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Arkeologiska undersökningar görs i tre etapper: utredning, förunder
sökningar och undersökning. Processen syftar i första hand till att 
bevara fornlämningarna, vilket är grundtanken i kulturmiljölagen 
(KML). Arkeologisk utredning görs i två steg: steg 1 (AU1) innebär 
att tillgänglig kunskap i form av inventeringar och äldre undersök
ningar sammanställs och att en inventering görs i fält, i syfte att loka
lisera fornlämningar. Steg 2 utgör den särskilda utredningen (AU2) 
där sökschaktsgrävning utförs. Om det då konstateras förekomst 
av dolda fornlämningar så är en arkeologisk förundersökning (FU) 
 nästa steg i processen.

Om fornlämningen efter förundersökning bedöms vara  välbevarad 
och ha vetenskaplig potential görs en arkeologisk undersökning. 
De första etapperna, arkeologisk utredning (AU) och förundersök
ning (FU) utgör ett beslutsunderlag till Länsstyrelsen inför pröv
ning av tillstånd till ingrepp i fornlämning i form av en arkeologisk 
undersökning.

Mer information om den uppdragsarkeologiska  processen finns på 
Riksantikvarieämbetets hemsida:  
(http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologifornlamningarochfynd/
denuppdragsarkeologiskaprocessen/).

Uppdragsarkeologin regleras av 2 kap. 10–14§§ i Kulturmiljölagen 
(KML) och av föreskrifter.
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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, och Sverigekartan.
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Inledning
I maj 2018 genomförde Arkeologerna en förundersökning av stensätt
ningen Ytterby 98:1 i Kungälvs kommun. Anledningen var att området 
berörs av en planerad expansion av Rollsbo industriområde. Fornläm
ningen är belägen på krönet av ett mindre berg inom ett skogbeklätt 
höjdområde och registrerades första gången 1917 i samband med 
Göteborgsinventeringen. Nästan hundra år senare, i september 2016, 
besiktigades stensättningen på nytt (Andersson 2017). På grund av 
den kraftiga vegetationen gick det inte att utesluta att ytterligare 
stenpackningar kunde finnas i anslutning till gravanläggningen.

Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa 
och beskriva fornlämningens karaktär, datering, utbredning, omfatt
ning, sammansättning och komplexitet med hjälp av ett vetenskapligt 
arbetssätt. Vidare syftade undersökningen till att klargöra förekomst 
av ytterligare stenpackningar och/eller stenfyllda skrevor.

Resultatet av förundersökningen ska ligga till grund för Länssty
relsens bedömning inför behov av ytterligare åtgärder och för exploa
törens fortsatta planering. Arbetet utfördes av Arkeologerna, Statens 
historiska museer efter Länsstyrelsens beslut (43177862018) och 
har bekostats av Bokab, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB. 

Metod och genomförande
På grund av den täta vegetationen var det nödvändigt med röjning av 
sly och buskage innan den arkeologiska förundersökningen kunde 
påbörjas. Därefter rensades och undersöktes stensättningen och 
området kring bergsplatån både med maskin och för hand. Ungefär 
halva stensättningen torvades av och sex schakt togs upp i västra 
delen av det cirka 2800 kvadratmeter stora undersökningsområdet. 
Den övriga terrängen var otillgänglig för maskinen och området 
inventerades och undersöktes med geospjut. Tre jordprover samlades 
in för makroskopisk analys.

Sökschakt och anläggningar mättes in med DGPS. Fältinmät
ningar, beskrivningar och lågupplösta foton lagras i dokumentations
systemet Intrasis, enligt Arkeologernas standard. Intrasisprojektet 
arkiveras hos Arkeologerna Statens historiska museer och finns 
tillgängligt för Intrasisanvändare. Inga fynd tillvaratogs.

