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Figur 1. Utsnitt Sverigekartan med platsen för utredningen markerad.
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Figur 2. Utsnitt GSD-Fastighetskartan med området för utredningen markerad. Den röda linjen motsvarar det faktiska utredningsområdet, den blå markerar västra gränsen för det område som kom att utgå från utredning. Skala 1 :20 000.
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Sammanfa:ning
Bohusläns museum har genomfört en arkeologisk utredning steg  inom programområde Dalby. I uppdraget ingick även att bedöma status för lämningarna Röra
 :,  : och  :, samt förundersöka fornlämningen
Röra :. Vidare skulle en steg -utredning med maritim
inriktning i närområdet till Stabergsbukten genomföras
och en kart- och arkivstudie över det berörda området
i stort utföras.
Fem nya boplatser ( Röra  :, , , ,  )
kunde beläggas i de högre lägena i programområdets
östra del. Inom detta område påträﬀades även minst
en kolningsanläggning ( Röra  ) och husgrund efter Rosekasen gård belagd på  års laga skifteskarta
( Röra  ), den senare även till delar belagd genom ovan
nämnda kart- och arkivstudie. Samtliga har inrapporterats till  och registrerats som fornlämningar. Vid
utredningen konstaterades även att boplatsen Röra  :
utgjordes av nederoderat material från de här nypåträffade boplatserna Röra  och Röra , vilket föranledde att den förundersökning som skulle ha genomförts
kom att utgå efter avstämning med Länsstyrelsen och
att lämningen erhållit en reviderad status till fyndplats
och övrig kulturhistorisk lämning.
Den maritima utredningen resulterade inte i några nya
fornlämningar, även om lämningar från kvarnverksamhet, lastageplatsverksamhet och strandbundna fornlämningar som tomtningar, båtlänningar med mera kunde
varit möjliga. Vid fältinventeringen kunde dock inga
lämningar efter sådana verksamheter fastställas. Övriga
notiser som påträﬀade stenrader och avvikelser i marktäcket vid Småholmarna, har inte heller de bedömts vara
av större kulturhistorisk betydelse.

Bakgrund
Orusts kommun avser att detaljplanelägga ett cirka
  kvadratmeter stort område för bostäder och
service inom programområde Dalby, beläget söder om
Stabergsbukten på Orust ( ﬁgur  och  ). I samband
med detta har Länsstyrelsen utifrån topograﬁ och fornlämningsbild bedömt att en arkeologisk utredning samt
marinarkeologisk utredning steg  är nödvändig för att
ta reda på om okända fornlämningar berörs av aktuellt arbetsföretag. Arbetsföretaget medför även att en
arkeologisk förundersökning av fornlämning Röra  :,
belägen inom fastigheten Röra Äng  : och Dalby  :,
skulle genomföras, då denna återfanns inom ett områ-

de för planerad nyanläggning av väg till ovan nämnda
bostadsområde.
Programområdets storlek kom att utredningens gång
revideras vad gäller storlek, till cirka   kvadratmeter, i och med att ett bergsområde i nordvästra delen
av programområdet utgick från utredningen ( jfr nedan ).

Landskaps- och fornlämningsbild
Utredningsområdet
Programområdet är beläget direkt väster om Henån och
i en numera igenvuxen äldre havsvik som idag utgörs
av ﬂack åkermark med sporadisk gårdsbebyggelse samt
ett antal yngre byggnationer uppdragna på mer markanta höjdlägen. Åkermarken återﬁnns på cirka –
m ö. h. och omges i nordväst och sydost och sydväst av
markanta bergsområden. En bäck löper i sydväst–nordöstlig riktning genom Göpedalen och över gärdena och
vidare ut i den långgrunda Stabergsbukten, vilken ihop
med det utskjutande Näset ligger i anslutning till Ängs
kile mot öster. Landskapet kan i sig sägas utgöra ett väl
avgränsat rum, omgivet av bitvis kraftigt kuperade och
branta bergsmarker med en serie mindre platåer och
bäckraviner.
Av programområdets totala storlek, skulle utredning
etapp  omfatta cirka   kvadratmeter i anslutning
Stabergsbukten ( blå markering på kartan ) och etapp 
cirka   kvadratmeter, där bebyggda fastigheter inte
omfattades av utredningen ( ﬁgur  ). Höjden över havet
i området som helhet varierar mellan cirka – meter.

Fornlämningsbild
och antikvarisk bakgrund
Fornlämningsbild
Lämningsbilden inom utredningsområdet är tämligen
begränsad. Tidigare kända fornlämningar är framför allt
belägna på bergssidor och höjdlägen och domineras av
boplatser ( till exempel Röra , , , , , , , ,
 ) eller boplatsindikerande fyndplatser som bland annat Röra ,  och . Dessa återﬁnns generellt på
mellan cirka – m ö. h.. Utöver detta ﬁnns ett antal
gravar i form av stensättningar och/eller rösen, belägna
i mer markerade krönlägen ( till exempel Röra , ,  ).
Här ﬁnns också en närbelägen fornborg ( Röra  ). Inga
sedan tidigare kända maritima lämningar förekommer
inom området.

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby

Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 8B3b/8131 och 8B2b/8121, med översikt över undersökningsområdet samt
närliggande före utredningen kända fornlämningar markerade. Den röda linjen motsvarar det faktiska utredningsområdet,
den blå markerar västra gränsen för det område som kom att utgå från utredning. Skala 1 :10 000.
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De lämningar som berördes av föreliggande utredning
och förundersökning utgörs av :
• Röra  (förundersökning): Boplats, fornlämning
belägen på  m ö. h. Fynd av ﬂinta, bland annat
avslag och spån i bäckfåra belägen i »sluttning«.
Oavgränsad utbredning.
• Röra  ( status ? ) : Fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning belägen  m ö.h. Fåtal ﬂintfynd
i åkermark.
• Röra  ( status ? ) : Boplats, uppgift om belägen
 m ö. h. Enqvist nr . I bäckfåror på åt nordost sluttande gångstig från Äng, fynd av bearbetad ﬂinta.
• Röra  ( status ? ) : Fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning belägen  m ö.h. Lösfynd av spånpilspets, spån, ryggspån med mera, påträﬀade vid
grundgrävning och förvaras på Bohusläns museum (  ).

SyBe, metod, frågeställningar
och genomförande

Sy_e

De kombinerade utredningarna och förundersökningen syftade till att teckna en bred bild av kunskapsläget
rörande lämningar i området ; att belägga idag okända
lämningar, att bedöma redan registrerade lämningar
(Röra ,  och ) i den mån de skulle beröras, samt
att förundersöka Röra  och ge Länsstyrelsen underlag
för bedömning kring fortsatt hantering.
Målgrupper för utredningen är i första hand exploatör och Länsstyrelsen. Fyndhantering föranledd av särskild utredning bör inte vara aktuell, sånär som på fynd
som anses vara särskilt angelägna för den antikvariska
tolkningen.
Frågeställningarna för utredning och förundersökning omfattade :
• Finns synliga maritima lämningar inom strandzonen ?
• Berörs okända lämningar på land ?

Kunskapspotential
Sannolikheten att påträﬀa okända lämningar ansågs vara
hög med tanke på fornlämningsbilden i trakten i stort.
I synnerhet berget i sydost förväntades kunna rymma ett
ﬂertal boplatser från stenålder på ﬂera nivåer över havet.
Vid besiktning noterades också bearbetad ﬂinta i en rotvälta belägen ett hundratal meter nordost om Röra .
Den sammantagna lämningsbilden antydde ett intensivt nyttjat stenålderslandskap uppdraget på områden
längs med bergssidorna, vilket också blev utredningens
huvudsakliga fokus.
I dalsänkan fanns inga tidigare kända by-gårdstomter
eller övriga historiska lämningar registrerade, vilket före
utredningen sågs som en eventuell indikation på att de
äldre gårdslägena i närområdet står att ﬁnna något högre beläget och en bit in från kusten ( jfr Böns, Utgårds
och Lundens gamla ägor, alla belägna över  m ö. h. ).
Inga kända maritima lämningar fanns som ovan
nämnts noterade i Stabergsbukten, men möjliga lämningar ansågs kunna utgöras av kvarnverksamhet, lastageplatsverksamhet och strandbundna fornlämningar
som tomtningar, båtlänningar med mera.

• Hur ter sig den historiska mark- och vattenanvändningen i området och kan det ge några ledtrådar till okända lämningar ?
• Vad är status på de registrerade men osäkra lämningarna Röra ,  och  ?
• För Röra  : appliceras de sedvanliga syftena för
förundersökning, det vill säga avgränsning, karaktär, komplexitet, datering med mera.

Dokumentation
Primärdokumentationen ska vara arkivbeständig och ha
en sådan form samt förvaras på ett sådant sätt att den
är möjlig att använda i fortsatt forskning. Dokumentationsmaterialet förvaras på Bohusläns museum.

Metod och genomförande
Utredningen och förundersökningen planerades att
genomföras i ﬂera steg, dels genom en kart- och arkivstudie, okulär besiktning med fokus på maritima lämningar
samt statusbedömning av sedan tidigare kända lämningar
inom och/eller i direkt anslutning till programområdet,
inventering och sökschaktsgrävning för lokalisering av
okända fornlämningar samt förundersökning av Röra .

