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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
Under två dagar i slutet på augusti 2018 genomförde Arkeologerna en 
förundersökning av fornlämningen Släp 127:1 i Algusered strax norr 
om Särö i Kungsbacka kommun. Boplatsen utgör idag ett grönområde 
i ett annars tätbebyggt villaområde och registrerades i samband med 
Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1988. Den norra 
delen, Släp 127:2, undersöktes samma år genom en antikvarisk kon
troll. De fynd av flinta som tillvaratogs vid fornminnesinventeringen 
bestod framförallt av avslag men också av kärnor, spån, mikrospån 
och en flathuggen skära. Av uppgifterna framgår att en del av flintan 
var svallad (FMIS, Renck 2000). Fyndmaterialet indikerade att områ
det nyttjats för bosättning under mesolitikum och senneolitikum/
äldre bronsålder.

Den nu genomförda förundersökningen omfattade kvarvarande 
del av boplatsen, Släp 127:1 inom fastigheten Algusered 1:228 samt 
den intilliggande fastigheten Algusered 1:290. Resultaten visar på 
boplatslämningar såsom härdar, stolphål och gropar från neolitikum 
och yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Fyndmaterialet repre
senteras av framförallt mesolitisk flinta. Ett mindre antal flintavslag 
har daterats till senneolitikum/äldre bronsålder.

Den arkeologiska förundersökningen genomfördes av Arkeolo
gerna Statens historiska museer enligt beslut av Länsstyrelsen i Hal
lands län (431743016) och har bekostats av Kungsbacka kommun.

Topografi och fornlämningsmiljö
Undersökningsområdet är beläget mitt inne i ett tättbebyggt villa
område i Algusered, nordväst om Kungsbacka i Hallands län. Ytan 
omfattar ett grönområde inom vilken boplatsen Släp 127:1 är regist
rerad. Ängsmarken är idag mest bevuxen med gräs och några enstaka 
träd emedan den västra delen är något kal och har tidigare varit 
anlagd med en fotbollsplan. Den norra delen är numera grusad och 
används som avställningsplats för maskiner och material till pågå
ende byggnationer i närområdet.

Undersökningsytan ligger på en nivå av 12–15 meter över havet 
vilket betyder att området påverkats av transgressioner. Den lägsta 
strandlinjen eller regressionsgränsen efter inlandsisens avsmältning, 
inträffade för ungefär 10 000 år sedan när havsnivån låg cirka 11 
meter över dagens nivå. Algusered utgjorde vid denna tid en halvö i 
ett skärgårdslandskap. Bosättningar har därmed varit möjliga från 
senare delen av tidigmesolitikum och början av mellanmesolitikum 
då platsen låg vid strandkanten till en mindre havsvik. Därefter steg 
vattenytan succesivt för att helt täcka undersökningsområdet cirka 
6 000 före Kristus. Till följd av landhöjningen och havsnivåns tillba
kagång var området åter beboligt i slutet av senmesolitikum/början 
av tidigneolitikum.

Tidigare kända fornlämningar i närområdet består av ett 15tal 
stenåldersboplatser. Flertalet av lokalerna registrerades i samband 
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Figur 2. Förundersökningsområdet (lila markering) och närbelägna fornlämningar (enligt FMIS) på utdrag ur 
GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000.
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med Göteborgsinventeringen under 1910talet och vid Riksantikva
rieämbetets fornminnesinventering 1965 och 1988–89. Hitintills 
har endast ett mindre antal boplatser varit föremål för arkeologiska 
undersökningar. Släp 125:1 förundersöktes under 2004 varav ett 
tjugotal mesolitiska flintor tillvaratogs och ett fåtal anläggningar 
registrerades. Boplatsen ansågs efter förundersökningen som under
sökt och borttagen (Lindman 2004). Under 2005 slutundersöktes 
stenåldersboplatserna Släp 233 och 234, belägna cirka 1 kilometer 
norr om det nu förundersökta området. Fynden bestod av ett senme
solitiskt material av bland annat mikrospån, spån och plattformskär
nor, lancettmikroliter och två kärnyxor (Johansson 2007). Boplatser 
med dateringar till neolitikum är än så länge relativt få i trakten kring 
Algusered. Bland dessa kan Släp 116:1 och Släp 117:1 nämnas. Båda 
innehöll ett neolitiskt fyndmaterial av flinta och två anläggningar (ett 
kulturlager och en grop) har 14Cdaterats till tidigneolitikum (Klange 
2015). Ytterligare en anläggning inom Släp 117:1 har daterats till yngre 
romersk järnålder/folkvandringstid (Klange 2014).

