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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, 
och GSD-Översikts kartan. Lantmäteriet (CC0).
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Inledning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har en arkeo-
logisk utredning och förundersökningar av tre stenåldersboplatser 
genomförts. De arkeologiska insatserna gjordes med anledning av 
planerad byggnation av bostäder inom ett område strax nordöst om 
Uddevalla tätort (figur 1 och 2). Utredningen och förundersökningen 
av L1967:7832 gjordes i december 2020, medan förundersökningarna 
av L2020:11609 och L2020:11610 genomfördes i april 2021.

De arkeologiska undersökningarna beslutades av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län, bekostades av Uddevalla kommun och utfördes 
av personal från Arkeologerna, Statens historiska museum i Mölndal.

Sammanfattning
Inför planerad byggnation av bostäder, inom ett planområde ome-
delbart nordöst om Uddevalla tätort, genomfördes en arkeologisk 
utredning och tre förundersökningar. Utredningen omfattade ett 
cirka sju hektar stort område. De förundersökta fornlämningarna var; 
L1967:7832, L2020:11609 och L2020:11610 (figur 2).

• L1967:7832 var känd innan utredningen och tolkas efter 
förundersökningen som en drygt 11 ooo år gammal boplats. 
Inom fornlämningen påträffades ett flintmaterial kopplat till 
hensbackakultur.   

• L2020:11609 upptäcktes i samband med utredningen. Loka-
len bedöms, liksom L1967:7832, utgöra en drygt 11 000 år 
gammal boplats, med ett flintmaterial som kan hänföras till 
hensbackakultur.   

• L2020:11610 påträffades vid utredningen. Lokalen tolkas 
utifrån strandlinjedatering som en cirka 10 500 år gammal 
aktivitetsyta. Inom fornlämningen återfanns ett flintmaterial 
som bör kopplas till övergångsfasen mellan hensbacka- och 
sandarnakultur. 
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Användandet av tidsangivelser
I rapporten används kalibrerade BP-värden som översatts till en 
tidsangivelse av år före nutid. De kalibrerade tidsangivelserna refere-
rar mestadels till de kalibrerade värden som anges i SGU, kartgenera-
tor (strandlinjenivå). I kartgeneratorn anges dateringarna i år från nu, 
med nu avses året 1950 (SGU 2016).

Rapportens innehåll
Följande rapport innehåller den tekniska resultatredovisningen av de 
arkeologiska förundersökningarna och utredningen inom planområ-
det. Rapporten avslutas med en gemensam tolkningsdiskusson och 
utvärdering av materialets potential inför kommande arkeologiska 
undersökningar.

Topografi , landskap och 
fornlämningsmiljö
Topografi 
Planområdet är beläget i nordöstra utkanten av Uddevalla tätort. 
Landskapet består av ett skogbeklätt bergsparti med dalgångar som 
sträcker sig i nordöst–sydvästlig riktning över bergsryggen. Nivåerna 
inom området varierar från cirka 48 till cirka 90 meter över havet. I 
ett större sammanhang kännetecknas landskapet kring planområdet 
av en mosaik bestående av bebyggelse, parkmiljöer och skogbeklädda 
bergshöjder med sänkor däremellan (fi gur 1 och 2).

Fornlämningsmiljö
Inom planområdet fanns sedan tidigare en känd fornlämning 
(L1967:7832). Fornlämningen var registrerad som en stenåldersbo-
plats. Uppgifter från tidigt 1900-tal gjorde gällande att fl intartefakter 
bestående av bland annat skrapor, spån och en skivyxa återfunnits 
inom boplatsen. Lokalen är belägen cirka 80 meter över havet. Under 
förutsättning att boplatsen varit strandbunden bör den dateras till 
den äldre fasen av hensbackakultur. Dateringen stöds av de fl intarte-
fakter som hittats inom boplatsen, både tidigare och vid den nu 
aktuella förundersökningen. 

I samband med utredningen registrerades ytterligare två nyupp-
täckta stenåldersboplatser inom planområdet (L2020:11609 och 
L2020:11610). Efter förundersökning daterades de två lokalerna via 
strandlinjenivåer och fl intartefakter till den äldre hensbackafasen 
respektive den yngre hensbackafasen/äldre sandarnafasen. 

Hensbackaboplatser i närområdet
I Västsverige utgör de drygt 11 000 år gamla boplatserna det äldsta 
väldokumenterade skiktet av bosättningar i området. Utifrån fl int-
arte fakternas teknokronologiska attribut tillskrivs de hensbackakul-
turen som traditionellt dateras till en period för drygt 10 000–11 500 
år sedan (Berg-Hansen 2017; Kindgren 1995; Nordqvist 2000). Dess 
utbredningsområde sträcker sig i huvudsak från norra Halland till 
Östfold i Norge (Berg-Hansen 2017; Kindgren 1995). En mycket 
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Figur 3. Uddevallasundet för drygt 11 000 år sedan, med en havsnivå som är 75 meter över 
dagens. Utredningsområdet är markerat med lila prick på sundets norra sida. Skala 1:30 000.
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påtaglig koncentration av boplatser finns inte minst i området kring 
Uddevalla.