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby

Dokumentationen skulle genomföras enligt sedvanlig arkeologisk praxis.
Kart-arkivstudien avsåg såväl en analys av maritimt
nyttjande i närområdet samt analys av det historiska
markutnyttjandet i området. I detta låg även en Lidaranalys för att ringa in särskilda objekt utifrån topograﬁ
och höjd över havet. Den okulära besiktningen med
maritimt fokus skulle genomföras utifrån resultat från
kart-arkivstudie med inventering i strandzon. Vid inventeringen skulle särskilt fokus framför allt ligga på bergspartier, där det primära syftet var att parallellt bedöma
intressanta objekt ( bland annat utifrån Lidar-analys ),
ringa in Röra  samt planera för maskinåtkomst vid
sökschaktsgrävning och sammanställa en detaljplan för
genomförande av utredningen.
Sökschaktsgrävning bedömdes företrädesvis kunna genomföras inom höjd- och bergsområdet i sydost. I övrigt bedömdes utredningen även kunna ske genom provgropsgrävning inom svårtillgängliga ytor. Vid
sökschaktsgrävningen skulle även ett fåtal referensschakt
grävas i lägre landskapspartier och åkermark för att fastställa stratigraﬁ med mera. Om mer gårdsnära utredning
blev aktuell, kunde en förtätning av dessa schakt vara
nödvändig. Påträﬀade anläggningar skulle plandokumenteras och sonderingsgrävas vid behov.
Förundersökningen av Röra  skulle genomföras i
anslutning till utredningen, där en större yta om möjligt kunde komma att banas av inom lämningen som
komplement till sökschakt i avgränsande syfte. Påträffade anläggningar skulle undersökas och fynd tillvaratas. Ett urval prover skulle tillvaratas i de fall de kunde
anses motiveras utifrån kontext.

Avvikelser
Utredningen genomfördes till stora delar enligt ovan
redovisad plan. Några mer omfattande förändringar/avvikelser gentemot undersökningsplanen uppstod dock
under arbetets gång. Den nordvästra bergssidan kom
att utgå efter genomförd besiktning/inventering och efter samråd med Länsstyrelsen, då det visade sig att där
påträﬀade boplatslägen i praktiken var belägna utanför eller endast delvis inom utredningsområdet. Enligt
kommunens planskiss ( --, bilaga  ) ska inga av
dessa lägen bebyggas.
Vidare utfördes inga grävande insatser inom lägre
belägna åkermarker inom själva dalgången. Detta kom
sig framför allt av att marktillträdet inte var klarlagt i
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samband med utredningen. Dock genomfördes besiktning/inventering inom dessa områden ( jfr nedan ).
Slutligen kom förundersökningen av boplatsen Röra 
att utgå helt efter avstämning med Länsstyrelsen, detta
då lämningens status redan i utredningsfasen bedömdes vara av allt för osäker karaktär. I detta utgick även
alla till förundersökningen kopplade kostnader för exempelvis fyndhantering och analyser.

Analys av historiska
kartor och arkivgenomgång
Allmänt
Merparten av utredningsområdet utgörs av inägorna till
byn Dalby, förutom bergsområdet i sydöst, den tidigare
åkermarken i nordost, samt Småholmarna i norr, som
tillhört byn Äng. Området gränsar i norr till havsviken
Stabergsbukten. I nordväst och väst ligger ett bergsområde som tillhört byn Lunden, som kallats Nordhamnen
och som enligt de historiska kartorna varit skogbevuxet
även under -talets första del. I sydväst och syd ﬁnns
ett bergsområde som tillhört Dalby, som även det har
varit skogbevuxet. Sydost och ost om undersökningsområdet ligger ett bergsområde, som varit utmark till
byn Äng. I nordost har ängsmarker och betesmarker
till Äng legat. Längst ut på Ängs näs, strax utanför planområdet i nordost, har en strandplats legat enligt laga
skifteskartan för Äng från .

Ortnamnen
Ortnamnet Dalby ﬁnns belagt från ett diplom daterat
 ( Dalbœ ). Enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (  ) rör det sig om  mantal skattehemman.
Slutleden i ordet utgörs av fornvästnordiskans –bør eller –býr, här i betydelsen »gård«. Sett till  betyder
Dalby alltså »gården i dalen«, eftersom det från början
rört sig om ett hemman. Detta hemman har med tiden
delats i ﬂera delar. Bebyggelsen har legat cirka  meter sydväst om planområdet. Det ﬁnns bebyggelse kvar
inom gårdstomten, som har beteckningen Röra .
Av intresse är också betydelsen av ortnamnet Staberget. Det är dels ett namn på ett berg i den nordvästra
delen av undersökningsområdet, dels namnet på den
hemmansdel, som ﬂyttades hit i samband med laga
skiftet . Som namn på berget ﬁnns Staberget belagt
sedan . I  diskuteras olika möjliga betydelser
av ortnamnet : »den hinderliga«, »djup omedelbart vid
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Figur 4. Storskifteskarta Dalby 1786, med plats för båtbyggnader markerad längst i norr.

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby
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stranden« eller »berget vid båtstället«. Enligt  har
Dalby med ﬂera gårdar sedan gammalt sitt båtställe vid
Stabergets östsida ( Palm  :- ).
Hemmanet Äng var ett frälsehemman om ett mantal. Äldsta skriftliga belägg kommer från en jordebok
från cirka  ( Engen ). Gårdstomten till Äng ligger
idag inom Henån samhälle och är bebyggd ( Röra  ).
Namnet Rosekasen är ett namn på ett torp som har legat på platsen. Namnet ﬁnns belagt på en husförhörslängd från . Förleden avser antingen rosor ( i betydelsen blommor ) eller kan syfta på familjenamnet Ros,
om torparen hetat så. Slutledet -kasen betyder röjning
( Palm  :- ).

De historiska kartorna
Markanvändandet inom utredningsområdet går att följa
genom de historiska kartorna från och med -talets
senare del. För både Dalby och Äng har storskiften på
inägorna skett från -talet och framåt. Laga skifte
förrättades för de båda hemmanen på - och -talen. Den ekonomiska kartan från  ger en överblick
över markanvändande och bebyggelse under -talets första hälft.
För Dalby ﬁnns ett antal kartor från -talets början,
då inägorna skiftades mellan olika hemmansdelar. Detta
har fått till följd att samma markområde karterats ﬂera
gånger. Dessa kartor har granskats, men eftersom de i
stort innehåller samma information om markanvändandet som de mer övergripande kartorna, kommenteras
dessa inte ytterligare i texten nedan.

Undersökningsområdet
Storski5e
De historiska kartorna visar att de låglänta områdena
i dalgången och söder som Småholmarna brukats som
utäng eller ängshagar under -talets andra hälft. Området väster om vattendraget har varit ängshagar, där
främst dalgångarnas sidor varit bevuxna med löv- och
barrträd. Med utäng avses egentligen en äng i utmarken,
men de historiska kartorna anger att området sågs som
inägor vid denna tid. Med ängshage menas här trädbevuxen mark, som brukas som äng. Undersökningsområdets sydvästra del var vid denna tid kohage.
En väg löpte över ängarna fram till vattnet i nordväst.
En plats är markerad vid vattnet på storskifteskartan för
Dalby  ( ﬁgur  ). Enligt kartans beskrivning ska här

Figur 5. Storskifteskarta Äng 1777.

»utstakas en plan ner vid sjön närmast Berget och skall
denna plan nyttjas av alla jordägarne, med lika rättigheter till båtbyggnader och veds uppläggande och andre
förnödenheter«.
Området öster om vattendraget betecknas också som
utäng. Även här fanns skog utmed dalgångssidorna. På
samma vis såg det ut på Ängs marker söder om Småholmarna, enligt storskifteskartan från  ( ﬁgur  ). I
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Figur 6. Storskifteskarta Dalby 1807.

den sydvästra delen av området ﬁnns vägar som korsar
varandra.
Under -talets första decennium brukas området
som ängsmark, men enstaka åkerytor börjar tas upp
väster om vattendraget på Dalby och söder om Småholmarna på Äng ( ﬁgur  ). På en storskifteskarta från
 ﬁnns lastageplatsen beskriven : »hela hemmannets
allmäna inlastnings och Båtbyggnings platts«.

Laga ski5e
Det ﬁnns ingen bebyggelse utsatt på de historiska kartorna före det laga skiftet, som förrättades  på Dalby och
 på Äng. För Dalbys del innebar detta stora förändringar inom undersökningsområdet. Åkerytor har tagits
upp både öster och väster om vattendraget, omkringliggande ytor är ängsmark ( ﬁgur  nedan ). Lastageplatsen ﬁnns markerad och uppges vara samfällt ägd.

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby
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Figur 7. Karta laga skifte Dalby 1832.

Flera hemmansdelar ﬂyttas ut från gårdstomten och
förläggs bland annat inom utredningsområdet. All ny
bebyggelse förläggs utmed dalgångens sidor. Ett hemman tillkommer nära lastageplatsen i nordväst ( Staberget ), samt nära rågången ( det vill säga gränsen mellan
stamfastigheterna ) mot Lunden. Sydöst om vattendraget bildas hemmansdelen Högelid. Noteras bör att det
ﬁnns fyra byggnader markerade utmed dalgångssidan

vid Högelid ( jfr ﬁgur  ). De två nordligaste av dessa
försvinner senare från kartorna och platsen bebyggs inte
igen. I den sydvästra änden av undersökningsområdet
anläggs hemmansdelen Kullen. Nya vägar anläggs, som
främst leder fram till den nya bebyggelsen. En förbindelse över vattendraget fram till Högelid och vidare åt
nordost mot Äng tillkommer.
Vid laga skiftet av Äng anges att en av hemmansägar-
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Figur 8. Karta laga skifte Äng 1844.

na skulle ﬂytta från bytomten och till Änghagen, vilket
motsvarar området mellan berget och Småholmarna.
Här anläggs åkerytor och bebyggelsen förläggs vid dalgångssidan strax öster om rågången mot Dalby ( jfr ﬁgur  ). Den nya bebyggelsen ﬁnns dock inte med på laga
skifteskartan. En senare anteckning på laga skifteskartan
över Äng anger att Småholmarna varit samfälld mark
och att den södra delen av halvön varit sandtäkt. När
sandtäkten bedrivits framgår dock inte av anteckningen.
I samband med laga skiftet karteras också utmarkerna och vi får också en uppfattning om hur rågångarna
markeras i landskapet. Både gränsen mellan Dalby och
Lunden i nordväst och Dalby och Äng befästes av bergs-

klyftor och stengärdesgårdar, enligt beskrivningen till
laga skifteskartan över Dalby.
På Ängs utmarker ﬁnns torpen Rosekasen och Bråten.
Berget delas i övrigt in i ett antal långsmala utmarksskiften. Bråten ligger utanför undersökningsområdet och är
idag bebyggt med småhusbebyggelse. På laga skifteskartan ﬁnns en odlingsyta markerad vid Rosekasen, men
ingen bebyggelse. Möjligen ﬁnns en liten svart ﬂäck direkt norr om odlingsytan, som avser en byggnad ( jfr ﬁgur  ). Uppgifterna i  tyder dock på att Rosekasen
var bebott år .