På Onsalahalvön omedelbart söder om Släp finns ett par av 
Västsveriges mer kända och klassiska mesolitiska lokaler, Gottskär 
och Västra Hagen. I omgivningarna finns också ett antal fynd
platser av yxor och pilspetsar som tillsammans med boplatserna 
vittnar om omfattande aktiviteter under framförallt äldre stenålder 
(Johansson 2007).

På omgivande höjder finns flera gravmonument från brons- och 
järnålder i form av rösen och stensättningar. Fiskelägen och torpläm
ningar finns också registrerade och representerar ett mer sentida 
landskapsutnyttjande.

Syfte och målsättning
Den arkeologiska förundersökningen syftade till att fastställa och 
beskriva boplatsens karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, 
sammansättning och komplexitet med hjälp av ett vetenskapligt 
arbetssätt. Vidare syftade undersökningen till att klarlägga huruvida 
lämningar kan ha bevarats inom den del av undersökningsområdet 
som tidigare varit anlagd med en fotbollsplan.

Resultatet av förundersökningen ska ligga till grund för Länssty
relsens bedömning inför behov av ytterligare åtgärder och för exploa
törens fortsatta planering inför upprättande av detaljplan.

Metod och genomförande
Undersökningsområdet omfattade sammanlagt en yta om cirka 
23 000 kvadratmeter. I den östra delen upptogs 14 schakt motsva
rande en yta av 382 kvadratmeter. Schakten grävdes med hjälp av en 
larvgående grävmaskin genom att skiktvis bana av matjorden ned till 
anläggningsnivå. På grund av att området ligger på sådana nivåer att 
överlagrade mesolitiska lämningar kunde förekomma grävdes fyra 
djupschakt. Den västra delen av undersökningsområdet har tidigare 
varit anlagd med en fotbollsplan och skulle enligt Länsstyrelsens 
direktiv undersökas extensivt. Inom denna del upptogs fem schakt 
motsvarande en yta av 162 kvadratmeter. Tre stycken grävdes djupare 
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Figur 4. Förundersökningsområdets västra del har tidigare bestått av en fotbollsplan. Områdets norra del 
används idag som en avställningsplats. Foto från söder: Jessica Andersson.

Figur 3. Vy över den östra delen av förundersökningsområdet inom vilket fornlämningen Släp 127:1 är belägen. 
Foto från väster: Jessica Andersson.
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för att dokumentera lagerföljd och eventuella överlagrade lämningar. 
I områdets norra del drogs inga schakt eftersom ytan användes som 
avställningsplats för maskiner och material. Inte heller den södra 
delen lämpade sig för schaktgrävning då det här fanns en mängd 
kablar under markytan.

För att ge en uppfattning kring boplatsens tidsställning insamlades 
två kolprover för vedartsbestämning och 14Cdatering. Kolet insam
lades från anläggningar som bedömdes som relevanta och med säkra 
kontexter. Vedartsanalysen genomfördes av Erik Ogenhall vid Arke
ologerna Statens historiska museer och 14Cdateringarna utfördes av 
Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet.

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. De fynd som tillvaratogs förvaras 
tillfälligt hos Arkeologerna i Mölndal i väntan på fyndfördelning till 
berört museum.

Resultat
Lagerbeskrivning
I den västra delen av undersökningsområdet har markarbeten efter 
anläggandet av en fotbollsplan påtagligt stört underliggande jord
lager. Påförda massor förekom i samtliga schakt ned till en nivå av 
0,35–0,5 meter. Därunder kom lera. I schakt 204 dokumenterades ett 
överlagrat gruslager under ett 0,15 meter tjockt lerlager. Gruslagret 
varierade i tjocklek mellan 0,05 och 0,12 meter och överlagrade i sin 
tur lera med skalgrus. Enstaka avslag av flinta tillvaratogs ur gruslag
ret (F1). Inga anläggningar noterades i nämnda lager.

