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FORNLÄMNING GÖTEBORG 522 OCH 523
Arkeologisk förundersökning

SAMMANFATTNING
En arkeologisk förundersökning gjordes av Göteborgs stadsmuseum i oktober 
2017. Två fornlämningar berördes  ̶   Göteborg 522 och 523. Fornlämningarna 
avgränsades geografiskt samt dateras och funktionsbestämmas med analogier till 
arkeologiskt fyndmaterial från andra platser. Göteborg 522 utgjorde utifrån sådana 
jämförelser en plats med rituell betydelse under yngre bronsålder. Fyndmaterialet 
bestod av bearbetad flinta, keramikskärvor samt lerkulor. Göteborg 523 var en bo-
plats från äldre mesolitikum och troligen även mellersta mesolitikum (hensbacka- 
och sandarnakultur). Höjden över havet och läget i terrängen tyder på att denna 
boplats en gång legat på en liten grusås vid stranden i skydd av en låg bergknalle. 
Fynden utgjordes av rikligt med avslag samt redskap av flinta.
 Båda fornlämningarna har skydd enligt kulturmiljölagen och anses kräva fort-
satt undersökning om planerad exploatering verkställs.

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Länsstyrelsens beslut nr:  431-27397-2017
GSM dnr   1326/17
Uppdragsgivare:  Göteborgs kommun, Fastighetskontoret
Läge:    Järnbrott 758:51 m.fl, Västra Frölunda socken,   
     Västergötland (figur 1-3)
Koordinater:   N:6 394 838 / E:145 862 (SWEREF 99 12 00)
Grävningsorsak:   Husbyggnation
Grävningsinstitution:   Göteborgs stadsmuseum
Datum för undersökning i fält:   2018-10-18--2018-10-24
Undersökt yta:   1600 m2 (extensivt), 135 m2 (intensivt)
Antal arkeologtimmar i fält: 48
Antal maskintimmar:  24
Platsledare:   Ulf Ragnesten
Övriga deltagare i fält:                Karolina Kegel
Inventarienummer:  GSMA 170014 (Göteborg 522), 
     GSMA 170015 (Göteborg 523)
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Figur 1. Förundersökningens plats i sydvästra Göteborg (markerat med ring). Blå kartan, skala 1:100 000.
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Figur 2. Platsen för förundersökningen markerad med pil på fastighetskartan, skala 1:20 000.
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INLEDNING
Under tre dagar i oktober 2017 gjorde Göteborgs stadsmuseum en arkeologisk 
förundersökning på fastigheterna Järnbrott 758:51 med flera i Västra Frölunda, 
Göteborgs kommun. Två fornlämningar förundersöktes - Göteborg 522 och 523. 
Orsaken till förundersökningen var att Göteborgs stad planerar bostadsbyggnation 
i området. De aktuella fornlämningarna påträffades vid arkeologisk utredning år 
2017 (Kegel 2017).

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ
I samband med den arkeologiska utredningen 2017 gjordes en beskrivning av na-
tur- och fornlämningsmiljö i det område som här förundersökts. Den beskrivningen 
återges här: "Ytan sluttar mot öster, är delvis kraftigt kuperad med berg i dagen
och ligger ca 22-30 m över havet. Området avgränsas i öster och söder av Högsbo-
gatan, som ligger i en mindre dalgång gående i nord-sydlig riktning, och åt väster

Figur 3. Läge och utbredning av fornlämningarna Göteborg 522 och 523 innan förundersökningen.
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av bostadsbebyggelse. Omedelbart norr om området går spårvägen i öst-västlig
riktning. De östra och södra delarna av [området] innehåller planare gräsytor som 
tidigare utgjorts av åker- och tomtmark. En halv kilometer österut ligger det hög-
länta naturreservatet Änggårdsbergen.
 Omkring 25 m öster om [området], på andra sidan Högsbogatan, ligger en 
stensättning (Västra Frölunda 194). Denna gravlämning ligger ca 28 m över havet 
och därmed på samma nivå som delar av [området]. I övrigt finns enstaka förhisto-
riska fynd- och boplatser i närheten. Här kan särskilt nämnas Västra Frölunda 411, 
ca 150 m söder om det nu aktuella området. Denna boplats undersöktes 2007 och 
gav dateringar till brons- och äldre järnålder (von der Luft 2007). I närheten finns 
även en skålgropslokal (Västra Frölunda 140). I övrigt kan man bland annat nämna 
fornborgen Göteborg 189 i de närbelägna Änggårdsbergen, ca 500 m österut. Där 
finns också ytterligare gravar i form av stensättningar och rösen. De närliggande 
fornlämningarna indikerar således att landskapet här särskilt använts under brons- 
och äldre järnålder." (Kegel 2017)
 Den förundersökta fornlämningen Göteborg 522 ligger på en liten naturlig 
terrassbildning med uppstickande berg i dagen. Terrassbildningen är cirka 8 x 6 m 
stor. Den har varit bevuxen med en flera cyréner och andra buskar. (Figur 4)
 Göteborg 523 ligger på en grusbacke som sluttar dels åt nordost och dels åt 
sydost. Åt väster är ett brant berg och åt öster är ett lågt bergsimpediment. (Figur 5)

