andel (%)

Kvartsåder

Odlingssten

Stensättning?

Typ

-

Rundad

Oval

5,2

Storlek (m)

-

1,30x1,70

7,6x8,4

13,5x15,0

Oregelbunden

Rundad

Rundad

Planform

-

-

-

-

-

-

Fyllning

-

-

-

-

-

-

Profil

-

-

-

-

-

0,20

Djup/höjd (m)

-

-

Ja

Nej

Nej

Fynd

Ev stensättning med kantkedja (ca 0,250,30 m) om ca 7 stenar i V kant. Material
i packning består av både större (0,250,40 m) och mindre (0,10-0,15 m) sten.
Packning täckt av L2, endast toppsten
framtagna. Ej synlig ovan mark.
Mindre ansamling med odlingssten i
åkerkant. Tiotal stenar (ca 0,15-0,30 m)
synliga, både rundat och kantigt material.
Kvartsåder med relativt tydliga brottytor.
Splitter och brytkvarts. Belägen på på
NV kant bergsimpediment, vid våtmarkskant och strax V om schakt 6.
Stenpackning kring block. Ej synlig ovan
mark, påträffad vid sondering med
jordspjut. Storlek okänd.
Stensättning på förhöjning i krönläge
(ca 0,3.0,4 m), som även utgör områdets högsta punkt. Stenpackning helt
övertorvad och ej synlig ovan mark annat som en förhöjning som lätt misstas
för berghäll. Konstaterades vid sondering
med jordspjut. Ett antal stenar (enhetliga,
ca 0,15-25 m) kunde observeras en bit
ner under ett tjockt förn-/torvlager. Anläggningen är granbeväxt och av allt att
döma belägen på berghäll. Häll belägen
strax under torv kunde också konstateras med sondering längs anläggningens NV, V och S kant. Ev röse? Ev relation med anläggning A8 från AU belägen
direkt i V kant? Kan även höra samman
med A84, belägen direkt i Ö
Ev stensättning på förhöjning i krönläge, direkt Ö om A84 och V om schakt 14.
Ej synlig ovan mark, men stenpackning
kunde konstateras vid sondering med
jordspjut. Något glesare än A84, med tre
större block synliga mot den NO kanten
och S14. Ev relation med stenpackning
A32? Kan även höra samman med A83,
belägen direkt i V.

Anm.

Id (A)

85

86

87

88

89

90

91

92

Fornl/omr

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

Ytterby
212

-

Ytterby
212

Ytterby
212

1158

1500

1151

-

-

-

-

Ev.
löp id

-

14

-

7

14

23

12

-

Relation
schakt

0

Stensättning

Stenpackning
0

0

0

Minnessten

Kvartsåder

15

Stenpackning?

0

0

Stenpackning

Stensättning

0

Und.
andel (%)

Stenpackning

Typ

-

-

-

Rundad

Oval

Rundad

Rundad

Oval

Planform

-

-

ca 0,6x1,0

2,3x2,9

11,6x12,0

8,00x8,4

4,20x4,75

5,0x6,0

Storlek (m)

-

-

-

-

-

-

Brun ngt grusig sand

Mörkbrun ngt grusig
sand

Fyllning

-

-

-

-

-

-

-

-

Profil

-

-

-

-

-

-

0,25

0,25

Djup/höjd (m)

-

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

Fynd

Relativt gles stensamling, överlag med
stenar om ca 0,05-0,25 m, med enstaka
större om ca 0,35-0,50 m. Täcker större
del av schakt, dock främst den N delen.
Stenmaterial beläget i nedre del av brun
sand (L2). Kantställd sten i Ö del. Fynd av
flinta, 1 avslag (eldpåverkat), i yta. Vid
schaktning av djupare sektion i SV del,
framkom ytterligare flinta (1 avslag) mot
bottennivåer. Ev gravanläggning? Fortsätter sannolikt utanför schakt, främst
åt V och Ö.
Påträffades vid inmätning av gärdesgård,
delvis dold bakom mindre gran. Belägen direkt vid hörn av gärdesgård i fornlämningsområdets V kant, ca 20 m Ö
om ekonomibyggnad eller skjul gjord av
korrigerad plåt. Inskription kan vara: ST1,
25/7, 1922. Något osäkert tolkning av
tecken dock.
Ev brottytor, troligen eldpåverkade? Belägen under den S kanten av stenpackning A33. Rikliga fynd av kvarts både mot
häll i stenpacknings fyllning.
Osäker, ev odlingsten? Ej dokumenterad
närmare.

