Två boplatser och en stensättning i
bergen vid Vegestorps mosse

Med anledning av Kungälvs kommuns planläggning av område för verksamhet norr om Rollsbo industriområde har en arkeologisk förundersökning genomförts. Under tre höstdagar i slutet på september 2016
undersökte Arkeologerna, Statens historiska museer två boplatser samt
en stensättning i syfte att avgränsa fornlämningarna. I uppdraget ingick
även att fastställa antikvarisk status för två lämningar, en rest av domarring samt en stensättning, vilka befarades blivit förstörda i samband med
byggnation.
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Figur 1. Läget för förundersökningen markerat på utdrag ur Terrängkartan, blad
552 Norra Göteborg. Skala 1:50 000.
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Bakgrund och syfte
Med anledning av Kungälvs kommuns planläggning av område för
verksamhet norr om Rollsbo industriområde har Arkeologerna,
Statens historiska museer utfört en arkeologisk förundersökning av
berört område. Planområdet var året dessförinnan, 2015, föremål för
en arkeologisk utredning då tre nyupptäckta fornlämningar dokumenterades (Johansson & Lindman 2015).
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att avgränsa de
nyupptäckta fornlämningarna med interimistisk benämning boplats
1 och boplats 2. Därutöver att okulärt besiktiga och avgränsa Ytterby
98:1 (stensättning) samt att fastställa antikvarisk status för fornlämningarna Ytterby 39:1 (domarring) och Ytterby 39:2 (stensättning).
Förundersökningen genomfördes efter beslut av Länsstyrelsen i
Västra Götaland och bekostades av Ytterbygg AB. Fältarbetet utfördes
under perioden 28–30 september 2016.