Figur 4. Fornlämning Göteborg 522 låg på en naturlig terrassbildning. Foto mot nordost.
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SYFTE OCH UNDERSÖKNINGSMETOD
Förundersökningen av de två fornlämningarna gjordes med hjälp av en mindre 
grävmaskin. På ytor som låg i anslutning till de kända fornlämningarna grävdes 
långa och korta schakt, vilka granskades och dokumenterades av arkeologerna. 
Syftet var att avgränsa lämningarna och att fastställa deras vetenskapliga och pe-
dagogiska betydelse. Avsikten var även att datera dem och bestämma deras kul-
turtillhörighet. Anläggningar och schakt mättes in med GPS. Fynd som hittades i 
schakten togs tillvara.

NATURVETENSKAPLIGA BESTÄMNINGAR
Inga naturvetenskapliga analyser gjordes vid denna förundersökning.

GRÄVNINGSIAKTTAGELSER
Vid förundersökningen av fornlämning Göteborg 522 grävdes 5 st schakt med ma-
skin. På och omkring Göteborg 523 grävdes 8 st schakt. Dessa placerades i relation 
till schakten från den arkeologiska utredningen (jfr Kegel 2017). Schaktens läge 
framgår av figur 6 och 9.

Figur 5. Fornlämning Göteborg 523 låg på en sandig grusbacke alldeles invid ett lågt 
bergsimpediment. Foto mot bergsimpedimentet i nordost.
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Göteborg 522
S1
Grävdes uppe på den naturliga terrassen. I sydligaste delen av schaktet påträffades 
en dränering eller avlopp från sen tid. Norr därom fanns en förhistorisk anläggning 
i kanten av schaktet (A1). Den syntes 0,2 m ned under markytan och var 0,35 m 
djup. Den togs inte fram i plan utanför schaktet. Anläggningen innehöll knytnäv-
stora stenar vilket syntes i schaktkanten (figur 7). Funktionen är okänd. 

Figur 6. Schaktens läge från förundersökningen samt fornlämningens slutliga utbredning. 
Fornlämning Göteborg 522.

Figur 7. A1 
som den syntes 
i schaktkanten 
på S1. Foto mot 
söder.
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Anläggningen undersöktes inte eftersom det ansågs viktigare att den fanns bevarad. 
Det skulle inte ha givit mer information till förundersökningen att undersöka den.
Stratigrafin i S1 såg ut på följande sätt:
0-20 cm Förna och humus och en del sentida skräp
20-40  Kulturlager med enstaka flintor, keramik och lerkulor
40-   Gulbrun silt

S2
Mitt i schaktet framkom en bergklack vilket visade hur ojämnt berget var under 
marktäcke och kulturlager. Lagret började 0,2 m under markytan. Särskilt sydöst 
om bergklacken var kulturlagret rikt på fynd med keramik samt en lerkula. Här 
grävdes en yta på 2,5 m2 särskilt noggrant (figur 8).

S3
Schaktet grävdes strax öster om den naturliga bergsterrassen. Här fanns endast 
förna, humus och silt.

S4
0-30 cm Humus och sentida skräp
30-60  Kulturlager med enstaka keramikskärvor
60-   Gulbrun silt

S5
Berg direkt under förnan.

Figur 8. Undersökning av S1 och S2. Anläggningen A1 har täckts över med markduk. Foto 
mot nordost.
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Göteborg 523
S6
Detta schakt var det längsta och mest omfattande på fornlämning Göteborg 523 
(figur 9). Berget där S6 grävdes var fyllt av sprickor vilka låg såväl grunt som 
djupare ned i marken, särskilt i schaktets norra del. Ytligt i schaktet, alldeles under 
matjordstäcket, låg slagen flinta blandad med modernt skräp. I schaktets norra del 
sågs inga tydliga lagerskillnader. Längre söderut i schaktet framträdde ett fyndrikt 
kulturlager tydligare under matjorden. Stratigrafin i schaktet såg ut på följande sätt:
0-18 cm Grästorv, humus och matjord
18-38  Kulturlager i gråbrun sandig silt, något grusigt. 
   Mycket fyndförande med redskap och avslag av flinta.
38-50  Gul, grusig sand

Figur 9. Schakt och anläggningar på och i anslutning till fornlämning Göteborg 523 samt 
fornlämningens slutliga avgränsning (streckad linje).