Undersökningsområdets östra del har tidigare varit åkermark. 
Matjordslagret var huvudsakligen 0,3 till 0,4 meter tjockt och över
lagrade grusig sand eller lera. Anläggningar dokumenterades i åtta 
schakt. De tre schakten 206, 207 och 250 samt den södra delen av 
schakt 244 grävdes till ett djup av 1,5–2,5 meter för att dokumentera 
lagerföljd och eventuella överlagrade lämningar. I schakt 207 iakttogs 
överlagrade sand och gruslager på en nivå av 0,4–0,7 meter. Därun
der kom lera med skalgrus.

Sammanfattningsvis förekommer ett överlagrat sand och grusla
ger mycket sporadiskt inom fastigheterna Algusered 1:228 och 1:290. 
Senare tiders markpåverkan har resulterat i att lagret är bortgrävt 
alternativt omrört och till stora delar bortplöjt i samband med odling.

Anläggningar
Inom området för boplatsen Släp 127:1 dokumenterades 33 anlägg
ningar bestående av tre härdrester, 15 stolphål och 15 gropar (bilaga 
2). Därtill observerades tre sentida diken.

Härdarna var runda eller ovala till formerna och mätte mellan 0,65 
och 0,9 meter i diameter. De var koncentrerade till förundersöknings
områdets nordöstra del och var ytligt nedgrävda i den underliggande 
leran. Fyllningen bestod av mörkbrun till gråsvart lätt humös lera 
med inslag av skärvig sten, sot och kol. Ur härdarna A223 och A246 
tillvaratogs kol för vedartsanalys och 14Cdatering. Härdarna inne
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Figur 7. Schakt 207 med sand- och gruslager under matjordsskiktet. Foto: Jessica Andersson.

Figur 6. Schakt 204 med gruslager markerat. Observera de påförda massorna upptill i schaktet. 
Foto: Jessica Andersson.
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Figur 10. Stenskodda stolphålet A213 i schakt 209. Foto från norr: Jessica Andersson.

Figur 9. Schakt 209 med markerade anläggningar. Foto från norr: Jessica Andersson.
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Figur 12. Schakt 238 med gropar. Foto från öster: Jessica Andersson.

Figur 11. Schakt 222 med härden A223 till höger i bild. Foto från norr: Jessica Andersson.
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höll träkol av alm respektive troligt kolfragment av ek. 14Canalysen 
gav inte något enhetligt resultat, A223 daterades till senneolitikum 
medan A246 var yngre och daterades till yngre romersk järnålder/
folkvandringstid.

Stolphålen låg samlade i koncentrationer vilket kan tyda på 
rester efter byggnader. I schaktet 209 dokumenterades åtta stolphål 
innehållande en fyllning av gråbrun lätt humös grusig sand. En av 
anläggningarna, A213, snittades för hand och var 0,2 meter djupt. 
Stolphålet var stenskott och innehöll kol men då provet var för litet att 
vedartsbestämma daterades det inte. I schaktet 222 innehöll stolphå
len istället en mörkbrun lätt humös lera.

Resterande del av anläggningarna utgjordes av gropar. Dessa 
varierade i storlek mellan 0,4 och 1 meter och var huvudsakligen 
runda till formerna. Fyllningen bestod av mörkbrun lätt humös grusig 
sand respektive mörkbrun/gråsvart lätt humös lera. I fem stycken 
fanns ett mindre inslag av sot och kolrester.

Dateringarna av härdarna ger en fingervisning om att platsen nytt
jats för bosättning under två tidsperioder; senneolitikum respektive 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Utifrån de förutsättningar 
och analyser som legat till grund för förundersökningens resultat 
har det inte gått urskilja om lämningarna efter de olika tidsperi
oderna överlagrar varandra eller om de ligger inom olika delar av 
undersökningsområdet.

Tabell 1. Vedartsanalys och 14C-dateringar.