Metod och genomförande
Fältarbetet inleddes med en inventering av fornlämningarna Ytterby
39:1 och Ytterby 39:2. Syftet var att fastställa deras antikvariska
status då den markerade platsen för lämningarna idag är bebyggd av
fastighet. Därefter genomfördes sökschaktsgrävning med en larvgående grävmaskin av boplatserna 1 och 2 som dokumenterades vid
utredningen. Totalt grävdes fem sökschakt om en sammanlagd längd
av cirka 60 meter. Stensättningen Ytterby 98:1 besiktigades okulärt
och mindre partier rensades fram för att fastställa dess utbredning.
Sökschakt, anläggningar och synliga kulturhistoriska lämningar
mättes in med DGPS. Miljö, nyupptäckta fornlämningar, anläggningar, lager och fynd beskrevs och fotograferades. Dokumentation,
såsom inmätningar, foto och beskrivningar registrerades samt bearbetades i Intrasis och ArcGis.
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Terräng och fornminnesmiljö
Förundersökningsområdena var belägna i ett skogsparti kallat
Ranneberget, cirka tre kilometer nordväst om Nordre älv, i norra
utkanten av Rollsbo industriområde. Större delen av omgivningen
utgjordes av bergig skogsmark som delvis var mycket svårframkomlig. I sydvästlig–nordostlig riktning genomskars det bergiga området
av en stig. Stigen har utnyttjats för utkörning av timmer med traktor
från skogsavverkning i områdets inre delar. Skogsavverkningen har
satt sina spår och miljön präglas idag av flera kalhyggen.
Nedanför boplats 1 är Vegestorps mosse belägen, cirka 15 meter
över havet. Sedan åtminstone tidigt 1800-tal har mossen utnyttjats
för torvtäckt och idag återstår endast delar av våtmarken. År 1839
gjordes ett spektakulärt fynd i mossen bestående av ett tjugotal
bronsföremål. Fynden utgör ett omfattande och imponerande
offer- eller depåfynd och har daterats till bronsålderns senare del
(Montelius 1874). Att döma av de beskrivningar som finns kring
fyndomständigheterna så tycks föremålen ha legat väl samlade inom
en begränsad yta om uppskattningsvis ett par kvadratmeter. I fornlämningsregistret har fyndplatsen fått beteckningen RAÄ 99 i Kareby
socken (Gbg inv nr 24). De sydvästra delarna av mossen har i senare
tid nyttjats som deponi för material, främst lera, som transporterats
till platsen i samband med anläggandet av Rollsbo industriområde.
Detta innebär att de sydvästra delarna av mossen idag täcks av upp
till tre meter tjocka dumpmassor.
Sedan tidigare finns två registrerade boplatser inom södra delen av
Ranneberget. Ytterby 96 (Gbg inv nr 53) har tidigare varit föremål för
arkeologisk förundersökning, utförd år 1988 av Riksantikvarieämbetets regionkontor i Kungsbacka (Pettersson 1991). Undersökningen
föranleddes av planerad expansion av Rollsbo industriområde och
avsåg att undersöka en tidigare känd stensättning samt en stensträng.
Stensättningen och stensträngen kunde dock inte återfinnas vid
förundersökningen och bedömningen gjordes att de förmodligen var
borttagna utan att berörda myndigheter meddelats.
Däremot påträffades vid platsen en dittills okänd boplats. Vad
man fann var bland annat en skärvstenshög innehållande såväl
keramik, flinta som brända ben. Även ett 0,2 meter tjockt kulturlager med liknande fynd konstaterades på platsen. Fyndmaterialet
dateras i rapporten till bronsålder–äldre järnålder. I efterhand
har två kolprover 14C-analyserats och dessa har givit dateringar till
senneolitikum–bronsålder.
Fornlämning Ytterby 97:1 (Gbg inv nr 75) utgörs av en stenåldersboplats belägen på en grusplatå i en sluttning mot sydost. Boplatsen
har en osäker utsträckning, men i ett potatisland på platån har rikligt
med flintavslag och även ett flintborr tidigare insamlats.
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Resultat
Boplats 1
Boplatsen utgörs av en cirka 420 kvadratmeter stor yta, belägen på
en avsats i ett brant bergspass. Undersökningsområdet avgränsas av
ett brant bergsparti i nordöst samt av en bäckravin i väst. Avsatsen
vetter mot sydväst och mot Vegestorps mosse i vilken ett spektakulärt
offer/depåfynd från bronsålder gjordes år 1839. Genom bergspasset
och över avsatsen i sydvästlig–nordöstlig riktning, löper en stig som
nyttjats av skogsmaskiner för utkörning av timmer. Maskinerna har
orsakat djupa hjulspår över avsatsen vilket försvårade framkomligheten för grävmaskinen. På vissa ställen var hjulspåren upp till 0,7
meter djupa. För att ta sig upp blev det tvunget att jämna till den ”vall”
som bildats mellan hjulspåren. Vallen banades av i nivåer allteftersom
grävmaskinen förflyttade sig uppåt. Detta för att upptäcka eventuella
anläggningar. Den avbanade vallen mättes in som ett schakt (207).
Ytterligare ett schakt (206) drogs i undersökningsområdets östra del.
Inledningsvis togs vegetationstäcket bort, därefter schaktades
humusskiktet bort stegvis till ett djup av cirka 0,2 meter. På grund
av den täta vegetationen av blandskog kunde avsatsens södra del ej
undersökas.
Totalt dokumenterades sex anläggningar varav två utgjordes av
de vid utredningen redan upptäckta kokgroparna. Ytterligare en
kokgrop, cirka 1,1 meter i diameter och 0,3 meter djup, samt en grop,
cirka 1 meter i diameter och 0,2 meter djup, dokumenterades i schakt
207. Dessa var i likhet med kokgroparna från utredningen delvis