Uppskattad utsträckning för A35.

Stenpackning belägen på den V delen av
mindre avsats/platå direkt nedan höjd
med A83/A84. Delvis störd av AU schakt
i central del, men en relativt tät packning kunde avgränsas i alla väderstreck
vid sondering med jordspjut. Stenmaterial ca 0,20-0,40 m. Ligger an mot häll i
N. Direkt SV om packningens kant finns
större block, mindre block fanns även i
SO. Ev grav?
Sammanslagning av A30 och 31. Storlek
uppskattad efter sten/block förekomst
kring nämnda anläggningar. I schaktet i
övrigt är det förhållandevis stenfritt. Våtmarkskant vidtar strax i N. För detaljer
kring anläggning, se tabell A30 och 31.
Jfr A12!
Sammanslagning av A49 och 51. Delvis
störd/förstörd. Se nämnda anläggningar
för detaljer.

Anm.

96

97

Ytterby
212

1502

1114

500

95

Ytterby
212

1501

-

Ev.
löp id

94

93

Ytterby
212

Ytterby
212
Ytterby
212

Id (A)

Fornl/omr

-

20

12

8

6

Relation
schakt

Kvartsåder

Stenpackning

Mörkfärgning
Kvartsåder

Lager

Typ

0

0

0

0

0

Und.
andel (%)

-

-

Rundad

Rundad

Oregelbundet

Planform

-

-

-

0,75

7,50

Storlek (m)

-

-

-

Mörkbrun grusig sand

Brun grusig sand

Fyllning

-

-

-

-

-

Profil

-

-

-

-

-

Djup/höjd (m)

Ja

-

Ja

-

Ja

Fynd

Kvartsåder med ev brottytor. Belägen
strax ovanför och SO om A25.
Stenpackning belägen kring större block
(ca 0,6x1,2 m). Överlag ej synlig ovan
mark, men kunde ses som en svag förhöjning direkt S om block. Framkom delvis vid rensning. Tät och relativt liten,
med både flis och rundsten. Av allt att
döma belägen på häll. Ev av yngre ålder?
Kvartsåder med brottytor belägen på
häll och direkt under förna, ev brytkvarts
även i schakt och stenpackning direkt i N.

Ej undersökt, ev grop?

Troligt utkastlager i våtmark. Beläget i
centrala delar av schakt 6. Fynd av slagen flinta, 2 avslag (1 retusch, ev yxtillverkning), 1 övrig, 1 kärna (plattform, ev
fragment av hantagskärna mikrospån?)
samt 1 kvartsnodul (bearbetad) vid rensning. Inmättes ej då schakt vattenfylldes
snabbt. Ungefärlig utsträckning digitaliserad.

Anm.

Id (A)

1

2

3

4

Fornl/omr

Ytterby
213

Ytterby
213

Ytterby
213

Ytterby
213

-

-

19

18

Ev.
öp id

3

3

-

-

Relation
schakt

Hög

Ränna

Kvartsåder

Kvartsåder

Typ

10

5

0

0

Und.
andel (%)

-

-

Rund

Avlång

Planform

-

5,70

0,45x1,20

2,50

Storlek
(m)

-

-

0-0,10 grästorv; 0,100,80 grå lera; 0,80-1,05
mörkbrun ngt stenig
sand

Mörkbrun ngt grusig
sand

Fyllning

-

-

-

Flackt skålad

Profil

0,08

1,00

-

-

Djup/höjd (m)

