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Angående arkeologisk undersökning av fornlämningarna Göte-
borg 537/L1959:4807 samt L2019:1693 inom fastigheten Kalle-
bäck 572:23, Göteborgs kommun 
 
Länsstyrelsen beslutade den 3 juli 2019 om arkeologisk undersökning av del 
rubricerade fornlämningar med anledning av detaljplan för skyttesportcenter 
i Kallebäck i Göteborg. Av bifogad redovisning framgår att Göteborgs 
stadsmuseum har utfört undersökningen i september och oktober månad år 
2019. 
 
Vid undersökningen undersöktes röjningsrösen och röjningstensvallar. Inom 
den undersökta boplatsen påträffades en slagplats för stenhantverk med av-
fallsmaterial av flinta. Inom området fanns även en härd som daterats till vi-
kingatid.  
 
Länsstyrelsen bedömer att de undersökta fornlämningarna inte länge omfat-
tas av kulturmiljölagens bestämmelser. Länsstyrelsen har därför ur antikva-
risk synpunkt inget att erinra mot att den berörda marken används för avsett 
ändamål.  
 
 
Andreas Åman 
 
Bilaga 
Redovisning av utförd arkeologisk undersökning upprättad av Göteborgs 
stadsmuseum och inkommen till Länsstyrelsen den 17 oktober 2019. 
 
 



Preliminära resultat från arkeologiskt uppdrag 431-16546-2019 

Redovisning av preliminära resultat från arkeologisk 
undersökning, Göteborg 537/L1959:4807 (fossil åkermark) samt 
L2019:1693 (boplatslämning övrig), inom Kallebäck 572:23, 
Göteborgs kommun. 
2019-10-07 

Utförare 
Göteborgs stadsmuseum 

Genomförande 
Datum för fältarbetsperioden: 2019-09-16 - 2019-10-05 

Arkeologiska resultat 
I samband med den arkeologiska undersökningen grävdes 5 röjningsrösen och 2 röjstensvallar inom 
den fossila åkermarken. Ytterligare 6 röjningrösen och 4 ytor med spridd röjningssten registrerades 
och dokumenterades, i den mån det var möjligt, i plan. Röjningsrösena var vanligen ca 3-5 x 2-4 m 
stora och upp till 0,25 m höga; vallarna 16-18 m långa och 2-4 m breda, upp till 0,2 m höga. 
Anläggningarna var genomgående mycket flacka och kraftigt övertorvade med jordfyllning och ca 
0,1-0,3 m stora stenar i 1-3 skikt. De var mycket svåra att se ovan mark utan grävning varför det 
sammanlagda antalet rösen troligen är större än det slutgiltigt registrerade. Enstaka rösen visade 
tecken på sekundär röjning genom större stenmaterial i ytan. Troliga odlingsytor fanns framför allt 
norr, söder och öster om den ås på vilken röjningsrösena och -vallarna låg, samt insprängda på små 
ytor mellan rösena på åsen. Odlingsytorna var stenröjda i varierande grad och visade sig ha en 
matjordstjocklek på upp till 0,15 m. Synliga avgränsningar av odlingsytorna påträffades ej.  

På den övriga boplatslämningen påträffades en slagplats i form av flintavslag och övrigt 
avfallsmaterial samt ett fragment av ett flathugget redskap (troligen skära), funna på en yta av ca 2 x 
1,5 m, delvis nedlagda i en grop. Avfallsmaterialet är till stora delar flathugget och kan dateras till 
senneolitikum – äldre bronsålder. Inom boplatsområdet undersöktes vid förundersökningen även en 
härd, som daterats till vikingatid. Området är med andra ord brukat återkommande för olika 
aktiviteter. 

Den äldsta röjningsfasen bör kunna dateras till åtminstone förromersk järnålder, utifrån 
förundersökningens resultat. Om flintmaterialet ses i relation till den fossila åkermarken är dock 
möjligheten till en senneolitisk eller tidig bronsåldersdatering inte omöjlig. 

Fornlämningen är helt undersökt. 

Lämningsinformation 

Göteborg 537/L1959:480  
Ungefärlig utbredning 
185 x 90 m, ca 9400 m2  



Preliminära resultat från arkeologiskt uppdrag 431-16546-2019 

Preliminär datering 
Sten-, brons-, järnålder 

Arkeologiska objekt 
17 arkeologiska objekt varav 11 röjningsrösen, 4 ytor med röjningssten och 2 röjstensvallar 

Fyndmaterial 
2 malstenar 

Antikvarisk bedömning 
Lagskydd kvarstår ej. 

Förslag på ytterligare arkeologiska åtgärder 
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs. 

 

L2019:1693       
Ungefärlig utbredning 
15 x 10 m, ca 160 m2 

Preliminär datering 
Senneolitikum - äldre bronsålder; vikingatid 

Arkeologiska objekt 
1 boplatslämning (grop) 

Fyndmaterial 
Slagen flinta i form av ca 0,5 kg flathugget avfallsmaterial samt 1 fragment av flathugget redskap (ev. 
skära). 

Antikvarisk bedömning 
Lagskydd kvarstår ej. 

Förslag på ytterligare arkeologiska åtgärder 
Inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs. 

 
 
 

Ansvarig för redovisningen 
Karolina Kegel, projektledare 
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