Figur 4. Tre kokgropar har rensats fram i traktorspåren vid boplats 1. Foto mot nordväst: Glenn Johansson.
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skadade av skogsmaskiner. I schakt 206 framkom två gropar, 0,35
och 0,5 meter stora i diameter. Bearbetad finta förekom spritt över
undersökningsområdet.
En av kokgroparna har i samband med utredningen 14C-daterats till yngre bronsålder (2431 ±26 BP). Boplatsen skulle därmed
kunna vara samtida med offer/depåfyndet av bronsåldersföremål i
Vegestorps mosse.
Boplats 2
Fornlämningen är belägen i änden av en sydostlig slänt nedanför en
smal bergspassage. Terrängen bestod av skogsmark, huvudsakligen
bevuxen med gran. I området och alldeles invid undersökningsområdet fanns ett flertal måltavlor uppsatta tillhörande en lokal
bågskytteklubb.
Vid utredningen påträffades en cirka 2×4,5 meter stor skärvstenspackning och två avslag av flinta. Området mättes in och tolkades
som en eventuell boplats. Vid förundersökningen drogs tre schakt
ned till ett djup av cirka 0,2 meter. Jorden bestod av sandig morän
under ett cirka 0,05 meter tjockt lager förna. Sten förekom spritt i
schakten men inga ytterligare fynd eller lämningar påträffades. Efter
utförd arkeologisk förundersökning konstaterades att fornlämningen
endast utgörs av den skärvstenspackning som dokumenterades vid
utredningen.
Ytterby 98:1
Stensättningen, Ytterby 98:1 lokaliserades på den i FMIS registrerade
platsen. Fornlämningen är belägen på krönet av ett mindre berg och
stensättningen är idag övervuxen av två mindre träd, sly och mossa.

Figur 7. Stensättningen vid Ytterby 98:1 kan anas under mossan. Foto mot öster: Glenn Johansson.
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Figur 8. Platsen för domarringen (Ytterby 39:1) och stensättningen (Ytterby 39:2) är idag bebyggd.
Foto mot nordväst: Glenn Johansson.

Stenen kan anas men är ej synlig i ytan varför mindre områden
rensades för hand. Stensättningen är cirka 8 meter i diameter och 0,5
meter hög. Inga ytterligare gravar iakttogs i området. På grund av den
täta vegetationen och utbredningen av mossa är det inte uteslutet att
stenpackningar eller stenfyllda skrevor kan finnas i anslutning till
stensättningen.
Ytterby 39:1 och Ytterby 39:2
Angående Ytterby 39:1 (domarring) och Ytterby 39:2 (stensättning)
var uppdraget att fastställa antikvarisk status för fornlämningarna.
Då länsstyrelsen uppmärksammat att området för lämningarna idag
är bebyggt var frågan om dessa förstörts i samband med byggnation
eller om lägesuppgifterna var felaktiga. Området inventerades och
det stod klart att den angivna platsen idag är bebyggd av en industrifastighet. Enligt muntlig uppgift från Elisabet Yman, ekonomichef
på Nordic Fastening Group AB, ägde byggnationen rum under början
av 1990-talet. Det är sannolikt att fornlämningarna i samband med
detta förstörts. Ingenting tyder på att lägesangivelsen skulle vara
felaktig.
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Sammanfattning och antikvarisk
bedömning
Vid den arkeologiska förundersökningen av boplats 1 framkom ytterligare anläggningar av boplatskaraktär. Dessa tolkas vara samtida
med den kokgrop som daterats till yngre bronsålder i samband med
utredningen. Boplatsen ligger på en avsats cirka 100 meter nordost
om Vegestorps mosse där ett uppseendeväckande offer/depåfynd av
bronsföremål gjordes år 1839. Med avseende på 14C-dateringen från
boplatsen är det möjligt att lokalerna är samtida. Vid en eventuell
exploatering av området bör boplatsen bli föremål för en arkeologisk
undersökning.
Vid den arkeologiska förundersökningen av boplats 2 framkom
inga ytterligare lämningar. Detta innebär att fornlämningen endast
omfattar den skärvstenspackning som dokumenterades vid den arkeologiska utredningen. Lämningens ringa omfattning och karaktär
motiverar inga fortsatta antikvariska insatser. I samråd med länsstyrelsen bedöms fornlämningen som undersökt och borttagen.
Stensättningen Ytterby 98:1 besiktigades okulärt vid den arkeo
logiska förundersökningen. Inga ytterligare gravar påträffades i
området. Dock motiverar den rådande terrängen att området kring
fornlämningen också bör ingå i en arkeologisk undersökning vid
eventuell exploatering. Detta för att upptäcka eventuella stenklädda
skrevor eller stenpackningar i anslutning till stensättningen.
Fornlämningarna Ytterby 39:1 och Ytterby 39:2 bedöms förstörda
och borttagna i samband med byggnation av platsen under början av
1990-talet. Inga vidare antikvariska insatser är därmed motiverade.
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Administrativa uppgifter
SHMM:s dnr: 5.1.2-2016-00603.
Länsstyrelsens dnr: 431-22769-2016.
SHMM:s projektnr: A13467.
Intrasisprojekt: SHMM 2016:130.
Undersökningstid: 28–30 september 2016.
Projektgrupp: Glenn Johansson (projektledare) och
Jessica Andersson.
Underkonsulter: Schakt och transport i Borås Entreprenad.
Undersökt yta: 60 löpmeter.
Läge: Fastighetskartan, blad 64D1BN.
Koordinatsystem: Sweref 99 TM.
Höjdsystem: Rikets, RH 00.
Dokumentationshandlingar som förvaras i Statens historiska museers
arkiv (SHMM), Stockholm: –. Dokumentationshandlingarna lagras
tillsammans med Intrasisdatabasen.
Fynd: Inga fynd tillvaratogs.
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell
ID