Ja

Ja

Ja

Ja

Fynd

Åder ca 0,05-0,12 m bred. Område med
brottyta mäter ca 0,90 m, med omkringliggande kvarts på berg och i mossans
rottäcke. Stort antal brytkvarts, både
större bitar/avslag och splitter
Eg två brottytor, en om ca 0,20x0,45 m
i bredd och en mindre om ca 0,06x0,17
m. Mindre kvartsmaterial (ev brytkvarts,
även splitter etc) inom område mellan
brottytor.
Belägen direkt under gravhög A4. Avgränsas i S av tre stenar om ca 0,05-0,10
m. Delundersökt med snitt. Fynd av slagen flinta, 1 avslag, 1 övrig (hårt svallade), och 1 kvarts (övrig). Nedgrävd i gulbrun sand.
Gravhög. Björkstubbe i SV kant. Mindre
grop i N del, ca 0,30 m djup. Misstänktes
först utgöra en mer recent lämning, möjligen kopplad till övriga odlingslämningar
inom området. Delundersöktes med sektion med grävmaskin i S. Fynd av porslin i grästorv. Under torv- och lerlager i
brun sand i form av 1 bränt ben (ev skalltak?) och 1 bit smält glas (del av bägare?). Höjd från schaktbotten strax nedan
krön ca 1 m. Antydan till kantkedja med
flertal stenar om ca 0,25-0,30 m i Ö och
SO. Under A4 framkom A3 samt fynd av
slagen flinta.

Anm

Tabell 2. Anläggningar Ytterby 213

Id (A)

5

6

7

8

9

10

Fornl/omr

Ytterby
213

Ytterby
213

Ytterby
213

Ytterby
213

Ytterby
213

Ytterby
213

172

171

-

106

110

-

Ev.
öp id

14

14

14

9

4

5

Relation
schakt

Stolphål?

Stolphål?

Stenpackning

50

50

0

0

25-50

Keramikdeponering/härd

Mörkfärgning

2,5

Und.
andel (%)

Ränna

Typ

Rund

Rund

Svagt rundad?

Svagt rundad

Rundad?

Avlång

Planform

0,30

0,28

2,80

0,5x0,6

1,00

6,30

Storlek
(m)

-

Mörkgrå sandig silt

Mörkbrun siltig sand

Mörkbrun stenig siltig
sand

-

-

Skålad

Skålad

Flack

-

-

0,30

0,30

0,14-0,20

0,13-0,18

Flack,
svagt skålad

Mörkbrun-mörkgrå stenig grusig sand

Hårt packad mörkbrun
sand

Djup/höjd (m)

Profil

Fyllning

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Fynd

En skärvig sten i kant.

Ev husränna eller gravrelaterad anläggning? Vinklad ca 90 grader i NO. Bredd
i NO, 0,5-0,8 m, bredare i SV (ca 1,1 m)
med relativt rikligt med sten (0,05-0,25
m) och inslag av kol. Här äv koncentration med minst tiotal stenar och enstaka
block om ca 0,15-0,45 m. Här noterades
äv en viss förhöjning i schaktkant/markplan i Ö kant. Fynd av rikligt med slagen
flinta, enstaka fin kvarts och 1 större
bergartskärna (ej tillvaratagen) i A: I S,
flinta 1 avslag (tunt), 1 övrig; vid sten/
block, 3 avslag (1 vitpatinerad), 3 övrig,
1 kvartskärna/avlag (bipolär); i central
del, 1 avslag (ev retusch?), 1 redskap (övrig, retuschade sidor och egg, mesolitisk,
troligen yngre Sandarna), 1 bergart, övrig,
skörbränd sten; i N, 1 bultsten, 1 kärna
(plattform), 1 avslag. Flinta neolitisk, ev
med metalltida inslag. Delundersökt
med mindre snitt, 0,25-0,30 m i bredd,
ev stolphål framkom i V kant (ej inmätt);
skålad i profil med trolig skoningssten i Ö
kant och ca 0,19 m i dj. Fynd av flinta, 2
avslag, 1 kärna (plattform), 2 splitter, 5
övrig (3 eldpåverkade). I Ö finns mindre
bäck/dike.
Framkom i S4 i samband med fynd av
flint och keramikfynd, men konstaterades först i och med provgrop (Pg 3). Keramikmaterialet har bedömts vara neolitiskt, även flintmaterialet sannolikt neolitiskt. För beskrivning lagerföljd samt fynd,
se Pg 3. Anläggning fortsätter troligen åt
V. Ev härd?
Endast delvis framtagen. Stenar ca 0,100,25 m.
Belägen direkt Ö om och ut från hällkant
och impediment. Relativt gles packning
med stenar generellt om ca 0,07-0,20 m
(enstaka skärviga), med enstaka block
om ca 0,35-0,50 m. Fynd av slagen flinta, 1 stickel, 1 peb (tätkornig flinta), troligen neolitisk Även enstaka kolfragment.
Okänd utbredning åt N och S.
Fynd av flinta, 1 avslag, 1 kärna (plattform), 2 övrig (1 ev stickredskap), troligen neolitiska. En skärvig sten i kant.