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby
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Figur 9. Ekonomisk karta 1936.

1900-talet
På den ekonomiska kartan från -talet är all odlingsbar mark i dalgången åker. Stranden utmed Stabergsbukten utgör betesäng och lastageplatsen i nordväst är
markerad. En åkeryta ﬁnns markerad vid Rosekasen,
men ingen bebyggelse ( ﬁgur  ). Bebyggelsen på Dalbys
marker är förtätad i anslutning till de olika hemmanen
och det ﬁnns nu bebyggelse vid Göpedalen och Koledet.
I anslutning till Högelid har de två nordligast belägna
husen försvunnit, men i gengäld har bebyggelse vid dagens Dalby  : tillkommit. Ytterligare en väg över bäcken har anlagts i nordost, och det ﬁnns en ekonomibyggnad mitt i åkermarken öster om bäcken.

På den ekonomiska kartan från – har åkermarken minskat, i synnerhet i anslutning till strandområdena. Dessutom har bebyggelsen ökat och är nu också
förlagd mitt i dalgången. Vattendraget, som på -talet
förgrenade sig i två armar mitt i dalgången, har reglerats
och har bara en arm, som löper åt sydväst ( ﬁgur a–b ).
Enligt uppgift i Gårdar i Göteborgs och Bohus län
(  : ) ska det ha funnit en fältspatgruva ägorna till
Dalby  : och  :, exakt plats anges inte. Dessa fastigheter sträcker sig dock ut utanför undersökningsområdet
och det är troligt att gruvan legat i bergsområdena söder
om undersökningsområdet.
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Figur 10a–b. Ekonomisk karta 1975, norra respektive södra delen.

Analys
När de äldsta historiska kartorna framställs, har de låglänta strandängarna under hemmanen Dalby och Äng
blivit inlemmade i inägorna som ängsmark. Tidigare har
dessa områden troligen varit utmark, lämpliga för bete,
som sedan gradvis övergått till att bli ängsmark. Områdets läge relativt långt från inägorna och gårdstomterna,

samt att markerna benämns som utängar under storskiftet i slutet av -talet tyder på detta. Noterbart är
också att dalgångssidorna varit trädbevuxna och att de
bergiga utmarksområdena kring dalgången varit skogsbevuxna in på -talet ( jfr ﬁgur - ).
Vid -talets början tas enstaka åkerytor upp inom
undersökningsområdet ( jfr ﬁgur  ) och från och med

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby

det laga skiftet är det huvudsakligen åkerodling som
bedrivs. Det är också under –-talen som den
första bebyggelsen anläggs inom undersökningsområdet,
i form av ett antal utskiftade gårdar från Dalby och en
utskiftad gård från Äng ( jfr ﬁgur – ). I Dalby var det
de hemmansägare på gårdstomten, som hade byggnader i sämst skick, som ﬁck ﬂytta. Vid ungefär samma tid
anlades torpet Rosekasen, men beträﬀande bebyggelsen
där är informationen från kartorna bristfällig.
Den nästan fullständiga uppodling som vi ser på
den ekonomiska kartan från  var troligen redan
ett faktum under -talets senare del. Vid denna tid
förekommer bete på strandängarna och på utmarksområdena. Enligt Gårdar i Göteborgs och Bohus län
(  : ) har jordbruk och djurhållning fortsatt inom
undersökningsområdet, om än i minskande skala, under hela -talet. Lanthandel fanns på gården Dalby
 : ( Staberget ) under –.
Lastageplatsen kan beläggas som båtställe för hemmanet Dalby sedan slutet av -talet ( jfr Resultat nedan ). Här har det, enligt kartornas beskrivningar, funnits
byggnader. Byggnadernas läge, antal eller storlek ﬁnns
dock inte angivet på kartorna. Platsen var fortfarande i
bruk som lastageplats under -talet.

Övrigt
En snabb genomgång av hembygdslitteratur och annan
relevant litteratur i Bohusläns museums bibliotek gav
mycket lite. Det ﬁnns ett medeltida brev angående inlösen av mark i Dalby. Någon gång efter  gav Reidulf
i Dalby ½ markebol i Dalby (västra gården) till Röra kyrka med förbehåll att gården skulle kunna lösas tillbaka
till släkten för  fullgilla mark. Återköpet av marken från
kyrkan skedde , då maken till den odelsberättigade
kvinnan erlade den fulla inlösningssumman till kyrkovärden i Röra socken (Johnsen :, Tiselius :).
Vid en genomgång av ärenden rörande Dalby i Bohusläns museums topograﬁska arkiv fanns ett mindre
antal yttranden rörande fornlämningsförfrågningar vid
förhandsbesked inför nybyggnationer av enbostadshus.
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Resultat utredning etapp 1 och 2

Den maritima utredningen ( etapp 1 )
Utredningen av den marina
kulturmiljön i Stabergsbukten

Utgångspunkten inför steg -utredningen av den marina
kulturmiljön i Dalby har varit att det inte är troligt att
det ﬁnns lämningar från förhistorisk tid i detta delområde. De låglänta stränderna har legat under vatten och
chansen att stöta på ett vrak eller en anläggning är därför mycket liten trots stenåldersbosättningar och fornborgen som legat runt den forna viken. Fokus har därför
legat på lämningar från historisk tid.
Arkivstudierna rörande den marina delen av programområdet Dalby har omfattat Historiska sjökort
och historiska kartor, vilka har genomgåtts för att hitta
uppgifter om anläggningar och användningsområden.
Flygfoton har studerats i syfte att upptäcka synliga lämningar på grunt vatten.  ( Fornsök ) har genomsökts
efter lämningar i programområdet och förlisningsuppgifter har sökts via några av de platsnamn som ﬁnns i
området. Utöver detta har en kort genomgång av relevant litteratur gjorts.
Utöver arkivstudier genomfördes en fältinventering av
det marina området den  oktober och  november .

Historiska sjökort och kartor
Precis som det beskrivs i kart- och arkivstudien, har
Dalby tillsammans med andra gårdar haft en plats för
båtbyggeri och vedupplag vid Stabergsbukten. Denna
plats är belägen vid foten av berget och inom en mindre
trekantig plan yta öster om Staberget. Liknande platser
ﬁnns både för Björfjäll och Henåns gårdar ( Berntsson,
 :– ). Björfjälls båtbyggeriplats låg på Stabergets
norra sida, knappt  meter från Dalbys plats, vid det
som nu kallas Snarevik. Även Äng har haft varv, liksom
Rånäs, alla belägna inom en sträcka på tre kilometer.
Flygfoto
I de grunda områdena inne i Stabergsbukten samt väster om Småholmarna ﬁnns inget som påminner om anläggningar eller vrak, varken i de moderna ﬂyg-/satellitbilderna eller ﬂygbilder i de ekonomiska kartorna från
 och -tal.
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Figur 11. Plankarta maritim utredning steg 1. Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ).
Skala 1 :4 000.

FMIS
Genomgången av  gav ett magert resultat. Inom
själva det marina programområdet ﬁnns inga lämningar
registrerade och den enda förlisningsuppgiften i trakten
är   , vilken beskriver händelseförloppet där ett
kol-lastat fartyg vid namn Flid låg förtöjt vid Styggholmen ( – meter från Stabergsbukten ) på grund av
ishinder år . Fartyget ﬁck skrovet upprivet av den
drivande isen och sjönk därefter inom  minuter. Förlisningsuppgifter söktes för platsnamnen Staberg, Bårholmen, Styggholmen, Ängs kile, Borgilefjorden, Snarevik och Orust.
LiKeratur
Bilder och beskrivningar av det lokala båtbyggandet visar
på en småskalig industri ( Berntsson  : ﬀ ). Även
om båtbyggarna på Orust var kända för sin skicklighet
( Carlsson  : ), så behöver inte »tillverkningslokalerna« förutom de större varven ha lämnat några spår. Båtar kunde byggas på stranden för att sedan
baxas ut i vattnet eller släpas ut på isen vid sjösättning.

Övervägande del av dem som byggde båtar var bönder
som drygade ut inkomsterna från det magra jordbruket
( Carlsson  : ).
Inte heller ankringsplatser behöver lämna några spår
efter sig. Enligt foton i Berntsson (  :– ) ser det
ut som om de mindre fartygen ligger för ankar i vikarna
snarare än vid kaj. I ett par fotograﬁer kan det dock urskiljas en slags förtöjningspålar där fartygen är fastgjorda.