Topografi och fornminnesmiljö
Stensättningen Ytterby 98:1 är belägen på krönet av ett mindre berg 
inom ett skogbeklätt höjdområde. Området ligger i norra utkanten 
av Rollsbo industriområde, cirka tre kilometer nordväst om Nordre 
älv. Bergsplatån är skyddad bakom ett högre bergsparti i öster och 
avgränsas naturligt av klippavsatser. I norr breder en mindre moss
mark med öppna vattenspeglar ut sig. Den västra delen av förunder
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Figur 2. Förundersökningsområdet (vit/lila prick) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) markerade på 
utdrag ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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Figur 4. Efter röjning och rensning framträdde stensättningen på bergskrönet med en anslutande stenpackning i 
söder. Foto från väster: Jessica Andersson.

Figur 3. Stensättningen som den såg ut vid besiktning 2016. Foto: Glenn Johansson.
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Figur 6. Delvis inom förundersökningsområdet fanns en öppen yta som tidigare utgjort åkermark. Genom området 
löper en grusväg. Foto från söder: Jessica Andersson.

Figur 5. Strax norr om stensättningen finns en mossmark med öppna vattenspeglar. Foto: Jessica Andersson.
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sökningsområdet ligger inom en röjd yta som tidigare utgjort åker. 
Åkermarken är idag bevuxen med gräs och korsas av en mindre 
grusväg som leder upp på berget bakom. Här och var finns måltavlor 
uppställda tillhörande en lokal bågskytteklubb. 

I omgivningen finns ett flertal registrerade fornlämningar, främst 
gravar i form av rösen och stensättningar, exempelvis Kareby 37:1, 
Ytterby 34:1 och Ytterby 35:1–2. Vid en utredning 2012 dokumentera
des ett tiotal stensättningar cirka 700 meter öster om den nu aktuella 
fornlämningen (Åberg 2013). Ytterby 96:1 är i FMIS registrerad som 
en stensättning men vid förundersökningen 1988 konstaterades det 
att anläggningen tagits bort, förmodligen vid tidigare markarbeten. 
Istället framkom en skärvstenshög inom den intilliggande boplatsen 
Ytterby 96:2 med fynd av keramik, slagen flinta och brända ben 
(Pettersson 1991).

Boplatser med dateringar till stenålder, brons- och järnålder finns 
framförallt på höjdområdets östra och södra sida. Under 80 och 
90talen undersöktes fyra mesolitiska boplatser, Ytterby 32:1, Ytterby 
45:1, Ytterby 47:1 och Ytterby 185:1. På senare år har ytterligare 
boplatser dokumenterats varav Ytterby 233, Ytterby 235 och Kareby 
193 har omfattats av arkeologiska förundersökningar (Hernek 2014, 
Andersson 2017).

Bergsområdet angränsar i väster till Vegestorps mosse där ett 
spektakulärt fynd gjordes 1839 bestående av ett tjugotal bronsfö
remål. Fynden utgör ett omfattande offer- eller depåfynd och har 
daterats till bronsålderns senare del (Montelius 1874). Vid en utred
ning av området 2015 lokaliserades fyndplatsen och delar av mossen 
sökschaktades. Det visade sig att de sydvästra delarna av mossen har 
nyttjats som deponi för material, främst lera, och några ytterligare 
fynd påträffades inte (Johansson & Lindman 2016).

Historiska källor
I samband med en utredning av området, inom vilken Ytterby 98:1 
ligger, har en tidigare genomgång gjorts av det historiska källmateri
alet (se Johansson & Lindman 2016). Ytterby socken har fått sitt namn 
som beskrivning av läget för bebyggelsen i förhållande till Kungälv, 
som förr låg omkring nuvarande Kastellegården (Ortnamnen i 
Göteborgs och Bohus län V, s. 88). Det aktuella området för förun
dersökningen var tidigare utmark tillhörande byn Rollsbo. Namnet 
syftar på ett mansnamn och finns upptecknat 1388 i Den Röde bok 
som Rolfsboo. I kartakten över storskiftet 1817 finns bergsområdet 
karterat och beskrivet som samfält svinemark, det vill säga att byns 
svin betade där.