Anm

-

-

15

13

Ytterby
213

-

-

12

Ytterby
213

Ev.
öp id

173

14

11

Ytterby
213

Ytterby
213
Ytterby
213

Id (A)

Fornl/omr

2

1

-

-

14

Relation
schakt

Odlingsröse?
Odlingsröse?

Odlingsröse?

Stenpackning

Stolphål?

Typ

Oval
Oval

35

Rund

Oregelbunden

Oval

Planform

5

0

0

50

Und.
andel (%)

2,2x2,7

2,1x2,3

2,10

1,6x3,0

0,24x0,30

Storlek
(m)

-

Matjord

Matjord

Matjord

Ljusgrå siltig sand

Fyllning

-

-

-

-

Svagt skålad

Profil

-

0,10-0,15

0,10-0,15

0,10-0,15

0,05

Djup/höjd (m)

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Fynd

Jfr A13

Jfr A13

Fynd av flinta, 2 övrig (vitpatinerade, ev
eldpåverkade). Inslag av kol i fyllning.
Sten (ca 0,25 m) i N kant.
Belägen på berghäll i S kant av impediment och direkt N om S4. Jordfylld, med
tät flerskiktad packning med stenar om
ca 0,10-0,25 m (enstaka 0,40 m), flertalet skärviga. Troligen belägen i spricka
eller svacka i berghällen. Inga fynd i ytan.
Endast avtorvad.
Delvis synlig ovan mark. Flack och mer eller mindre övertorvad. Jordblandad (matjord) med stenmaterial om ca 0,10-0,30
m. Troligen relativt sentida?

Anm

Bilaga 3. Tabell 1. Fyndlista Ytterby 212
F.nr

Material

Antal

1
2
3
4
5

Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik

1
1
2
2
2

-

-

6

Keramik

1

-

-

7

Bränd lera

1

-

-

8

Keramik

2

-

-

9

Keramik
Brända
ben

1

-

-

10

350

Vikt (g)

55,3

Lager

-

Kommentar
Östra delen av schakt.
Västra delen av schakt.
Påträffad i brandgrav.
Rensfynd.
Rensfynd.
Rensfynd. Granskad av KKS. Neolitisk bukskärva med kamintryck i
oval halvcirkel (?), troligen trattbägarkeramik.
Rensfynd.
Rensfynd. Granskad av KKS. Neolitisk halsskärva med horisontellt
linjestick, trattbägarkeramik?
Rensfynd.
Från makroprov i brandgrav brandgrav/klumpstensgrav. Människa,
ben från en vuxen individ.

Relation (Anl, Schakt,
provgrop, fyndenhet)
A
S/Pg/F
S1
S1
10
12
F208
12
F207
12

F209

12

F215

12

F217

A86

S12

A10

-

Tabell 2. Fyndlista Ytterby 213.
F.nr

Material

Antal

Vikt (g)

1

Keramik

1

15,7

-

2

Glas

1

-

-

1

-

-

1

-

-

54

186,3

-

4

Mussla/
ostron
Järn

5

Keramik

3

Lager

Kommentar
Schaktfynd.
Smält glasfragment, påträffat i gravhög. Försmält, ej identifierbar. Påträffad utanför den centrala gravkontexten?

Relation (Anl, Schakt,
provgrop, fyndenhet)
A
S/Pg/F
S2
4

-

Fragment av mussla eller flatostron. Påträffat i ev gravhög.

4

-

Påträffat i gravhög. Ej analyserat vidare.
Keramikdeponering, TRB. Ev belägna i eller i anslutning till
härd?

4

F67

6

F69

Bilaga 4. Okulärbesiktning av förhistorisk keramik, KKS.
Sid 1/1

Okulärbesiktning av förhistorisk keramik från fornlämningarna Ytterby 212 &
213, Ytterby sn, Kungälvs kommun, Bohuslän
Bestämningar har utförts av Dr. Torbjörn Brorsson, Kontoret för keramiska studier vid
besök 2012-05-10. Anteckningar av Niklas Ytterberg.