Fältinventering
Området idag utgörs av två stycken delvis grunda vikar, en mindre udde ( Småholmarna ) och en del av den
större udden Staberget, samt de djupare partierna utanför. Själva Staberget stupar brant ned i vattnet i områdets västra del. Där berget möter vattnet är nu en fritidsbåtshamn med gångbrygga längs berget. Mitt inne
i Stabergsbukten rinner en liten bäck ut och vid dess
mynning har sedimenteringen gjort att det bildats en liten udde av gräsbevuxen sand. Bottnen är bitvis mycket
lös, men i den östra delen ﬁnns några sandrevlar som är
lite fastare. Vid Småholmarna är en badplats med toa-
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Figur 12. Plankarta med grävda schakt och provgropar, samt nypåträﬀade och här berörda fornlämningar markerade.
Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ). Skala 1 :8 000.
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Figur 13. Plankarta nyfynd Röra 276. Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ).
Skala 1 :1 000.

lett, bryggor och igångsramp anlagd. Mellan Småholmarna och Näset är en mindre vik med mer fast botten
och några klippor.
Vid fältinventeringen lades lite extra vikt på det område som varit den gemensamma båtplatsen, då detta är
den enda yta där det ﬁnns historiska belägg för att det
förekommit någon verksamhet. Området, som fortfarande är en samfällighet, är idag täckt av en parkering
i anslutning till fritidsbåtshamnen och inga spår efter
båtbyggeri kunde urskiljas. Parkeringsytan är dessutom
utökad, den består till större delen av utfyllnadsmaterial bestående av sten, betong, tegel, rotklumpar etc. Det
verkar mestadels ha skett efter , om man utgår från
de ekonomiska kartorna från  och – där linjen inte skiljer sig särskilt mycket från laga skifteskartan.
I hela Stabergsbukten ligger spridda bitar av keramik,
tegel, glas och porslin, det mesta av -talskaraktär,
men även en del av yngre datum och det verkar troligt
att detta material kommer från utfyllnaden.
I viken mellan Småholmarna och Näset saknas liknande material, förutom längs den östra stranden där
det ligger en del krossat tegel i vattenkanten. Här ﬁnns
å andra sidan några stenrader. En löper längs en liten

bäck som kommer ut längst in i viken och avslutas med
ett stort stenblock, medan en annan löper nästan parallellt med stranden och kan ha utgjort en strandskoning
( jfr ﬁgur  och  ). Den senare består av ett fyrtiotal
jämnstora block, cirka ,–, meter stora, vilka låg i
vattenbrynet vid inventeringstillfället. En tredje stenrad
ligger längs strandlinjen på kartorna från storskifte och
laga skifte, bestående av ett fåtal stora stenblock om cirka
,–, meter. Även denna kan ha varit en strandskoning.
Småholmarnas utseende och tillgänglighet har tillrättalagts genom att det påförts av sand, gjutits betongramper och byggts bryggor. Det ﬁnns ett ﬂertal hål i
klipporna för fästen till moringar eller liknande runt yttersta uddens bergväggar. Några av de mindre moringarna var intakta och från modern tid. Ett par hål högre
över vattenlinjen noterades längst ut på udden, och här
var allt järn helt bortrostat ( ﬁgur  och  ). Invid en
bergsknalle vid holmarnas landfäste märktes en jämn
yta i gräset med avvikande färg med en storlek om cirka
×, meter ( ﬁgur  och  ). Detta kan vara spår efter
en husgrund, alternativt från den väg som tidigare gått
på denna sida om bergknallen.

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby
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Figur 14. Plankarta nyfynd Röra 277. På kartan visas också Röra 274, som i fält ﬁck beteckningen A188. Bakgrund skapad
utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ). Skala 1 :800.

SammanfaAning

Den arkeologiska utredningen ( etapp 2 )

Inga kända maritima lämningar ﬁnns registrerade i
Stabergsbukten, men möjliga lämningar har bedömts
kunna härröra från eventuell kvarnverksamhet, lastageplatsverksamhet och strandbundna fornlämningar som
tomtningar, båtlänningar med mera. Kartstudierna visade att det funnits lastageplats vid Staberget, men vid
fältinventeringen kunde inga lämningar efter verksamheten märkas. Inte heller kunde det med säkerhet visas att det avfall som ligger spritt över Stabergsbukten
kommer från utkastlager från fartyg. I fotograﬁer från
tidigt -tal kan ses förtöjningspålar ute i viken, och
det händer förvisso att rester efter sådana pålar påträffas vid inventering under vattnet, men de bedöms inte
ha någon större arkeologisk potential, desamma gäller
för de hål som är borrade för att kunna fästa stag eller
moringar i berget vid Småholmarna.
Raderna av sten och avvikelserna i marktäcket vid
Småholmarna bedöms inte heller vara av stor kulturhistorisk betydelse.

I samband med fältarbetet och efter utförd inventering/
okulärbesiktning grävdes sammanlagt  schakt och nio
provgropar på utvalda områden inom utredningsområdet ( ﬁgur  ). Provgropar grävdes främst inom mer
svårtillgängliga delar av området, det vill säga mer höglänta och bergiga delar av utredningsområdet i söder och
sydost. Totalt kunde sju fornlämningar i form av boplatser med lämningar och/eller fynd av förhistorisk karaktär ( däribland Röra , se nedan ), en kolningsanläggning samt en husgrund efter Rosekasen gård belagd på
 års laga skifteskarta konstateras. Vidare bedömdes
fornlämningarna Röra  och  sett till status, dock
utan att några grävande insatser kunde genomföras. Vid
utredningen konstaterades även att Röra  : egentligen
utgörs av nedrasat material från högre belägna och nypåträﬀade boplatser, varför förundersökningen av denna
lämning kom att utgå.
Nedan presenteras de vid utredningen nypåträﬀade
lämningarna mer i detalj, samt utförda statusbedömningar för ovan nämnda och övriga berörda fornlämningar. För detaljerade uppgifter rörande schakt, provgropar
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Figur 15a-b. 15a, översikt del av Röra 277 ( till vänster i bild ) och gränssten A17, från sydväst ; 15b, kolningsgrop A188 ( vilket är
samma som Röra 274 ) från sydväst. Foto : Joakim Åberg och Magnus Rolöf, Bohusläns museum.
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och anläggningar, se bilaga . För bilaga med karta med
samtliga och id-satta schakt och provgropar, se bilaga .

Nyfunna fornlämningar
Boplats – Röra 276 ( BM2017 :29 )
Platsen är belägen i kuperad terräng och på en svagt
sluttande platå, belägen i en större sluttande dalgång
som löper i – riktning med skyddande berg på
vardera sida. Mot nordväst angränsar lämningen mot
ett brant stup.
I sex grävda schakt ( , , , , ,  ) påträffades rikligt med slagen och bearbetad ﬂinta, däribland
en kärnyxa ( ﬁgur  ). Vidare framkom fynd av kvarts
och bergart ( jfr bilaga  ).
Lämningens ålder har inte säkert kunnat klarläggas
i samband med utredningen. Sett till sammansättning
och fyndmaterial har en preliminär bedömning i fält
placerat denna till huvudsakligen tillhörande mesolitisk
och/eller neolitisk tid.
Fornlämningen mäter cirka × meter ( – )
eller   kvadratmeter i storlek ( jfr ﬁgur  ), och är
belägen – m ö. h.. Lämningen är inte att betrakta
som avgränsad, och kan eventuellt hänga samman med
boplatsen Röra  (  : ) i nordost.
Boplats – Röra 277 ( BM2017 :31 )
Området utgörs av en svagt sluttande platå belägen intill
ett ravinliknande och av bäckfåra urgröpt och nedsänkt
parti. Terrängen är mycket kuperad. I kanten av en mindre stig längs med ravinen noterades en liten rest sten
( eventuell gränsmarkering ), samt en större och mycket
tydlig kolningsgrop (jfr ﬁgur  och ). Den sistnämnda
har registrerats som fornlämning Röra  (  :,
se vidare nedan ).
I fyra grävda schakt ( , , ,  ) påträﬀades
sammanlagt sex anläggningar, bestående av tre härdar
( , ,  ), två stolphål ( ,  ) samt en stenpackning (  ) ( jfr ﬁgur  och  ). Vidare återfanns
rikligt med ﬂinta i form av framför allt avslag och spån,
men även kärnor och splitter, samt en del kvarts. Merparten av fyndmaterialet framkom i schakt  (jfr bilaga ).
Anläggningarnas funktion och ålder har inte säkert
kunnat klarläggas i samband med utredningen. Sett till
sammansättning och fyndmaterial har en preliminär
bedömning i fält placerat dessa till huvudsakligen tillhörande mesolitisk och/eller neolitisk tid.

Figur 16a-b. 16a, översikt schakt S125 och härd A129, från
sydväst ; 16b, översikt schakt S139, från öster. Foto : Joakim
Åberg, Bohusläns museum.
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Figur 17. Plankarta nyfynd Röra 278. Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ).
Skala 1 :800.

Fornlämningen mäter cirka × meter ( – ) eller
  kvadratmeter i storlek ( jfr ﬁgur  ), och är belägen – m ö. h.. Lämningen är inte att betrakta som
avgränsad.

Boplats – Röra 278 ( BM2017 :30 )
Platsen är, i likhet med Röra , belägen i kuperad terräng och på en svagt sluttande platå, i sin tur belägen i
en större sluttande dalgång som löper i – riktning
med skyddande berg i vardera kant. Mot nordväst angränsar lämningen mot ett brant stup.
I två grävda schakt (  och  ) och två provgropar
( g  och , jfr ﬁgur  ) påträﬀades ett -tal bearbetade ﬂinta, företrädesvis avslag men även ﬂera spån ( varav
ett med mycket tydlig retusch och ytterligare ett långt
spån slaget från en konisk ﬂintkärna ) samt splitter. Därtill påträﬀades en mindre del kvarts ( jfr bilaga  ). Lämningens ålder har inte säkert kunnat klarläggas i samband med utredningen. Sett till sammansättning och
fyndmaterial har en preliminär bedömning i fält placerat dessa till huvudsakligen tillhörande såväl mesolitisk
som neolitisk tid.