Göteborgsinventeringen och 
Fornminnesregistret
Stensättningen Ytterby 98:1 beskrevs första gången i samband med 
Göteborgsinventeringen 1917. Fornlämningen är upptagen som nr 51 
i inventeringen och ingår i ett gravfält med fyra högar. Gravfältet är 
enligt beskrivningen beläget på en bergsplatå cirka 200 meter norr 
om Ludvig Karlssons gård, också benämnt som Rolfsbo mellangård 
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Tabell 1. Anläggningstabell.

Id Typ Form Storlek Kommentar

400 Stensättning Rundad 6–7 m i diameter Övre skikt med 0,05–0,15 m stora stenar. Under kan större stenar och block 
skönjas. Segment av kantkedja i V med 0,2–0,5 m stora block. Välvd

401 Stenpackning Rundad 4×2–3 m i diameter Ev satellit eller utfyllning i bergssvacka. 0,2–0,4 m stora block. Lätt nedrasad i SV

402 Stenpackning Oregelbunden 3×2,4 m Grav eller odlingsröse. Angränsar till tidigare åkermark. 1–2 skikt med sten, under 
kommer berg
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(Göteborgsinventeringen nr 168). Lägesuppgifterna för respektive 
hög är något oklara och vid Riksantikvarieämbetets fornminnesin
ventering under 1970talet har endast en stensättning lokaliserats. De 
övriga kan möjligen ”ha legat på ett område där markägaren utfört 
arbeten med caterpillar” (FMIS). Vid den nu genomförda förunder
sökningen gjordes en mindre inventering av närområdet för att se om 
ytterligare högar eller stensättningar kunde lokaliseras, dock utan 
framgång.

Resultat
Stensättningen är belägen på krönet av ett litet lågt berg och var helt 
övertorvad med enstaka uppstickande block som rensats fram vid 
tidigare besiktning. Med hjälp av grävmaskinen torvades ungefär 
halva anläggningen av och det överliggande stenlagret, bestående av 
cirka 0,05–0,15 meter stora stenar, rensades fram för hand. I västra 
delen framkom segment av en kantkedja av cirka 0,2–0,5 meter stora 
block. Stensättningen är cirka 6–7 meter i diameter och 0,4–0,5 
meter hög med en välvd form. I öst och väst avgränsas monumentet av 
klippavsatser.

I anslutning till anläggningen finns en svacka i berget som fyllts ut 
med sten. Eventuellt rör det sig om en satellit som är något nedrasad i 
sydväst. Packningen är cirka 4×2–3 meter stor och mellan 0,2 och 0,3 
meter hög. Stenstorleken varierar mellan 0,2 och 0,4 meter, med tre 
något större block.

Området nedanför bergknallen undersöktes med sökschakt och 
geospjut för att upptäcka ytterligare stenpackningar eller stenfyllda 
skrevor. Ungefär 18 meter sydväst om Ytterby 98:1 framkom en 
mindre packning med oregelbundet rundad form. Anläggningen var 
delvis övertorvad av gräs och mossa där stenblocken kunde anas här 
och var. Efter framrensning visade sig packningen vara cirka 3×2,4 
meter stor och 0,2–0,3 meter hög. Området sluttar svagt mot sydväst 
och angränsar till en öppen yta som tidigare utgjort åkermark. Till 
karaktär och utseende rör det sig troligen om ett odlingsröse men 
med tanke på dess närhet till stensättningen går det inte att utesluta 
en grav. I förundersökningsområdets sydvästra del förekommer ytligt 
liggande stenansamlingar, vilka sannolikt uppkommit vid sentida 
markarbeten.

Tre makrofossilprover samlades in, ett från respektive anläggning. 
Resultatet av analysen visade på enstaka, mycket små fragment av 
träkol. Att inget ytterligare förkolnat växtmaterial framkom beror 
sannolikt på hög nedbrytningsgrad i anläggningarnas övre skikt. 
Några fynd påträffades inte. 

Sammanfattning och 
antikvarisk bedömning
Vid den arkeologiska förundersökningen av Ytterby 98:1 dokumente
rades en rundad stensättning, cirka 6–7 meter i diameter, med seg
ment av en kantkedja. I anslutning till anläggningen finns en svacka 
i berget som fyllts ut med en stenpackning. Eventuellt rör det sig om 
en satellit som är något nedrasad i sydväst. Därutöver påträffades en 



Stensättning på berget vid Vegestorps mosse12

Figur 9. I anslutning till stensättningen finns en svacka i berget som fyllts med sten, A401. Eventuellt kan det röra 
sig om en satellitpackning. Foto från söder: Jessica Andersson.