Generellt för keramiken
Relativt grova och grovmagrade kärl, både oxiderat och reducerat brända, typiska för
neolitikum (övergången TN/MN eller MN).
Specifikt för Ytterby 212
F217: Neolitisk halsskärva med horisontellt linjestick, trattbägarkeramik?
F209: Neolitisk bukskärva med kamintryck i oval halvcirkel (?), troligen
trattbägarkeramik.
Specifikt för Ytterby 213
F69: Ett drygt 50-tal skärvor från samma kärl, med utåtböjd uttunnande mynning,
markerad hals/skuldra och kraftigare bukparti. Kärlet är dekorerat med horisontella
rader av trianglar i kamstämpel under mynningen. Grov magring, reducerat bränt.
Typiskt för trattbägarkeramik, övergången TN/MN eller tidig MN.

a

b

c

d

5

5

5

5

Keramik

Keramik

Keramik

Keramik

Material
Keramik

Kärl

Kärl

Kärl

Kärl

Sakord
Kärl

39

9

3

3

Antal
1

84,9

55,1

28,4

17,9

Vikt
15,7

Övre fyndförande lager

Övre fyndförande lager

Övre fyndförande lager

Övre fyndförande lager

Lager
-

Kärl 2, småskärvor, största
till stor del spjälkade/vittrade,
reducerat bränd utsida

Kärl 2, buk, konvexa, största
magringskorn 4 mm, tjocklek
10 mm, delvis spjälkade,
reducerat bränd utsida

Kärl 2, hals, konkava, största
magringskorn 3 mm, tjocklek
10 mm, delvis spjälkade,
reducerat bränd utsida

Kärl 2, mynning, dekor, största
magringskorn 3 mm, tjocklek 7
mm, reducerat bränd utsida

Kommentar
Kärl 1, hals, största magringskorn 3 mm, tjocklek 10 mm,
reducerat bränd utsida

6

6

6

6

A
-

F69/S4/Pg3

F69/S4/Pg3

F69/S4/Pg3

F69/S4/Pg3

S/Pg/F
S2

Litteratur
Ebbesen, K. 1975. Die jüngere Trichterbecherkultur auf den däischen Inseln. Akademisk forlag. Arkæologiske studier II, København.
Persson, P. & Sjögren, K-G. 2001. Falbygdens gånggrifter. Del 1. Undersökningar 1985-1998. GOTARC Ser. C Nr 34, Göteborg.

Kärl 2: 54 skärvor, 186,3 gram. TRB-kärl av gulbrunt gods, 7-10 mm tjockt med största magringskorn 3-4 mm. Kärlet har varit en trattbägare med uttunnande, svagt utåtböjd
mynning, ca 20 cm i diameter. Dekor på utsidan av två till tre horisontella rader av vinkellinjer i tandstämpel direkt under mynningsranden och ca 2 cm ned. Notera att ingen
övrig dekor tycks ha förekommit på kärlet, inte heller bukstreck som annars ofta förekommer tillsammans med vinkellinjer under mynningen. Dateringen faller inom MNA,
troligen den äldre delen. Enkel TRB-keramik av denna typ förekommer främst i boplatskontext, men ibland även i samband med megalitgravar (Ebbesen 1975; jfr. Persson &
Sjögren 2001:50).

Sammanfattande kommentarer
Kärl 1: 1 skärva, 15,7 gram. Troligen neolitiskt, brunt gods, något fet ytbeläggning som är delvis ojämn (tumning) och lätt krackelerad. Kärlet kan i analogi med kärl 2 ha
varit en trattbägare av ordinär typ, att döma av kärlgods, tjocklek och magringstyp och –storlek.