Fornlämningen mäter cirka × meter ( – )
eller   kvadratmeter i storlek ( jfr ﬁgur  ), och är
belägen – m ö.h.. Lämningen är inte att betrakta
som avgränsad, och kan eventuellt kan hänga samman
med boplatsen Röra  i sydväst.

Boplats – Röra 279 ( BM2017 :32 )
Området utgörs av en svagt sluttande platå belägen på
var sida och intill om ett ravinliknande och av bäckfåra
urgröpt och nedsänkt parti. I ett schakt (  ) och en
provgrop ( g ) påträﬀades rikligt med ﬂinta, främst
avslag och splitter ( ﬁgur , jfr bilaga  ). Därtill påträffades en bearbetad ﬂinta i bäckfåran.
Lämningens västra del är belägen på en platå ovanför
den branta bäckfåran. I söder angränsar lämningen mot
ett brant sluttande bergsparti. Dess funktion och ålder
har inte säkert kunnat klarläggas i samband med utredningen. Sett till sammansättning och fyndmaterial har
en preliminär bedömning i fält placerat dessa till huvudsakligen mesolitisk och/eller neolitisk tid.
Fornlämningen mäter cirka × meter ( – ) eller
  kvadratmeter i storlek ( jfr ﬁgur  ), och är belä-

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby

Figur 18. Plankarta nyfynd Röra 279. Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ).
Skala 1 :600.

Figur 19. Plankarta Röra 221 :1. Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ). Skala 1 :1 000.
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Figur 20. Plankarta med nyfynd Röra 275 markerad och ekonomisk karta från 1936 rektiﬁerad. Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ). Skala 1 :2 000.

gen – m ö. h.. Lämningen är inte att betrakta som
avgränsad.

 ), och är belägen – m ö. h.. Lämningen är inte att
betrakta som avgränsad.

Boplats – Röra 221 ( BM2017 :33 )
Platsen är belägen på en mot öster sluttande öppen yta
med relativt plan terräng och angränsar till bergsmark
i norr och söder, samt brant och blockrik slänt i öster.
Området har i historisk tid varit odlad. Nämnas bör att
lämningen ligger i området där Enqvist nr  och uppgift om boplats Röra  : är belägen, vars benämning
alltså har förts över till den här berörda fornlämningen.
I sex grävda schakt ( , , , , , , jfr ﬁgur
 ) påträﬀades sammanlagt tre anläggningar, vilka har
tolkats som en härd (  ) och två rännor ( ej inmätta ).
Vidare påträﬀades ett -tal bearbetade ﬂintor, kvarts,
samt ett keramikfragment ( jfr bilaga  ).
Anläggningarnas funktion och ålder har inte säkert
kunnat klarläggas i samband med utredningen. Sett till
sammansättning och fyndmaterial kan lämningarna
inom området preliminärt placeras i tidsspannet neolitikum till järnålder. Fornlämningen mäter cirka ×
meter ( – ) eller   kvadratmeter i storlek ( jfr ﬁgur

Kolningsgrop – Röra 274 ( BM2017 :34 )
Fornlämningen utgörs av en kolningsgrop, belägen på
kanten av en sydvästslänt och inom boplatsen Röra
. Anläggningen var rund och cirka tre meter i diameter, med en kringliggande vall om cirka , meter i
höjd och en , meter djup försänkning centralt ( jfr
ﬁgur  och  ).
Flera kolningsgropar kan förekomma i närområdet.
Osäkerheten rörande antal kolningsgropar kom sig av
att några ytterligare möjliga gropar även kan utgöra små
täktgropar.
Lägenhetsbebyggelse – Röra 275 ( BM2017 :35 )
Lämningen utgörs av en lägenhetsbebyggelse invid åkerlycka, som enligt laga skifteskarta från  utgör läge
för bebyggelse efter Rosekasen gård ( jfr Analys av historiska kartor och arkivgenomgång ovan, samt ﬁgur  ).
Enligt  är Rosekasen gård bebodd  och kan ha
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Röra 13 :1

Figur 21. Plankarta nyfynd Röra 13 :1. Bakgrund skapad utifrån Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ).
Skala 1 :1 500.

tillkommit i samband med utskifte från Dalby och Äng.
På ekonomiska kartan  är ingen bebyggelse angiven
vid lyckan. Vid fältbesiktning iakttogs dock en kraftigt
övertorvad husgrund i kallmurad teknik (  ) i anslutning till åkerlyckans norra kant. Ytterligare en eventuellt
rest av en husgrund noterades strax sydöst om denna
(  ). Själva åkerlyckan kan ses som en del av en större
och uppodlad yta som sträcker sig från nämnda husgrund och ned mot den nypåträﬀade boplatsen Röra 
( jfr ﬁgur  ).
Fornlämningen har endast markerats med punktgeometri, då kartunderlagen inte medger bestämning
av ett helt gårdsläge samt att byggnadssymbolen är något osäker på laga skifteskartan från . Lämningen
är följaktligen inte att betrakta som avgränsad.

Statusbedömningar
Röra 13 :1, 206 :1, 221 :1 och 228 :1
Inom ramen för utredningen ingick även att från början förundersöka Röra  :, samt att fastställa antikvarisk status för lämningarna Röra  :,  : och  :.
Detta uppdrag genomfördes enligt nedan.

Vid utredningen framgick att utbredningen för den tidigare registrerade boplatsen är belägen i en bäckravin/
bäckfåra på en höjd om cirka  meter över havet ( ﬁgur
 ). Det kunde snart konstateras att det fyndmaterial
som tidigare tillvaratagits på platsen, bör vara nederoderat material från de nypåträﬀade boplatserna Röra 
och Röra  belägna i uppslänt och mot nordost och
öster. Detta föranledde att den förundersökning som
skulle ha genomförts kom att utgå efter avstämning med
Länsstyrelsen. Lämningen har även fått en reviderad
status, till fyndplats och övrig kulturhistorisk lämning.

Röra 206 :1
Lämningen utgörs av en fyndplats, belägen i öppen hagmark i programområdets västra kant. Vid besiktning i
samband med utredningen gjordes bedömningen att
bättre boplatslägen återﬁnns i området åt sydväst, i en
närbelägen slänt som vetter mot nordost. Ingen förändring av antikvarisk status har i detta föreslagits, varför
lämningens ursprungliga bedömning kvarstår.
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Figur 22. Plankarta med potentiella boplatslägen, samt markberedd yta i anslutning till Röra 8 :1. Bakgrund skapad utifrån
Laserdata VGR, LAS version 1.2 © Lantmäteriet ( 2015 ). Skala 1 :6 000.

Röra 221 :1
Lämningen utgörs av en uppgift om boplats, belägen inom det högre belägna bergsområdet i programområdets östra del. Vid utredningen påträﬀades som
ovan nämnts såväl boplatslämningar som fynd i anslutning till markeringen av platsen, varför denna lämning
nu bedöms vara veriﬁerad.  har efter redovisning
av utförd undersökning valt att sammanföra nämnda
nyfynd till det här berörda fornlämningsnumret ( jfr
Röra  : ovan ).
Röra 228 :1
Lämningen utgörs av en fyndplats, belägen i programområdets nordvästra kant. Vid besiktning i samband
med utredningen konstaterades att lämningen var belägen inom bebyggd tomtmark/fastighet. Följaktligen har
ingen ändring av dess status föreslagits. Nämnas bör att
lämpliga boplatslägen noterades i samband med besiktningen och uppslänt åt nordväst, men detta område kom
att utgå från utredningen ( jfr ovan ).

Övriga iakAagelser
Som nämnts ovan, noterades ett ﬂertal potentiella boplatslägen längs med den nordvästra bergssidan i samband med genomförd besiktning och inventering ( ﬁgur  ). Inom samma område observerades även en
enstaka sentida husgrund, en stenhög och en mindre
jättegryta. Då området utgick efter samråd med Länsstyrelsen genomfördes inga ytterligare arkeologiska insatser inom dessa områden.
I samband med besiktningen konstaterades även att
ett större område i sydslänt, beläget direkt söder och
sydväst om och delvis även inom fornlämning Röra  :,
hade markberetts och mer eller mindre totalförstörts
( jfr ﬁgur  ). Inom detta område noterades rikligt med
ﬂinta ( avslag, spån, kärnfragment, mikrospån etc ) och
kvarts inom området som helhet. Vidare konstaterades
en delvis bevarad och större stenkonstruktion, som möjligen har kunnat utgöra en grav alternativt skärvstenshög, och rester av ett tjockare kulturlager (ﬁgur  ). Den
förstnämnda var belägen centralt inom det markberedda området och under dumpmassor för körväg, medan
kulturlagret noterades i en proﬁl i uppslänt och strax
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Figur 23a-c. 23a, översikt över den norra delen av markberett område, med nämnda stenpackning till höger i bild, från nordost ; 23b, stenpackning från öster ; 23b, kulturlager från sydost. Foto : Joakim Åberg, Bohusläns museum.
Figur 24 till höger. Gränsmärke från nordväst.
Foto, Johan Peterson, Bohusläns museum.

nedanför Röra  :. Då området var beläget utanför det
reviderade programområdets gräns, genomfördes inga
ytterligare arkeologiska insatser.
I programområdets södra kant påträﬀades även vad
som tolkats vara ett gränsmärke, beläget strax sydväst
om provgroparna g och  ( ﬁgur , jfr även bilaga  ).
Denna har emellertid inte registrerats eller dokumenterats närmare.