12

Göteborgs stadsmuseum

S7
Grävdes i nordsluttning direkt norr om det som skulle komma att fastställas som 
gränsen för Göteborg 523 (jämför figur 9). På sluttningens nordsida påträffades 
slagen flinta men nedanför sluttningen fanns inga fynd. Bergskanten tycktes bilda 
nordgräns för fornlämningens utbredning.
0-20 cm Förna och humus
20-40  Gulbrun silt
40-   Lerig silt

S8
0-30 cm Förna och humus
30-   Grå silt
Mycket få fynd i detta schakt.

S9
Schaktet grävdes uppe på bergsimpedimentet på fornlämningens östligaste del. Ös-
ter om detta schakt var en brant bergskant ned mot gatan. Liksom i norra delen av 
S6 bestod bergrunden här av sprickor. Dessa var oftast rika på fynd av slagen flinta.
 På bergsimpedimentets högre norra del låg en del större stenar. Några av block-
en var meterstora. Stensamlingen hade en omkrets av ca 4 x 3 m. Den benämndes 
A2 (figur 10, jämför figur 9).

Figur 10. A2, stensamling i S9 på 
fornlämning Göteborg 523. Foto mot norr.
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S10
En stenpackning framrensades. Vid den arkeologiska utredningen hade den be-
tecknats som A2 i S9 och täckts över med markduk, vilken nu avlägsnades (Kegel 
2017, s. 11). Stensamlingen bestod av ett lager handstora stenar placerade öster om 
en bergskant. Stenpackningen var relativt gles och låg i matjord. Endast få slagna 
flintor fanns i packningen. Stenpackningen borttogs. Inget kulturlager eller fyndfö-
rande lager fanns därunder. Stenpackningen tolkades som sentida odlingssten.

S11
I detta schakt påträffades en långsträckt anläggning (A3). Den var 5 x 1 m stor 
(figur 11). Funktionen är okänd. Den undersöktes och borttogs. Anläggningen var 
0,45 m djup. Den avgränsades i nordost av en mindre sten 0,5 m hög. Även i västra 
kanten var en mindre sten 0,25 m hög. Halva anläggningen nedgrävdes och under-
söktes (figur 12). 

Figur 11. Långsträckt grop (A3) framrensad. Foto mot nordost.



14

Göteborgs stadsmuseum

S12
0-25 cm Matjord
25-35  Mörkt, fuktigt och stenigt lager (ej kol). Ej kulturlager.
35-   Stenig silt
Inga fynd påträffades i schaktet.

S13
Grusigt lager under ca 20 cm matjord. Ingen tydlig stratigrafi.
Schaktet innehöll enstaka flintor, bland annat en knacksten.

FYNDBESKRIVNING
Fynden på fornlämning Göteborg 522 bestod huvudsakligen av flintavslag och 
keramikskärvor (se efterföljande fyndtabell). Några enstaka redskap av flinta fanns 
i materialet. Keramiken var odekorerad och utan särskild ytbehandling. Av intresse 
var särskilt de små lerkulorna, vars funktion är omdiskuterad men som av förfat-
taren i annat sammanhang påvisats finnas i rituella miljöer under bronsålder och 
äldre järnålder (Ragnesten 2005).
 På fornlämning Göteborg 523 var fynden av ett annat slag. Här fanns enbart 
flinta. Avslagen dominerade och bara på den relativt lilla ytan som förundersöktes 

Figur 12. Profil genom A3. Foto mot sydväst.



15

Två olika fornlämningar

i schakten påträffades omkring 150 stycken. Flera flintkärnor fanns bland fynden 
liksom retuscherade avslag, borrspets, kniv m.m. (se efterföljande fyndtabell). 
Flintfynden var nästan helt osvallade och ej utsatta för patinering, vilket tyder på 
att de inte varit överlagrade av den postglaciala transgressionen som inträffade 
under mellanmesolitisk tid. Det fanns dock inga ledartefakter i materialet som mer 
definitivt skulle kunna berätta om vilken mesolitisk kultur fynden tillhört.
 Samtliga flintfynd har sorterats enligt Sorteringsschema för flinta (Andersson 
m.fl.)