Anläggning Prov Vedart Lab.nr 14C BP Kalibr. 1 sigma

A223, Härd 1000020 Alm Ua-60090 3 834±37 2 350–2 200 BC

A246, Härd 1000082 Ek? Ua-60091 1 624±33 380–540 AD

Fynd
Det samlade fyndmaterialet består av 101 flintor och tre kvartsavslag 
fördelade på 49 fyndposter (bilaga 3). Bland dessa finns en avslags
skrapa, en plattformskärna och två spånfragment, ett skralt resultat 
på de hundratal flintor som samlades in. Huvuddelen består istället av 
avfall som avslag och övrigt slagen flinta samt ett tiotal kärnfragment 
från spån- och plattformskärnor. Två avslag påträffades i ett överlag
rat gruslager i schakt 204 och ett framkom ytligt i härden A223 (F1 
och F35). Resterande fynd tillvaratogs uteslutande från matjorden.

Flintmaterialet representerar minst två olika tidsperioder. Fler
talet utgörs av ett vitpatinerat och svallat material som teknologiskt 
kan härröras till mellanmesolitikum. Ett mindre antal består istället 
av flinta av betydligt finare kvalité. Dessa är inte svallade och en del 
visar tecken på att vara metallslagna. Bland materialet finns ett avslag 
med antydan till flathuggningsteknik. Fynden är troligen samtida 
med den härd som daterades till senneolitikum.
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Figur 13. Ett urval av fynden som tillvaratogs vid förundersökningen. Skala 1:1. 
Foto: Lena Troedson. 
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Sammanfattande tolkning
Den arkeologiska förundersökningen omfattade fastigheten Alguse
red 1:228, inom vilken boplatsen Släp 127:1 är registrerad, och den 
intilliggande fastigheten Algusered 1:290 i Kungsbacka kommun. 
Inom den del av undersökningsytan som utgör fornlämningen Släp 
127:1 dokumenterades 33 anläggningar bestående av härdar, stolphål 
och gropar. Två härdar har 14Cdaterats till neolitikum respektive 
övergången yngre romersk järnålder/folkvandringstid.

Fornlämningsbilden i närområdet ger en uppfattning om omfat
tande verksamheter under framförallt äldre stenålder. Under neo
litikum tycks närvaron bli mer sporadisk med korta vistelser och 
tillfälliga aktiviteter. Från brons och järnålder är gravmonument på 
kringliggande höjder de mest synliga lämningarna. Koldateringarna 
från Släp 127:1 visar att platsen nyttjats under senneolitikum och 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Omfattningen av de olika 
bosättningarna, eller verksamheterna, har inte kunnat urskiljas inom 
ramen för förundersökningen. Eventuellt rör det sig om tillfälliga 
vistelser men stolphål i fornlämningens västra del indikerar att det 
kan ha funnits stolpburna byggnader under åtminstone en av tidspe
rioderna. Bland fyndmaterialet märks flinta av en finare kvalité som 
troligen är samtida med den härd som daterats till senneolitikum.

Eftersom området för den arkeologiska förundersökningen ligger 
på sådana nivåer att överlagrade mesolitiska lämningar kunde före
komma grävdes ett antal djupschakt. Det visade sig snart att sentida 
odling och markarbeten i samband med anläggandet av en fotbolls
plan inneburit stor påverkan på underliggande jordlager. Bara i två 
schakt kunde ett överlagrat sand och gruslager urskiljas. Däremot 
fanns svallad mesolitisk flinta rikligt förekommande i matjorden i 
undersökningsområdets östra del. Troligtvis härrör fynden från en 
bosättning som legat något högre upp mot bergspartiet i öster. Åtskil
liga fynd har observerats i bergssluttningen, i det område som sedan 
tidigare är bebyggt, och fynd görs fortfarande vid trädgårdsarbete och 
dylikt. Den mesolitiska flinta som insamlades vid förundersökningen 
har sannolikt transporterats nedåt i sluttningen med hjälp av natur
liga processer. De enstaka flintavslag som tillvaratogs i det överlag
rade gruslagret i schakt 204 bedöms som inlagrade.