Resultat mot undersökningsplanen
Målsättningarna med utredningen anses med hänvisning
till ovanstående rubriker Syfte, metod och genomförande
och Resultat vara uppfyllda. De större avvikelserna kring
utredningsområdets utbredning och förundersökningen
av Röra  : har redogjorts för i det ovanstående.
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RAÄ-nr

Objekt nr

Fastighet

Lämningstyp

Storlek
(m!)

Markslag

Antikvarisk bedömning

Röra 13:1

-

Röra-Äng 1:2

Fyndplats

-

Skogsmark

Övrig kulturhistorisk
lämning

Röra
206:1

-

Dalby 1:19

Fyndplats

-

Hagmark

Uppgift om

Röra
221:1

BM2017:33

Röra-Äng 1:2

Boplats

11 350

Skogsmark

Fornlämning

Röra
228:1

-

Dalby 1:50

Fyndplats

-

Tomtmark

Förstörd

Röra 274

BM2017:34

Röra-Äng 1:2

Kolningsanläggning

-

Skogsmark

Fornlämning

Röra 275

BM2017:35

Röra-Äng 1:2

Lägenhetsbebyggelse

-

Skogs-/
hagmark

Fornlämning

Röra 276

BM2017:29

Röra-Äng 1:2

Boplats

7 550

Skogsmark

Fornlämning

Röra 277

BM2017:31

Röra-Äng 1:2

Boplats

5 860

Skogsmark

Fornlämning

Röra 278

BM2017:30

Röra-Äng 1:2

Boplats

2 660

Skogsmark

Fornlämning

Röra 279

BM2017:32

Röra-Äng 1:2

Boplats

4 000

Skogsmark

Fornlämning

Tabell 1. Objekttabell Röra 274-279 ( BM2017 :29-35 ), samt Röra 13 :1, Röra 206 :1, Röra 221 :1, Röra 228 :1.

Slutsats och åtgärdsförslag
I samband med föreliggande utredning har sju tidigare okända fornlämningar konstaterats, Röra –
(  :- ). Lämningarna är inte att betrakta som
avgränsade. Utöver detta har status för tre lämningar
fastställts och/eller reviderats ( jfr tabell  nedan ). Respektive lämnings utbredning/placering har inrapporterats till . De möjliga lämningar och markskadorna
på Röra  : hanteras utanför ramen för detta uppdrag.
En sammanställning av administrativa data för lämningarna ﬁnns i tabell  ovan.
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Tekniska och administrativa uppgiBer
Bohusläns museum dnr :
Bohusläns museum pnr :
Lst Dnr :

17/0136
17023
431-5065-2017

Län :
Kommun :
Socken :
Fastighet :

Västra Götalands län
Orust
Röra
Röra-Äng 1 :2, Dalby 1 :84

Uppdragsgivare :
Ansvarig institution :
Projektansvarig :

Orusts kommun
Bohusläns museum
Magnus Rolöf

Fornlämningsnr :

Röra 13 :1, 206 :1, 221 :1, 228 :1

Ek. karta :
Läge :
Meter över havet :
Koordinatsystem :
Höjdsystem :

8B3b/8131 och 8B2b/8121
X 6460409,278 Y 303830,720 ( planområde )
0–85 m ö.h.
Sweref 99 TM
RH2000

Projektgrupp :

Konsulter :

Johan Peterson ( fältarbetsledare ), Joakim Åberg, Astrid Lennblad,
Magnus Rolöf, Marie Jonsson ( maritim utredning ), Linnea Nordell
( kart- och arkivstudie )
Stene entreprenad

Fältarbetstid :
Arkeologtimmar :
Undersökt yta :

2017-09-01–2017-11-01
152
AU1 : 69500 m2 AU2 : 349000 m2 FU : 2740 m2

Arkiv :
Fynd :

Bohusläns museums arkiv
Inga fynd tillvaratogs

Förhistoriska boplatser och historiska miljöer i Dalby

Bilagor
Bilaga 1. Kontext
Bilaga 2. Plankarta med id-saKa schakt och provgropar, skala 1 :2 500
Bilaga 3. Skiss programområde Dalby 170707, skala 1 :4 000
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1
Bilaga 1. Kontext
Fornlämning

Kontexttyp

ID

Längd (m)

Bredd (m)

Djup/Tjocklek (m) Form i plan

-

Annan

31

-

-

-

-

-

Annan

38

-

-

-

-

-

Annan

39

-

-

-

-

-

Annan

55

-

-

-

-

-

Annan

56

-

-

-

-

-

Annan

128

-

-

-

-

-

Annan

129

-

-

-

-

-

Husgrund

48

-

-

-

-

-

Provgrop

10

0,50

0,50

0,50

Kvadratisk

-

Provgrop

11

0,50

0,50

0,41

Kvadratisk

-

Provgrop

12

0,50

0,50

0,45

Kvadratisk

-

Provgrop

13

0,50

0,50

0,32

Kvadratisk

1
Form i proﬁl

Fyllningstyp

Fyllningsfärg

Beskrivning & Tolkning

Övrig dokumentation
Belägen i södra kanten av programområdet och strax SV om
Pg13-14.

-

-

-

Gränsmärke / markörsten. Stående med
inristad kvadrat, ca 0,35x0,35 m.

-

-

-

En rad stenar, ca 40 stycken, rundade
och ca en halv till en meter stora. Ev
strandskoning

-

-

-

-

Ev husgrund.

Ej dokumenterad närmare.

-

-

-

En liten jättegryta. Ca 0,5 i diameter,
djup. Belägen i framkant på häll.

Ej dokumenterad närmare.

-

-

-

Stenhög. Oklar tolkning.

Ej dokumenterad närmare.

-

-

-

Hål för järnring i berg.

-

-

-

-

Område med avfall; tegel, keramik, ben
och porslin.

-

-

-

-

Husgrund ev källare. Sentida. Ej dokumenterad närmare.

-

Fynd av ﬂinta och kvarts. 1 övrig slagen
ﬂinta, 6 ﬂintsplitter, 1 avslag. 3 kvartssplitter.

0-0,06 förna; 0,060,26 mörk brun mylla;
0,26- 0,39 ljus grå smågrusig sand; 0,39- rödbrun smågrusig sand.
Stenar i botten hindrar
djupare grävning.

Fynd av 3 kvartssplitter och 2 ﬂintsplitter.

0-0,06 förna; 0,060,26 mörk brun mylla;
0,26-0,34 ljus grå smågrusig sand;0,34- rödbrun smågrusig sand.
Stenar i botten hindrar
djupare grävning.

-

Inga fynd.

0-0,06 förna; 0,060,28 mörk brun mylla;
0,28-0,39 ljus grå smågrusig sand; 0,39- rödbrun smågrusig sand.

-

0-0,11 förna och mylla;
0,11-0,14 ljus grå silFynd av 1 stort (0,1 m långt) ovalt avslag
tig sand; 0,14-0,21 ljus
samt 1 övrig slagen ﬂinta. Rikligt med
brun sand; 0,21-0,23
sten (ca 0,05-0,10 m stora), ett fåtal
sotlins; 0,23-0,28 ljus
skärviga. Är sotlinsen rest av härd?
grå sand; 0,28- rödbrun sand

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Fornlämning

Kontexttyp

ID

Längd (m)

Bredd (m)

Djup/Tjocklek (m) Form i plan

-

Provgrop

14

0,50

0,50

0,40

Kvadratisk

-

Provgrop

169

0,50

0,50

0,30

Kvadratisk

-

Schakt

113

3,00

1,30

0,50

Rektangulär

-

Schakt

117

3,00

1,30

0,35

Rektangulär

-

Schakt

121

2,50

1,30

0,36

Rektangulär

-

Schakt

143

7,00

1,30

0,40

Rektangulär

-

Schakt

144

3,00

1,30

0,28

Rektangulär

-

Schakt

170

2,50

1,30

-

-

-

Schakt

174

3,00

1,30

0,55

Rektangulär

1
Form i proﬁl

Fyllningstyp

Fyllningsfärg

Beskrivning & Tolkning

Övrig dokumentation

-

-

-

Inga fynd. Ett antal stenar (0,05-0,1 m
stora).

0-0,15 förna och mylla; 0,15-0,22 ljus grå
sand; 0,22-0,26 brun
siltig sand; 0,26-0,3
mörkbrun grusig sand;
0,3- rödbrun smågrusig sand.

-

Silt

Brun, ljusbrun

Inga fynd.

0-0,15 förna; 0,150,20 ljusbrun sand silt;
0,20 - gul lerig silt.

-

Sand

Brun

Enstaka fynd av ﬂinta. Skalgrus i botten
på enstaka ställen.

0-0,04 förna; 0,040,32 mörkbrun sand;
0,32-0,40 brun sand;
0,40- gulbrun sand stenig grusig sand

-

Silt

Brun

1 ﬂinta. Hårt packat, troligen inom
bruksväg.

0-0,10 förna; 0,100,34 brun silt

-

Silt

-

1 ﬂinta. Blött. Svårt att se ev fynd.

0-0,1 förna; 0,1-0,3
brun sand silt; 0,3 ljusbrun sandig silt

2 ﬂinta, 1 avslag, ett splitter. Blött i Ö,
torrt i V. Fin platå men få fynd.

0-0,10 förna; 0,100,24 ljusgrå ﬁnsand;
0,24-0,36 gulbrun
sand; 0,36-0,44 ﬂammig gulbrun till brun
ngt stenig sand; 0,44 ljusbrun sand

1 ﬂinta.