Figur 8. Stensättningen A400 rensas fram. Foto från söder: Jessica Andersson.
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Figur 11. Fornlämningsmiljön med stenpackningen A402 i förgrunden. Längre in står Gisela Ängeby vid stensätt-
ningen. Foto från sydväst: Jessica Andersson.

Figur 10. Sökschakt drogs i förundersökningsområdets västra del. Under grästorven kan stenpackningen A402 
anas. Foto från sydväst: Gisela Ängeby.
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Figur 12. Schaktdragning inom den öppna ytan som tidigare utgjort åker. 
Foto från norr: Jessica Andersson.

oregelbunden stenpackning i slänten invid en yta som tidigare utgjort 
åkermark.

Stensättningen ingår i en större forntida kulturmiljö med en typ av 
gravanläggningar från brons och äldre järnålder som i Bohuslän ofta 
återfinns på platåer i bergsområden. Läget för Ytterby 98:1 är typiskt 
och området bör omfattas av en särskild arkeologisk undersökning 
innan vidare exploatering kan ske.

Miljön har spelat en stor roll för brons och järnålderns människor 
och platsen är väl vald utifrån dess topografiska förutsättningar. När 
stensättningen var exponerad på krönet av berget var miljön mycket 
olik dagens terräng med tät vegetation. Monumentet är den kvarva
rande synliga lämningen av den forntida miljön och speglar kollektiva 
handlingar knutna till den dåtida föreställningsvärlden. Eventuellt 
kan det finnas fler spår efter mänskligt agerande, från anläggandet 
av och ritualerna runt stensättningen, såsom exempelvis tecken på 
eldning och offer.

Inför en arkeologisk undersökning är det av vikt att ta reda på hur 
stensättningen och stenpackningarna är konstruerade, under vilka 
tidsperioder de tillkommit, hur en eventuell kropp har hanterats och 
om gravanläggningen har återanvänts. 
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell
Id Beskrivning av lager (m) Kommentar

403 Förna 0–0,05
Humus 0,05–0,2
Grusig sand

Mindre stenansamlingar, troligen från tidigare markarbeten

404 Förna 0–0,05
Humus 0,05–0,25
Grusig sand

Som ovan

405 Förna 0–0,05
Humus 0,05–0,2
Grusig sand

406 Förna 0–0,05
Humus 0,05–2
Berg

407 Matjord 0–0,3
Grusig sand

Äldre åkertäppa

408 Matjord 0–0,3
Grusig sand

Som ovan
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Bilaga 2. Makroskopisk analys
Maria Paring

Bakgrund och syfte
I samband med en arkeologisk förundersökning av fornlämning 
Ytterby 98:1, Kungälvs kommun, togs tre prover för makroskopisk 
analys. Jordprov samlades in från två anläggningar med en generell 
datering till brons/järnålder och från ett eventuellt odlingsröse. Då 
undersökningen var en förundersökning rensades endast det övre 
skiktet av fornlämningen fram. Frågeställningen inför den makrosko
piska analysen berörde huruvida proverna kunde belysa anläggning
arnas funktion.

Metod
Makroskopisk provtagning genomfördes av arkeologerna under 
utgrävningens gång. Proverna innehöll torrvolymer mellan 1,2 till 2,2 
liter jord per prov. Flotation av proverna skedde i enligt metod beskri
ven av Wasylikowa (1986) och därefter våtsiktades de genom såll med 
minsta maskvidd 0,5 mm. Efter floteringen samlades proverna upp 
och förvarades i vatten till dess att de analyserades. 

Materialet identifierades under ett stereomikroskop med 5–45 
gångers förstoring. Den makroskopiska analysen har främst behand
lat växtmakrofossil (som inte är ved eller träkol), men även puppor, 
fekalier, smältor, slagg, ben mm har eftersökts. 