Potential och antikvarisk bedömning
Resultaten av förundersökningen inom Släp 127:1 visar på boplats
lämningar såsom härdar, stolphål och gropar förmodligen från 
senneolitikum och yngre romersk järnålder/folkvandringstid.
Eftersom kunskapen om senneolitiska boplatser är knapphändiga i 
norra Halland har det varit svårt att diskutera den yngre stenålderns 
bosättningsmönster och inre strukturer i ett större perspektiv. Käll
materialet från de tidigare undersökta platserna består i huvudsak 
av spridda fynd och enstaka koldateringar. Spår efter samtida bebyg
gelse saknas liksom kunskap om vilka aktiviteter som ägt rum på 
boplatserna. I detta sammanhang kan materialet från Släp 127:1 bidra 
med nya pusselbitar från en senneolitisk kontext. Perspektivet bör 
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även vidgas så att det blir möjligt att göra jämförelser med likartade 
kontexter från andra regioner.

Innan vidare exploatering av marken kan ske bör fornlämningen 
Släp 127:1 omfattas av en arkeologisk undersökning.

Referenser
Klange, J. 2014. Lämningar från tidigneolitikum och äldre järnålder 

inom fastigheten Hagryd 1:38. Arkeologisk förundersökning av 
fornlämningen 117:1, Släp socken, Kungsbacka kommun, Hallands 
län. Arkeologikonsult, rapport 2014:2748

Klange, J. 2015. Lämningar längs hagbäcken. Arkeologisk utred
ning längs Gamla Särövägen mellan Hagryd och Bukärr samt 
förundersökning av fornlämningarna 116:1 och 117:1, Släp socken, 
Kungsbacka kommun, Hallands län. Arkeologikonsult, rapport 
2015:2832.

Johansson, G. 2007. Yxor och pilspetsar vid stranden: mellanmesoli
tiska fynd i norra Halland: Halland, Släp socken, Bukärr 2:28 och 
1:10, Släp 233 arkeologisk undersökning. Mölndal: UV Väst, Avdel
ningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.

Lindman, G. 2004. Boplatslämningar i Släp, Kungsbacka kommun; 
Halland, Släp socken, Bukärr 2:28, Släp 125:1 arkeologisk utred
ning och förundersökning. Mölndal: UV Väst, Avdelningen för 
arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet.

Renck, AM. 2000. Rapportering av inventeringsfynd, Släp socken, 
Kungsbacka kommun, Hallands län, Halland. Riksantikvarieäm
betet 3214512000.
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell
Id Area (m2) Beskrivning Anmärkning Anläggingar Fynd

200 32,64 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,15 Stenmjöl 
0,15–0,4 Rödbrun grusig sand med 
inslag av 0,1 m stora stenar 
0,4– Lera

Djupschakt

201 22,31 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,15 Stenmjöl 
0,15–0,4 Rödbrun grusig sand med 
inslag av 0,1 m stora stenar 
0,4– Lera

202 42,30 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,15 Stenmjöl 
0,15–0,4 Rödbrun grusig sand med 
inslag av 0,1 m stora stenar 
0,4– Lera

Djupschakt

203 37,98 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,4 Matjord 
0,4– Lera

Södra delen av 
fastigheten Algusered 
1:228 var störd av dike 
och flertalet kablar

204 27,07 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,15 Stenmjöl 
0,15–0,35 Rödbrun grusig sand med 
inslag av 0,1 m stora stenar 
0,35–0,5 Lera 
0,5–0,62 Sandigt gruslager 
0,62– Lera

Två avslag i överlagrat 
lager 
Djupschakt

2 avslag (F1)

205 17,41 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,35 Matjord 
0,35– Lera

1 kärnfragment (F3) 
2 avslag (F4–5) 
6 övrig flinta (F6)

206 19,45 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,35 Matjord 
0,35– Lera

Djupschakt 1 kärnfragment (F7) 
1 avslag (F8) 
4 övrig flinta (F9)

207 40,28 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,4 Matjord 
0,4–0,5 Ljus sand 
0,5–0,58 Grå sand 
0,58–0,68 Grusig sand 
0,68– Lera

Djupschakt 2 kvarts (F10) 
2 spånfragment (F11) 
11 avslag (F12–13) 
3 övrig flinta (F14)

208 21,84 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,5 Matjord 
0,5– Lera

1 kvarts (F15) 
1 kärnfragment (F16) 
1 avslag (F17) 
1 övrig flinta (F18)

209 26,34 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,4 Matjord 
0,4– Grusig sand

Sentida dike 8 stolphål (A210–217) 2 plattformskärnor (F19–20) 
3 kärnfragment (F21–22) 
5 avslag (F23–25) 
9 övrig flinta (F26)