DATERING OCH TOLKNING
Fornlämning Göteborg 522 kan tolkas som en plats med rituell betydelse. Det 
antyds av den begränsade geografiska ytan samt fynden av framför allt lerkulor 
tillsammans med den ganska rika förekomsten av keramik. Denna kombination 
av fynd har i andra sammanhang kunnat tolkas som en rituell plats eller så kallad 
kultplats. Hur ritualen gått till vet man mycket lite om, men lerkulorna kan troligen 
sättas i samband med en fruktbarhetskult där de symboliserar frön och i symbolisk 
mening livets frön (Ragnesten 2005 och 2008). Platsen kan sannolikt dateras till 
yngre bronsålder, möjligen äldre förromersk järnålder. Datering görs utifrån utse-
ende och ytbehandling av keramiken.
Fornlämning Göteborg 523 utgjorde en stenåldersboplats. Den innehöll flintmate-
rial i form av ett stort antal avslag men även redskap i form av kärnor, borrspets, 
kniv, avslag och spån med retusch m.m. Flintan är mestadels osvallad och ej 
patinerad. En stensamling (A2) har troligen använts i boplatsens aktiviteter (figur 
10). Höjden över havet på ca 25 m tyder på att boplatsen tillhör äldre och delvis 
även mellersta mesolitikum, såvida platsen varit strandbunden. Huvuddelen av 
fyndmaterialet tillhör troligen äldre mesolitikum (hensbackakultur). Boplatsen har 
ett typiskt läge för boplatser från hensbackakultur, vilket innebär att den är ganska 
liten till ytan och ligger på en grussluttning i en sadeldal med ett större berg åt ena 
hållet och en lägre bergknalle åt andra hållet. Bergknallen har bildat ett skydd ut 
mot havet på den tiden boplatsen låg vid stranden.
 Schakten norr om boplatsen (fornlämning Göteborg 523) innehöll endast en 
större anläggning (A3). Den kan inte sättas i samband med boplatsen och bör ses 
som en friliggande anläggning. Den undersöktes men gav inte någon information 
om datering eller funktion. Anläggningen bör inte ingå i utbredningen av boplatsen 
Göteborg 523.
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ANTIKVARISK BEDÖMNING
Både fornlämning Göteborg 522 och 523 har stort vetenskapligt värde. De är re-
lativt välbevarade, trots att marken i sen tid använts för jordbruk, trädgårdsskötsel 
och att en mindre markväg delvis berört platserna. Platserna har stor pedagogisk 
potential vid en eventuell fortsatt undersökning.
 Båda fornlämningarna kräver fortsatt undersökning om de berörs av den plane-
rade exploateringen.
 Fornlämningarnas slutliga utbredning sådana de tolkas utifrån läge, anläggning-
ar och fyndomständigheter framgår av figur 13. Jämför även figurerna 6 och 9.

Figur 13. Den slutliga utbredningen av fornlämningarna Göteborg 522 och 523 framgår av de färgade ytorna.
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Fyndtabell Göteborg 522

Sakord  st  gr

GSMA

Material Beskrivning:170014 Schakt

1 Borrspets 1 4 FlintaS1

2 Övrig kärna 1 240 FlintaS1

3 Spån 1 4 FlintaS1

4 Avslag 6 38 FlintaS1

5 Avslag 7 35 FlintaS2

6 skärva 18 108 KeramikS2

7 lerkula 1 1 Lera Bränd leraS2

8 Bit 1 1 Övrigt SlaggartatS2

9 Bit 1 1 Ben BräntS2

10 Skärva 1 14 KeramikS4



Fyndtabell Göteborg 523

Sakord  st  gr

GSMA

Material Beskrivning:170015 Schakt Anl

1 Borrspets 1 2 FlintaS6

2 Kniv 1 25 FlintaS6

3 Stycke med tillhuggning 1 22 FlintaS6

4 Knacksten 1 194 FlintaS6

5 Plattformskärna F 1 83 FlintaS6

6 Plattformskärna F 1 30 FlintaS6

7 Plattformskärna F 1 15 FlintaS6

8 Övrig kärna 1 296 FlintaS6

9 Kärnfragment A 1 16 FlintaS6

10 Kärnfragment B 1 5 FlintaS6

11 Kärnfragment B 1 7 FlintaS6

12 Kort spånfragment 4 5 FlintaS6

13 Spånskrapa A 1 4 FlintaS6

14 Spånskrapa A 1 3 FlintaS6

15 Spånskrapa A 1 2 FlintaS6

16 Mikrospån 3 2 FlintaS6

17 Avslag 119 937 FlintaS6

18 Avslag 4 69 FlintaS7

19 Avslag 3 29 FlintaS8

20 Plattformskärna C 1 25 FlintaS9

21 Avslag 18 111 FlintaS9

22 Avslag 3 86 FlintaS10

23 Avslag 8 90 FlintaS11

24 Knacksten 1 228 FlintaS13

25 Spån med retusch 1 6 FlintaS13

26 Avslag med retusch 1 1 FlintaS13

27 Spån 2 4 FlintaS13

28 Avslag med tillslagningskant 1 61 FlintaS11 A3

29 Avslag 24 275 FlintaS11 A3
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