Felkällor
Proverna innehöll förna i form av levande rottrådar och annat nytt 
organiskt material. Det är tydligt att den provtagna jorden utgör en 
del av en aktiv biologisk horisont där material av mindre fraktioner 
kontinuerligt kan ha omlagrats till nutid. Till följd av den låga beva
randegraden har endast förkolnat material eftersökts i analysen. 
Att ha i åtanke är att inte alla fröer bevaras genom förkolning, detta 
medför att endast en del av det brända förhistoriska växtmaterialet är 
bevarat. Främst är det fröer med hårda skal (ex. mållor, hallon) men 
även sädeskorn. I proverna påträffas obrända fröer, som antas tillhöra 
en modernare fröbank, då det inte går att separera dessa fröer från 
eventuella äldre kontexter utelämnas de.

Analysresultat och diskussion
Proverna visade att jorden hade hög smulstruktur med en riklig 
mängd oförkolnat växtmaterial främst bestående av rottrådar. 
Materialet visar på att proverna är tagna i en aktiv växthorisont med 
hög nedbrytning. Det växtmakrofossila materialet representerades av 
enstaka fragment av kol, detta beror sannolikt på att det endast var de 
yttre delarna av lämningarna som undersöktes.

Referenser
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B.E. (ed.). Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydro
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Stensättning på berget vid Vegestorps mosse
I maj 2018 genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en förun
dersökning av stensättningen Ytterby 98:1, i Rollsbo, Kungälvs kommun. 
Stensättningen är belägen på krönet av ett mindre berg och avgränsas i öst 
och väst av klippavsatser. I en mindre bergssvacka, i anslutning till anlägg
ningen framkom ytterligare en stenpackning. Därtill dokumenterades en 
mindre stenpackning i en slänt invid en yta som tidigare utgjort åkermark.


	Stensättning på berget vid Vegestorps mosse
	Framsida
	Den uppdragsarkeologiska processen
	Titelsida
	Tryckort
	Innehåll och tidsaxel
	Inledning
	Metod och genomförande
	Topografi och fornminnesmiljö
	Historiska källor
	Göteborgsinventeringen och Fornminnesregistret
	Resultat
	Sammanfattning och antikvarisk bedömning
	Referenser
	Övriga källor

	Administrativa uppgifter
	Bilagor
	Bilaga 1. Schakttabell
	Bilaga 2. Makroskopisk ana; Maria Paring

	Figurer
	Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, och Sverigekartan.
	Figur 2. Förundersökningsområdet (vit/lila prick) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) markerade på utdrag ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000.
	Figur 3. Stensättningen som den såg ut vid besiktning 2016. Foto: Glenn Johansson.
	Figur 4. Efter röjning och rensning framträdde stensättningen på bergskrönet med en anslutande stenpackning i söder. Foto från väster: Jessica Andersson.
	Figur 5. Strax norr om stensättningen finns en mossmark med öppna vattenspeglar. Foto: Jessica Andersson.
	Figur 6. Delvis inom förundersökningsområdet fanns en öppen yta som tidigare utgjort åkermark. Genom området löper en grusväg. Foto från söder: Jessica Andersson.
	Figur 7. Schaktplan. Skala 1:500.
	Figur 8. Stensättningen A400 rensas fram. Foto från söder: Jessica Andersson.
	Figur 9. I anslutning till stensättningen finns en svacka i berget som fyllts med sten, A401. Eventuellt kan det röra sig om en satellitpackning. Foto från söder: Jessica Andersson.
	Figur 10. Sökschakt drogs i förundersökningsområdets västra del. Under grästorven kan stenpackningen A402 anas. Foto från sydväst: Gisela Ängeby.
	Figur 11. Fornlämningsmiljön med stenpackningen A402 i förgrunden. Längre in står Gisela Ängeby vid stensättningen. Foto från sydväst: Jessica Andersson.
	Figur 12. Schaktdragning inom den öppna ytan som tidigare utgjort åker. Foto från norr: Jessica Andersson.

	Tabeller
	Tabell 1. Anläggningstabell.

	Baksida