219 33,14 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,3 Matjord 
0,3– Lera

Sentida dike 1 kärnfragment (F27) 
5 avslag (F28–30) 
3 övrig flinta (F31)

222 32,17 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,3 Matjord 
0,3– Lera

1 härd (A223) 
7 stolphål (A224–288, 
A230–231) 
2 gropar (A229, A232)

3 avslag (F32–33) 
3 övrig flinta (F34)

233 20,78 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,35 Matjord 
0,35– Lera

4 gropar (A234–237) 1 avslag (F36) 
5 övrig flinta (F37)

238 23,45 0–0,05 Grässvål 
0,05–0,35 Matjord 
0,35– Grusig sand

5 gropar (A239–243) 9 avslag (F38) 
1 övrig flinta (F39)

244 27,76 0,0–0,05 Grässvål 
0,05–0,35 Matjord 
0,35– Lera

Stört i norra delen. 
Djupschakt

2 härdar (A245–246) 1 kärnfragment (F40) 
3 avslag (F41)
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Id Area (m2) Beskrivning Anmärkning Anläggingar Fynd

247 16,69 0,0–0,05 Grässvål 
0,05–0,4 Matjord 
0,4– Lera

1 plattformskärna (F42) 
1 avslag (F43)

248 36,54 0,0–0,05 Grässvål 
0,05–0,35 Matjord 
0,35– Lera

1 grop (A249) 1 avslag (F44) 
1 övrig flinta (F45)

250 32,38 0,0–0,05 Grässvål 
0,05–0,4 Matjord 
0,4– Lera

I södra delen övergår 
leran i sand

1 grop (A251) 3 övrig flinta (F46)

252 33,87 0,0–0,05 Grässvål 
0,05–0,4 Matjord 
0,4– Lera

2 gropar (A253–254) 1 avslagsskrapa (F47) 
2 avslag (F48) 
2 övrig flinta (F49)
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Bilaga 2. Anläggningstabell
Id Anl. typ Storlek (m) Form Djup (m) Sot Kol Beskrivning Schakt

210 Stolphål 0,3 Rund Gråbrun lätt humös grusig sand 209

211 Stolphål 0,24 Rund Gråbrun lätt humös grusig sand 209

212 Stolphål 0,17 Rund Gråbrun lätt humös grusig sand 209

213 Stolphål 0,25 Rund 0,2 Gråbrun lätt humös grusig sand. Stolphålet snittades och var 
0,2 m djupt med stenskoning i östra delen. Lätt rundad botten

209

214 Stolphål 0,26 Rund Gråbrun lätt humös grusig sand 209

215 Stolphål 0,25 Rund Gråbrun lätt humös grusig sand 209

216 Stolphål 0,25 Rund Gråbrun lätt humös grusig sand 209

217 Stolphål 0,28 Rund Gråbrun lätt humös grusig sand. Störning i norra delen 209

223 Härd 0,65×0,75 Oval X X Fyllning av mörkbrun, lätt humös och sotig lera med inslag av 
enstaka kolbitar. Tre skörbrända stenar i ytan, ca 0,05–0,1 m 
stora. I ytan tillvaratogs ett fynd av flinta (F35)

222

224 Stolphål 0,35 Rund Mörkbrun lätt humös lera 222

225 Stolphål 0,3×0,33 Rundad Mörkbrun lätt humös lera 222

226 Stolphål 0,34×0,39 Oval Mörkbrun lätt humös lera 222

227 Stolphål 0,2×0,3 Oval Mörkbrun lätt humös lera. Ev. stolphål 222

228 Stolphål 0,25 Rund Mörkbrun lätt humös lera. Framkom i schaktkanten 222

229 Grop 0,42×0,85 Oval Mörkbrun lätt humös lera 222

230 Stolphål 0,3 Rund Mörkbrun lätt humös lera 222

231 Stolphål 0,36 Rund Mörkbrun lätt humös lera 222

232 Grop 0,8 Mörkbrun lätt humös lera. Oklar utbredning då anläggningen 
fortsätter utanför schaktkanten

222

234 Grop 0,45 Mörkbrun, sotig och lätt humös lera. Oklar utbredning då 
anläggningen förtsätter utanför schaktkanten

233

235 Grop 0,5 Rund X Mörkbrun lätt humös lera med inslag av sot och bränd lera 233

236 Grop 0,6 Mörkbrun lätt humös och sotig lera. Oklar utbredning då 
anläggningen fortsätter utanför schaktkanten

233

237 Grop 0,6 Ev. grop? Fyllning av mörkbrun lätt humös lera. Oklar utbredning 
då anläggningen fortsätter utanför schaktkanten