0-0,0,10 förna; 0,100,15 mörkgrå sand;
0,15-0,25 brunröd siltig sand; 0,25 - mörkbrun till brunröd stenig
siltig sand.

Hård packad böljande botten. Vattenavsatt. 7 svallade ﬂintor. Osäkert om bearbetade.

0-0,1 förna; 0,1-0,15
mörkbrun sandig silt;
0,15-0,32 ljusgrå sandig silt; 0,32-0,43 gul
sand; 0,43- gulgrå hård
sand.

Inga fynd. Vattenavsatta lager.

0-0,07 förna; 0,070,12 mörkbrun sand
silt; 0,12-0,22 brun
sand silt; 0,22-0,32
gulbrun lerinblandad
sand; 0,32-0,43 silt
sand; 0,43-0,53 lerig silt.

-

-

-

-

Sand

Silt

-

Silt

Ljusbrun, gulbrun

Brunröd

-

Brun

1
Fornlämning

Kontexttyp

ID

Längd (m)

Bredd (m)

Djup/Tjocklek (m) Form i plan

-

Schakt

182

4,00

1,30

0,50

-

-

Schakt

183

4,20

1,30

0,47

-

-

Schakt

187

3,00

1,30

0,43

-

-

Schakt

193

3,00

1,30

0,45

-

-

Schakt

194

2,50

1,30

0,40

-

-

Schakt

300

3,00

1,30

0,65

Rektangulär

-

Schakt

302

3,00

1,30

0,71

Rektangulär

-

Schakt

310

3,50

1,30

0,51

-

1
Form i proﬁl

-

-

-

-

-

-

-

-

Fyllningstyp

Silt

Sand

Sand

Sand

Sand

Sand

-

Sand

Fyllningsfärg

Beskrivning & Tolkning

Övrig dokumentation

Gråbrun

Tegel och ev rödgods i övre lager.
Schakt korsas av dräneringsdike. En
mörkfärgning med visst djup men osäker. Utöver ngt kolstänk inga fynd. Dock
relativt tydlig i proﬁlvägg, ev anl.

0-0,8 förna; 0,08-0,23
grå siltig sand; 0,230,37 ev anläggning
mörkt brunsvart siltig
sand; 0,37-0,45 ljusbrun sand; 0,45+ kompakt gråvit ﬁnsand

Inga fynd, ngn mörkfärgning med kol inslag, troligen naturbildning.

0,0-0,05 förna; 0,050,29 matjord ngt siltig gråbrun; 0,29-0,34
ljusgrå ﬁn sandig silt;
0,34-0,44 ﬂammig
kompakt vitare ﬁnsand
ngt siltig

Fynden kommer i botten av lager 3.
Flinta, 1 avslag, 1 övrig slagen, 1 patinerat splitter.

0-0,04 förna; 0,040,21 ljus brun matjord,
ljusare mot botten;
0,21-0,36 ﬂammig ljusbrun siltig sand; 0,36gråvit ﬁnsand.

Ganska stor mängd sten (0,1-0,4 m stora) i schaktet. Fynd av 1 avslag.

0-0,14 förna och urlakningsskikt; 0,14-0,27
ljusgrå podsolsand;
0,27-0,4 ﬂammig rödbrun sand; 0,4- brunorange ﬂammig sand.
Kompakt.

En del ca 0,1-0,3 m stora stenar i schaktet. Inga fynd.

0-0,2 förna och urlakningsskikt; 0,2-0,28
grå podsolsand; 0,28mörk rödbrun grusig
sand.

Inga fynd.

0-0.05 förna 0.05-0.14
matjord, 0.14-0.31
brun siltig sand, 0.310.39 ljusare brun något gul siltigare sand,
0.39- siltig lera gråspräcklig

Mycket sten 0,1-0,5 meter stora under
mylla. Inga fynd, blir blött mot botten.

0-0.07 förna, 0.070,25 mylla svart, 0,250,57 sandblandad
mylla mörk mörk brun,
0,57- kompakt grå siltig sand

Fynd av tegel mm i matjord, nära husgrunder.

0-0,03 förna; 0,030,18 matjord; 0,180,41 brun ngt siltig
sand. Gradvis övergång
till kompakt gråvit sand
0,41+

Ljusbrun

Ljusbrun

Rödbrun

Mörk rödbrun

brun

mörkbrun

Brun

1
Fornlämning

Kontexttyp

ID

Längd (m)

Bredd (m)

Djup/Tjocklek (m) Form i plan

-

Schakt

320

4,00

1,30

0,62

-

-

Schakt

321

3,50

1,30

0,75

-

-

Schakt

322

3,00

1,30

0,73

-

(Röra 275)

Husgrund

34

-

-

-

-

(Röra 275)

Husgrund

35

-

-

-

-

(Röra 8:1)

Lager

53

-

-

-

-

(Röra 8:1)

Stenpackning

52

-

-

-

-

Röra 221

Härd

112

2,00

1,55

-

Oregelbunden

Röra 221

Schakt

100

3,00

1,30

0,55

Rektangulär

Röra 221

Schakt

104

6,00

1,30

0,40

Rektangulär

Röra 221

Schakt

106

9,00

1,30

0,30

1
Form i proﬁl

-

-

Fyllningstyp

Sand

Sand

Fyllningsfärg

Beskrivning & Tolkning

ljusbrun

0,0-0,04 förna; 0,040,14 matjord brun humös: 0,14-0,30 ljusFynd i lager 2. Flinta, 1 avslag, 2 övr slabrun ngt grusig matgen, 7 splitter varav 1 br . Kvarts, 1 splitjordsliknande sand;
ter kvarts. Även 2 tegelfragment.
0,30-0,47 gulﬂammig
grusig stenig sand;
0,47- gråvit ﬁnsand

brun

Övrig dokumentation

Inga fynd utom i matjord, inga anl.

0,0-0,05 förna; 0,050,25 Gråbrun sandig
silt matjord; 0,25-0,62
Brun smågrusig sand
med inslag skaldjur i
sjok; 0,62-0,71 ljusbrun ﬁnsand

-

Sand

brun

Ett litet patinerat splitter.

0,0-0,04 förna; 0,040,23 matjord; 0,230,,48 Brun grusig sand
mellerad; 0,48-0,58
kompakt ljusbrun siltig sand; gråvit ﬁnsand
och lera

-

-

-

Kallmurad, rektangulär och tydlig. Ej
dokumenterad närmare.

-

-

-

-

Ej dokumenterad närmare.

-

-

-

-

Rest av kulturlager eller härd i proﬁl.

Belägen inom förstörd
yta i anslutning till och
söder om Röra 8:1.
Belägen inom förstörd
yta i anslutning till och
söder om Röra 8:1.

-

-

-

Tät stenkonstruktion kring block. Sten
delvis skärvig och skörbränd. Fynd av
ﬂinta mm. Skärvstenshög? Belägen under vägdump och delvis bevarad, vilket
indikeras av fyll mellan stenar.

-

Sand

Svart

Stor anläggning, rikligt med kol och sot i
yta. Enstaka fynd av ﬂinta, en av ﬁn kvalité och en eldpåverkad. Tydlig.

-

-

Silt

Brun

Totalt 4 ﬂinta, varav 1 kärnfragment, ett
avslag med bearbetning (retusch).

0-0.08 förna; 0.080.18 brun silt; 0.180,54 brun röd silt sand

Mörkbrun

1 keramik, 10-tal ﬂinta (merpart svallande).

0-0,04 förna; 0,040,15 mörkbrun sand;
0,15-0,33 ljusbrun
sand; 0,33 - vitgul sand

Enstaka ﬂinta

Urspr. Id 104. Övrig
dokumentation saknas.

-

Sand

1
Fornlämning

Kontexttyp

ID

Längd (m)

Bredd (m)

Djup/Tjocklek (m) Form i plan

Röra 221

Schakt

108

5,50

1,30

1,20

Rund

Röra 221

Schakt

301

2,50

1,30

0,65

Rektangulär

Röra 221

Schakt

311

-

3,20

-

-

Röra 276

Schakt

148

2,50

1,30

0,15

-

Röra 276

Schakt

152

2,50

1,30

0,20

-

Röra 276

Schakt

156

2,00

1,30

0,26

Rektangulär

Röra 276

Schakt

160

2,50

1,30

0,20

-

Röra 276

Schakt

188

3,50

3,00

0,22

-

Röra 276

Schakt

189

3,50

1,50

0,27

-

1
Form i proﬁl

-

-

Fyllningstyp

Sand

-

Fyllningsfärg

Beskrivning & Tolkning

Övrig dokumentation

3 slagna ﬂintor i lager 3. 1 ev slagen
ﬂinta i skalgruslagret samt 2 kvartsnoduler/kärnor.

0-0,05 förna; 0,050,22 svart siltig sand;
0,22-0,45 gulbrun stenig grusig sand; 0,450,58 ljusbrun smågrusig sand.; 0,58-0,8 skalgrus; 0,8-1 vit skalgrusblandad sand; 1- ljusbrun ﬁnsand.

brun

4 splitter ﬂinta, 2 övrigt slagen ﬂinta.

0-0,06 förna, 0,060,26 matjord, 0.260,48 brun grusig sand,
0,48-0,58 ﬁngrusig
sand gråbrun, 0,580,63 grå lite ﬁngrusig
och ﬁnsiltig, 0,63- ljusgrå kompakt siltig lera

Brun

-

Sand

Rödbrun

0,0-0,04 förna; 0,040,09 gråbrun podsol
sand; 0,09-0,15 fyndFynd L3, tunn lins övervägande mikrodebitage. Kvarts, 1 avslag, 1 övrigt kär- förande brun sand inna i splitter. Flinta, 2 avslag, 7 splitter, 4 slag smågrus och inslag
kol; 0,15-0,39 grusig
övr slagen, 1 övr kärna.
nästan stenig ljusbrun
sand

-

Sand

Rödbrun

Fynd av kärnyxa samt riklig mängd annan slagen ﬂinta direkt under förnan.
Schaktet beläget i äldre bruksväg.