Område

Lagerbeskrivning

Anläggningar

206

Boplats 1

Djup, m
0,1–0,2

Sandig morän

A204, A205

Fynd

Kommentar

207

Boplats 1

0,5–0,8

Sandig och grusig morän

A201, A202,
A203, A209

210

Boplats 2

0,2

Sandig morän

Enstaka stenar förekom spritt i schaktet.

211

Boplats 2

0,2

Se ovan

Se ovan.

212

Boplats 2

0,2

Se ovan

Se ovan.

Rikligt med rötter och sten 0,05–0,15 m
stora.
Spridda fynd av flinta

Till stora delar stört av timmervägen.
Spridda större stenar, ca 0,4–0,6 m i
kanterna till hjulspåren.

Bilaga 2. Anläggningstabell
ID

Område

Djup, m

Storlek, m

Typ

Form

Fyllning

Fynd

Kommentar

201

Boplats 1

0,3

1,1

Kokgrop

Rund

Grå/gråsvart sotig och lätt
humös sand. Rikligt med
skörbränd sten och kol.

Avslag av flinta
(insamlades ej)

Delvis skadad av timmerväg.

202

Boplats 1

0,6

1,1

Kokgrop

Rund

Se ovan

203

Boplats 1

0,8

204

Boplats 1

205

Boplats 1

209
213

1,2

Kokgrop

Rund

Se ovan.

0,5

Grop

Rund

Gråbrun lätt humös sand.

0,35

Grop

Lätt oval

Se ovan

Boplats 1

1

Grop

Rund

Gråbrun lätt humös sand
men inslag av sand.

Ytterby 98:1

8

Grav

Rund

0,2

Delvis skadad av timmerväg.
Synlig i sidan av hjulspår.
Dokumenterades vid
utredningen.
Se ovan.
Avslag av flinta
(insamlades ej)
Delvis skadad av timmerväg.
Synlig i sidan av hjulspår.
Stensättning, övervuxen av
träd, sly och mossa. Stenen ej
synlig i ytan.
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Med anledning av Kungälvs kommuns planläggning av område för verksamhet norr om Rollsbo industriområde har en arkeologisk förundersökning genomförts. Under tre höstdagar i slutet på september 2016
undersökte Arkeologerna, Statens historiska museer två boplatser samt
en stensättning i syfte att avgränsa fornlämningarna. I uppdraget ingick
även att fastställa antikvarisk status för två lämningar, en rest av domarring samt en stensättning, vilka befarades blivit förstörda i samband med
byggnation.
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