233

239 Grop 0,65×1 Oval X Grop eller ev. härd? Fyllning av mörkbrun lätt humös grusig sand 
med inslag av sot

238

240 Grop 0,55×1 Oval Grop eller ev. härd? Fyllning av mörkbrun lätt humös grusig sand 
med inslag av sot

238

241 Grop 0,5 Rund 0,2 Mörkbrun lätt humös grusig sand, lätt diffus. Enstaka övrigt 
slagna flintor

238

242 Grop 0,42 Rund Mörkbrun lätt humös grusig sand, något diffus 238

243 Grop 0,8 Mörkbrun lätt humös grusig sand, lätt diffus. Oklar utbredning då 
anläggningen fortsätter utanför schaktkanten

238

245 Härd 0,7 Rund X X Härdrest med fyllning av gråsvart lätt humös lera. Inslag skärvig 
sten samt sot och kol

244

246 Härd 0,7×0,9 Oval Härdrest med fyllning av gråsvart lätt humös lera. Inslag av sot 
och enstaka kolbitar

244

249 Grop 0,6×0,9 Oval Mörkbrun, flammig lätt humös lera 248

251 Grop 0,8 Gråsvart lätt humös sand. Oklar utbredning då anläggningen 
fortsätter utanför schaktkanten

250

253 Grop 0,8 Rundad 0,1 Mörkbrun lätt humös lera 252

254 Grop 0,4×0,6 Oval Mörkbrun och flammig lätt humös lera 252



En boplats i Algusered lämningar från mesolitikum, neolitikum och järnålder24

Bilaga 3. Fyndtabell
Fnr Material Sakord Antal Fragm.grad Vikt (g) Pat. Svallad Anmärkning Schakt/anl.