0-0,04 förna; 0,04-0,1
grå sand; 0,1- rödbrun
sand.

-

Sand

Brun

Rikligt med slagen ﬂinta direkt under
förnan.

0-0,05 förna; 0,050,15 brun sand; 0,15brungrå sand.
0-0,0,18 förna och rottäcke; 0,18-0,24 grå
ﬁnsand; 0,24 - rödbrun
ngt stenig sand.

-

Sand

Grå, rödbrun

Rikligt med ﬂinta. Undersökning avbröts
med avseende på fyndmängd i toppen
av L3. Mycket splitter, avslag och enstaka kvarts.

-

Sand

Brun

Rikligt med slagen ﬂinta direkt under
förnan.

0-0,13 förna: 0,130,17 gråbrun sand;
0,17-0,2 ljus grå sand.

Grå

Stor mängd fynd av framförallt ﬂinta
men även kvarts. Mycket splitter, mikrospån, avslag, m. m. 3 mellanpåsar fulla
med fynd. Skärvsten. Schaktet beläget
precis ovanför Röra 13.

0-0,13 förna; 0,130,22 ljusgrå ﬁnsand
(fyndförande); 0,220,38 grå något siltig
sand (ﬂammig); 0,38ljusare grå siltig ﬁnsand. Obs detta är en
djupare proﬁl.

Grå

Mörkfärgning med eventuell skärvsten.
Kolbemängd. Osäker tolkning. Knacksten, avslag, övrig slagen, kvartskärna,
splitter, m. m.

0-0,04 förna; 0,040,13 svart matjord/förna humös sand; 0,130,21 ﬂammig grå sand
(fyndförande); 0,21gråvit ﬁnsand.

-

-

Sand

Sand

1
Fornlämning

Kontexttyp

ID

Längd (m)

Bredd (m)

Djup/Tjocklek (m) Form i plan

Röra 277

Härd

129

0,90

0,80

-

Rund

Röra 277

Härd

136

1,10

-

-

Rund

Röra 277

Härd

140

3,50

1,30

-

Oregelbunden

Röra 277

Kolningsanläggning

188

3,00

3,00

0,45

Rund

Röra 277

Rest sten

17

-

-

-

-

Röra 277

Schakt

125

2,00

1,30

0,25

Rektangulär

Röra 277

Schakt

130

6,00

1,30

0,27

-

Röra 277

Schakt

135

4,00

1,30

0,42

Rektangulär

Röra 277

Schakt

139

5,00

1,30

0,25

-

Röra 277

Stenpackning

134

3,10

-

-

-

Röra 277

Stolphål

141

0,28

0,28

-

Rund

Röra 277

Stolphål

142

0,38

-

-

Rund

1
Form i proﬁl

Fyllningstyp

Fyllningsfärg

Beskrivning & Tolkning

Övrig dokumentation

-

Sand

Mörkgrå

Rundad, inslag av kol i yta och enstaka
större stenar centralt. Mindre kant och
skärvsten i längs Ö sida. Inga fynd.

-

-

Sand

Brun, något gråaktig

Trolig härd. En del skärvig sten samt kolförekomst.

Urspr. Id 142.

-

-

Sand

Mörkbrun, grå,

Större härd eller härdﬂak, oavgränsad
och in i schaktkant åt V och Ö. Rikligt
med skärvsten och inslag av kol. Även
rikliga mängder ﬂinta av snarlik karaktär, ﬂera tunna men även stor del eldpåverkade.

-

-

-

Förmodad kolningsgrop. Tydliga vallar
runt hela gropen. Vallen ca 0,2 m hög,
något varierande.

-

-

-

-

Större block, ej naturlig. Markör?

-

-

Sand

Brun

1 härd i schakt. Relativt stenigt och enstaka block.

0-0,04 förna; 0,040,14 grå sand; 0,14 gulbrun sand.

Förmodad anläggning i schaktet (A134)

0-0,05 förna; 0,050,13 podsol; 0,13- ljus
brun siltig sand. Fynd
av ﬂinta (4 avslag och
tre splitter) och 1 bearbetad kvarts. Därtill en
ev knacksten.

Brun

Enstaka fynd av ﬂinta, däribland 1 kärnfragment (spån, svallad), 2 avslag.

0-0,08 förna; 0,080,20 grå sand / podsol;
0,20-0,30 gulbrun
sand; 0,30-0,40 gul
sand; 0,40%- ljusbrun
silt.

Ljus brun

Ett antal anläggningar i schaktet. Rikligt med fynd i form av framför allt ﬂinta,
men också kvarts. Fynd i samtliga lager.
Övervägande del är avslag. 5-10 spån
eller spånfragment. Flertal kärnor och
kärnfragment (10-tal) var eldpåverkade
och patinerade. Flera av avslagen tunna, ev ﬂathuggna? Rikligt med splitter i
schaktet.

0-0,05 förna; 0,5-0,1
grå sand (podsol); 0,10,2 brungrå sand; 0,2ljus brun sand.

-

-

-

-

Sand

Sand

Sand

Ljus brun

-

Sand

Ljus brun

Stenkoncentration med ca 0,05-0,2 m
stora. Fynd av ﬂinta och kvarts. Anläggningen slutar ca 0,30 m innan större
sten (ca 1,1x0,7 m stor). Går in i båda
schaktkanterna.

-

Sand

Brun

Ett antal stenar (0,05-0,1 m stora) i ytan.
Stenskott stolphål?

-

Sand

Ljusbrun

Rikligt med sten i yta, även skärvig. Fynd
av ﬂinta. Tolkning osäker men trolig.

-

1
Fornlämning

Kontexttyp

ID

Längd (m)

Bredd (m)

Djup/Tjocklek (m) Form i plan

Röra 278

Provgrop

4

0,50

0,50

0,70

Kvadratisk

Röra 278

Provgrop

5

0,50

0,50

0,47

Kvadratisk

Röra 278

Schakt

190

5,10

1,30

0,63

-

Röra 278

Schakt

192

3,10

1,30

0,28

-

Röra 279

Provgrop

164

0,50

0,50

0,30

Kvadratisk

Röra 279

Schakt

165

3,00

1,30

0,16

Rektangulär

1
Form i proﬁl

-

-

-

-

Fyllningstyp

Sand

Sand

Sand

Sand

Fyllningsfärg

Beskrivning & Tolkning

Övrig dokumentation

-

Fynd av 5 avslag varav ett spån. Fynden
återfanns i lager 3. Mkt rötter gjorde att
hela gropen inte kunde grävas.

0-0,15 förna; 0,15-0,3
brun sand; 0,3-0,4 ljusgrå siltig sand; 0,4-0,55
brun siltig sand; 0,55brungrå siltig sand.

-

Sand i olika fraktioner ca 0,2 under förna. Fynd av ﬂinta, ﬁn kvalité, i botten av
L3 och L4. Även ﬂera små skärvig sten.

0-0,2 förna ; 0,2-0,24
brun sand ; 0,24-0,35
ljus grå sand ; 0,350,45 gulbrun ljusbrun
sand ; brungul stenig
grusig sand.

Rödbrun

Inslag av patinerad ﬂinta. Två kvartssplitter. Schaktet djupare i sydväst. I nordväst endast till lager 3. Stenkonstruktion
bestående av minst 3 stenar. Liten koncentration av fynd kring dessa. Tillvarataget spån med retusch. Övriga fynd är
3 avbrutna spån, 2 spånliknande avslag,
7 avslag, 11 övrig slagen.

0-0,07 förna; 0,070,13 vitgrå podsol
sand; 0,13-0,26 ﬂammig rödbrun podsolsand;0,26-0,4 ﬂammig
mörkbrun siltig sand;
0,4-0,52 varvig siltig
sand;0,52- ljusgrå siltig
sand. Kompakt. Fynd i
lager 2 och 3.

Gråbrun

Fynd i lager 2. 1 större spån. Övriga
fynd, 3 avslag, 3 övrigt slagen, 1 splitter ﬂinta bränd, 1 bränt avslag, 1 kvartssplitter.

0-0,1 förna; 0,10,14 grå, något siltig,
podsolsand; 0,14-0,22
siltig rödbrun podsol;
0,22- ﬂammig sand
med inslag av grus.
0-0,12 förna; 0,120,17 rottäcke med
svart silt; 0,17-0,25 grå
sand (ﬀ) ; 0,25 - gulbrun sand.

-

Sand

Grå, gulbrun

6 ﬂinta, bra material.

-

Sand

Grå, brungul

0-0,08 förna ; 0,08Rikligt med ﬂinta, främst avslag och split0,14 grå ﬁnsand; 0,14
ter.
- brungul silt sand.

2
Bilaga 2. Plankarta med id-saKa schakt och provgropar, skala 1 :2 500

3
Bilaga 3. Skiss programområde Dalby 170707, skala 1 :4 000

Badplats
Bef. småbåtshamn,
inkl. ev. utökning

Ev. förtätning med enstaka
bostadshus
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Bostäder

Bostäder
Bostäder

Ev. förtätning med
enstaka bostadshus

Bostäder

Bostäder, omfattning ej utredd

DALBY 1:4000
Skiss programområde 170707
Ändrad markanvändninge föreslås inom färgmarkerade områden.

Bostäder