Littera
-

Fnr
1
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Bilaga 6. Osteologisk analys, SAU.
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Osteologisk analys av benmaterial från brandgravar, fornlämning 212 och
213, Ytterby socken, Kungälvs kommun, Västra Götalands län, Bohuslän
Emma Sjöling
SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis)
Tel. 018-56 80 42
emma.sjoling@sau.se

Inledning
I juni 2012 analyserades ett benmaterial från förundersökningarna av fornlämning 212 och 213

i Ytterby socken, Västra Götalands län, Bohuslän. Analysen utfördes på uppdrag av
Bohusläns museum. Ytterby 212 och 213 har både grav- och boplatslämningar. Benmaterialet
kommer från en blockstensgrav/flatmarksgrav (A10) från Ytterby 212 och en gravhög (A4)
från Ytterby 213, där det sistnämnda påträffades tillsammans med ett större fragment bränt
glas från en eventuell bägare (muntl. Joakim Åberg, Bohusläns museum).
Resultat
Brandgrav A10 från Ytterby 212

Det analyserade benmaterialet kommer från ett makroprov i brandgrav A10. Sammanlagt
analyserades 55,3 gram brända ben, varav ca 34 gram eller 71 fragment har identifierats till
människa (figur 1 och 2). Benen kom från kraniet, bålen och extremiteterna, d v s från hela
kroppen. En vuxen individ har identifierats i A10, däremot har inga djurben hittats i
materialet.
Figur 1. Artfördelning av brända ben. Antal fragment och vikt (g).
Art
Människa
Oidentifierat
Totalt

Bränt
Antal
71
279
350

Vikt(g)
34,17
21,13
55,30

Färg- och förbränningsgrad
Färgen på de brända benen var gråvit och vit. De flesta av benen var dessutom ”mjöliga” eller
”kritiga” till konsistensen. Kremeringsgrad utifrån benens färg har angivits efter Wahls
sammanställning (1982). Färgen antyder att förbränningsgraden har varit hög, vilket
motsvarar förbränningsgrad 4 enligt Wahl (1982:28f).
Fragmenteringsgrad
Benmaterialet bestod av små benfragment, vilket motsvarar fragmenteringsgrad 1 enligt
Wahl, d.v.s. fragment mindre än 15 mm. Det genomsnittliga fragmentet har uppskattats till ca
5 mm med en vikt på ca 0,16 g.
Åldersbedömning
Åldersbedömningen har baserats på skalltaksfragment. Graven innehöll ben från en vuxen
individ (Adult) i åldern ca 20-59 år (Adultus/Maturus). Skalltaket (calvarium) hade
medeltjock yttre och inre benvävnad (tabulae externa och interna) som var relativt skrovlig
1

på ytan. Det spongiösa mellanskiktet (diploë) var medeltjockt och finporigt. Skallsömmarna
var sammanväxta sömmar på insidan av skalltaket (endocranialt) och hade pågående
sammanväxning på skalltakets utsida (ectocranialt).
Könsbedömning
Inga könsindikerande fragment har identifierats i benmaterialet.

Ytterby 212
A10, brandgrav
F.nr.: 10
Antal fragment: 351
Totalvikt (g): 56,39
Obestämd vikt (g): 21,13
Fragmenteringsgrad, medel (mm): 5 mm, fragmenteringsgrad 1 (Wahl 1982)
Fragmenteringsgrad (vikt/fragment): 0,16 g
Färg/förbränningsgrad: hög förbränningsgrad (4) (Wahl 1982)
Människa:
MIND (minsta individantal): 1
Ålder: Adult (Adultus/Maturus) (20-59 år)
Bedömningsgrunder:
Skalltak (calvarium): medeltjocka tabulae (skalltakets yttre och inre kompakta skikt) och rel. skrovlig yta på
tabulae, medeltjock och finporig diploë (skalltakets spongiösa mellanskikt). Sammanväxta sömmar
endocranialt och pågående sammanväxningar av sömmar ectocranialt.
Kön: ?






Från gravhög A4 har ett fragment från mussla identifierats (figur 2). Möjligen kan det vara
rester efter flatostron (Ostrea edulis).