1 Flinta Avslag 2 4,9 X X 204

3 Flinta Kärnfragment 1 5,1 X Sidofragment 205

4 Flinta Avslag 1 8,7 X Mesolitisk 205

5 Flinta Avslag 1 1 Neolitisk 205

6 Flinta Övrig flinta 6 84,3 X X 1 neolitisk/äldre bronsålder 205

7 Flinta Kärnfragment 1 3,4 X X Spånliknande 206

8 Flinta Avslag 1 1,4 X X 206

9 Flinta Övrig flinta 4 61,2 206

10 Kvarts Avslag 2 3 206

11 Flinta Spån 2 4,1 X X 207

12 Flinta Avslag 2 10,6 Neolitikum/äldre bronsålder 207

13 Flinta Avslag 9 95,2 207

14 Flinta Övrig flinta 3 70,1 1 eldpåverkad 207

15 Kvarts Avslag/avfall 1 12,4 208

16 Flinta Kärnfragment 1 3,4 X X Sidogragment. Mellanmesolitikum 208

17 Flinta Avslag 1 2,6 Ev flathuggen. Senneolitikum/äldre 
bronsålder

208

18 Flinta Övrig flinta 1 8,8 X X 208

19 Flinta Plattformskärna 1 Fragment 9,1 Neolitisk 209

20 Flinta Plattformskärna 1 Fragment 8 X X Plattformsavslag med preparering 209

21 Flinta Kärnfragment 1 22,6 X X Sidofragment av spånkärna 209

22 Flinta Kärnfragment 2 13,8 X X Sidofragment 209

23 Flinta Avslag 1 2,3 X X Retusch 209

24 Flinta Avslag 1 3,8 X X Spånliknande 209

25 Flinta Avslag 3 22,5 X X 209

26 Flinta Övrig flinta 9 64,6 X 1 eldpåverkad, 7 svallade 209

27 Flinta Kärnfragment 1 28,2 X X Sidofragment av ev spånkärna. Mesolitisk 219

28 Flinta Avslag 1 32,1 X X Retusch (ej patinerad) 219

29 Flinta Avslag 1 4,9 X X Spånliknande 219

30 Flinta Avslag 3 9,3 X X 219

31 Flinta Övrig flinta 3 22,7 219

32 Flinta Avslag 2 25,2 Retusch. 1 ev metallslagen 222

33 Flinta Avslag 1 4,5 222

34 Flinta Övrig flinta 3 28,4 1 ev kärnfragment, 1 svallad 222

35 Flinta Avslag 1 1,6 X 223

36 Flinta Avslag 1 5,7 X 233

37 Flinta Övrig flinta 5 49,8 2 st senneolitikum/äldre bronsålder. 2 
svallade.

233

38 Flinta Avslag 9 44,6 X Flertalet svallade. 238

39 Flinta Övrig flinta 1 20,6 Metallslagen 238

40 Flinta Kärnfragment 1 27 Övrig kärna. 244

41 Flinta Avslag 3 27,2 X X 244

42 Flinta Plattformskärna 1 99,7 Ev metallslagen 247

43 Flinta Avslag 1 4,9 X X 247

44 Flinta Avslag 1 5,6 248

45 Flinta Övrig flinta 1 5,8 Ev kärnfragment 248

46 Flinta Övrig flinta 3 49,1 1 svallad och patinerad 250

47 Flinta Avslagsskrapa 1 24,4 X Retusch 252

48 Flinta Avslag 2 9,7 1 kraftigt eldpåverkad 252

49 Flinta Övrig flinta 2 11,1 X X 252
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Bilaga 4. Vedartsprotokoll
Erik Ogenhall

Attribute Value Attribute Value

Id Material Träkol

AnalysID 430 Antal fragment +

Provnummer 1000017 Art Okänt

Name Kommentar Ej 14C! Okänd egenålder

Class Material

Detaljyta Antal fragment

Anl./Strat.obj. 213 Art

Status Kommentar

Notering Material

Typ Antal Fragment

Fragment ≥5mm 0 Art

Analyserat antal + Kommentar

Material

Antal fragment

Art

Kommentar

Material

Antal fragment

Art

Kommentar

Attribute Value Attribute Value

Id Material Träkol

AnalysID 431 Antal fragment 2

Provnummer 1000020 Art Alm, ulmus glabra. Teoretisk 
maxålder över 400 år

Name Kommentar 14C. Okänd egenålder

Class Material

Detaljyta Antal fragment

Anl./Strat.obj. 223 Art

Status Kommentar

Notering Material

Typ Antal Fragment

Fragment ≥5mm 2 Art

Analyserat antal 2 Kommentar

Material

Antal fragment

Art

Kommentar

Material

Antal fragment

Art

Kommentar
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Attribute Value Attribute Value

Id Material Träkol, hopkittat

AnalysID 432 Antal fragment +

Provnummer 1000082 Art Lövträd, möjligen ek

Name Kommentar 14C. Okänd egenålder

Class Material

Detaljyta Antal fragment

Anl./Strat.obj. 246 Art

Status Kommentar

Notering Material

Typ Antal Fragment

Fragment ≥5mm 0 Art

Analyserat antal + Kommentar

Material

Antal fragment

Art

Kommentar

Material

Antal fragment

Art

Kommentar
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Bilaga 5. 14C-analys
Göran Possnert och Lars Beckel
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En boplats i Algusered – lämningar från  
mesolitikum, neolitikum och järnålder
Under två dagar i slutet på augusti 2018 genomförde Arkeologerna en för
undersökning av fastigheten Algusered 1:228, inom vilken boplatsen Släp 
127:1 är registrerad, och den intilliggande fastigheten Algusered 1:290 i 
Kungsbacka kommun. Inom den del av undersökningsytan som utgör bo
platsen dokumenterades 33 anläggningar bestående av härdar, stolphål och 
gropar. Två härdar har 14Cdaterats till neolitikum respektive övergången 
yngre romersk järnålder/folkvandringstid. Fyndmaterialet består framfö
rallt av flinta. Flertalet utgörs av ett vitpatinerat och svallat material som 
teknologiskt kan härröras till mellanmesolitikum. Ett mindre antal flintav
slag har daterats till senneolitikum/äldre bronsålder.
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