Accessnr Anr Fnr Art

Kroppsdel

Benslag/Tand/ Bendel

1

10

10 Människa

Kranium

Dens (tand): rot

Antal

Vikt (g)

Bränt/Obränt

2

10

10 Människa

Kranium

3

10

10 Människa

Kranium

4

10

10 Människa

Kranium

5

10

10 Människa

6

10

10 Människa

7

10

10 Människa

Obestämt benslag

6

3,11 BB

8

10

Obestämt benslag

279

21,13 BB

9

4

10 Oidentifierat
Mussla (Bivalvia):
3 flatostron (Ostrea edulis)?

1

0,15 BB

Calvarium (skalltak)
Tinningdsben (Temporale): pars
Petrosa (klippdelen)

39

18,67 BB

7

3,02 BB

2

0,21 BB

Bål

Craniumfragm.
Vertebra thoracicae (bröstkota):
proc art superior

1

0,08 BB

Extremiteter

Os longum (långa rörben)

15

8,93 BB

Totalt

1

1,09

351

56,39

Referenser
Wahl, von J., 1982. Abhandlungen. Leichenbranduntersuchungen. Ein Überblick über die Bearbeitungs- und
Aussagemöglichkeiten von Brandgräbern. Praehistorische Zeitschrift 57/1. Berlin, New York. s. 2-125.
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Bilaga 7. Vedartanalys, Ytterby 212.
Wentorf, den 9. juni 2012

Joakim Ne Åberg
Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Vedanatomisk analyse af 6 kolprover fra FU, Ytterby 212, Bohus län.
P1, A1, kokgrop:
Ca. 75 ml ej rent kol.
10 stk. = stickprov, analyseret med fölgende resultat:
10 stk. Alnus sp., al, fra grene og yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Alnus sp., al, med egenalder, som skönnes at väre max. 15 år.
P2, A12, stenpackning: Intet kol.
P3, A39, grav/stolphål:
Ca. 2 ml ej rent kol.
1 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Corylus avellana, hassel, fra gren.
C-14-prov: ½ stk. Corylus avellana, hassel, med egenalder, som skönnes at väre max. 10 år.
P4, A41, grop: Intet kol.
P5, A45, ev stolphål: Intet kol.
P6, A72, stolphål:
Ca. 2 ml ej rent kol.
6 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
6 stk. Quercus sp., ek, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Quercus sp., ek, med egenalder, som skönnes at väre max. 30 år.
P7, A73, ränna:
Ca. 1 ml ej rent kol.
1 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
1 stk. Alnus sp., al, fra gren.
C-14-prov: ½ stk. Alnus sp., al, med egenalder, som skönnes at väre max. 10 år.
P8, A74, grop:
Ca. 1 ml ej rent kol.
3 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
3 stk. Alnus sp., al, fra yngre stammer.
C-14-prov: 1 stk. Alnus sp., al, med egenalder, som skönnes at väre max. 30 år.
P11, A10, brandgrav:
Ca. 5 ml ej rent kol.
6 stk. = alle, analyseret med fölgende resultat:
6 stk. Betula sp., björk, fra grene og yngre stammer.

C-14-prov: 1 stk. Betula sp., björk, med egenalder, som skönnes at väre max. 5 år.
C-14-proverne fremsendes med posten, separat.
Faktura fremsendes også.
Med venlig hilsen
Thomas Bartholin,
Am Haidberg 18
D 21 465 Wentorf bei Hamburg.
0049 40 720 1821
thomas.bartholin@gmx.de
(Ytterby.212. sendt dd.)

Bilaga 8. Vedartanalys, Ytterby 213.
Wentorf, den 9. juni 2012

Joakim Ne Åberg
Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Vedanatomisk analyse af 1 kolprov fra FU, Ytterby 213, Bohus län.
P9, A4, F68. Gravhög:
< 1 ml ej rent kol.
3 stk. = alla, antagelig fra samme bit, analyseret med fölgende resultat:
3 stk. bark?
C-14-prov: 2 stk. bark? med egenalder, som ikke kan bedömmes.
C-14-prövet fremsendes med posten.
Faktura fremsendes også.
Med venlig hilsen
Thomas Bartholin,
Am Haidberg 18
D 21 465 Wentorf bei Hamburg.
0049 40 720 1821
thomas.bartholin@gmx.de
(Ytterby.213. sendt dd.)

Bilaga 9. 14C analys.

Bilaga 10a-b. Plankarta anläggningar, Ytterby 212.

Bilaga 11. Fotobilaga keramik och glassmälta, Ytterby 213.

Stenklätt berg och
neolitisk boplats i Ytterby

Arkeologisk förundersökning
Ytterby 212 och 213
Tega 2:5 m.fl., Ytterby socken, Kungälvs kommun
Joakim Åberg
Bohusläns museum
Rapport 2012: 46