För drygt 11 000 år sedan bestod området kring dagens Uddevalla 
av ett cirka 3 kilometer brett sund (figur 3). Sundet förband Västerha-
vet med Fornvänern i öster och i förlängningen Yoldiahavet, som ännu 
längre österut utgjorde den dåtida vattenbassängen i Östersjösänkan.  
Inlandsisen som tidigare täckt stora delar av Nordeuropa hade vid 
denna tid smält av mot norr och iskanten befann sig i höjd med det 
som idag utgör södra Värmland. Landskapet söder om iskanten 
bestod av en öppen tundramiljö med glesa bestånd av björkar.   

En effekt av isavsmältningen var att stora mängder kallt färsk-
vatten fördes ut till Västerhavet genom i huvudsak Uddevalla- och 
Skredsvikssundet. Det utströmmande smältvattnet skapade en ”mot-
ström” av tyngre salt bottenvatten långt upp i sundet, vilket bildade 
en extremt näringsrik marin biotop. För de grupper som levde här för 
cirka 11 000 år sedan erbjöd miljön vid Uddevallasundet rikt fiske och 
goda möjligheter till havsfångst. Vid tiden för de äldsta bosättning-
arna fanns möjligen även ren att jaga i området. 

En omfattande studie av hensbackaboplatserna kring Uddevalla 
med omnejd har gjorts av arkeolog Hans Kindgren (Kindgren 1995). 
Analysen visar ett mönster vad gäller boplatsernas lokalisering i 
landskapet, där tre koncentrationer kan urskiljas. En grupp vid det 
dåtida Skredsvikssundet, en grupp med mer spridda lokaler i den 
yttre skärgården och framför allt en grupp vid Uddevallasundet. 

I området kring Uddevalla finns idag ett 15-tal boplatser som 
utifrån flintfynd och strandlinjenivåer kan dateras till den äldre 
hensbackafasen (cirka 11 500–11 000 år sedan). De äldre boplatserna 
ligger samlade på nivåer kring 80 meter över havet på båda sidor om 
Uddevallasundet. De är främst lokaliserade till det område där sundet 
var som smalast. Här var sundet cirka 1,5 kilometer brett och bildade 
en trång passage, där fisk och havs-/landdäggdjur passerade period-
vis. Området kring sundets smalaste del utgjorde en lättillgänglig och 
artrik biotop som troligen nyttjades av människorna i samband med 
fiske, jakt och fångst. Den rika miljön kring sundet var antagligen 
en viktig orsak till att de tidiga grupperna stannade och samlades 
just här för drygt 11 000 år sedan. Två av boplatserna som presen-
teras i rapporten kan tillskrivas den äldre gruppen (L1967:7832, 
L2020:11609).

Relativt snart förändrades dock miljön radikalt för de grupper 
som vistades här. För knappt 11 000 år sedan ersattes den öppna 
arktiska miljön av skogar med tall och björk. Nya djurarter som älg, 
hjort och uroxe vandrade in från söder. Även topografin förändrades 
drastiskt då landhöjningen ombildade landskapet genom att bland 
annat stänga Uddevallasundet. Successivt ombildades sundet till en 
stor havsvik och för drygt 10 000 år sedan var transformationen ett 
faktum (figur 4). 

En av boplatserna (L2020:11610) som påträffades vid utredningen 
kan dateras till den beskrivna förändringsfasen. Utifrån strandlin-
jedatering och fyndens karaktär bör boplatsen ha nyttjats för cirka 
10 500 år sedan. I Uddevallaområdet återfinns de kända boplatserna 
från sen hensbacka- och tidig sandarnakultur framför allt längs de 
forna stränderna av den stora vik som blev resultatet av den fortsatta 
landhöjningen. Boplatser hittas också längs ådalar, vilka bildade 
mindre vikar som skar in i landet. 
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Figur 4. Uddevallasundet stängts och ombildats till en havsvik för drygt 10 000 år sedan. Havsnivån var då 
cirka 50 meter över dagens. Utredningsområdet är markerat med lila prick norr om viken. Skala 1:30 000.



11Boplatser vid Uddevallasundet för 11 000 år sedan

Syfte
Utredning
Syftet med den arkeologiska utredningen var att klargöra om någon 
fornlämning berördes av det planerade arbetsföretaget. Utredningen 
skulle även ge preliminära avgränsningar av nyupptäckta fornläm-
ningar inom utredningsområdet.

Målsättningen var vidare att resultaten från utredningen skulle 
kunna användas vid länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning och 
utgöra underlag inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. 
Resultaten skulle också kunna användas som underlag i företagarens 
planering.

Förundersökning
Förundersökningens syfte var att ge länsstyrelsen ett beslutsunderlag 
inför prövning om tillstånd till ingrepp i de aktuella fornlämningarna. 

För att uppnå syftet skulle förundersökningarna fastställa och 
dokumentera fornlämningarnas karaktär, datering, utbredning och 
komplexitet samt ta tillvara fornfynd. Resultaten skulle även kunna 
användas av undersökare för att bedöma och beräkna omfattningen 
av en eventuell arkeologisk undersökning och användas i företagarens 
fortsatta planering.

Metod, genomförande och 
dokumentation
Utredning
Utredningsområdet var cirka sju hektar stort. En uppskattning efter 
en okulär besiktning gav vid handen att området bestod av cirka sju 
schaktningsbara skogbeklädda dalgångar mellan bergspartier. Flera 
av de grävbara ytorna var svåråtkomliga med grävmaskin och krävde 
avverkning av sly och mindre träd i samband med schaktningsarbetet 
(fi gur 5). Utredningen genomfördes i enlighet med följande moment:

• Innan fältarbetet påbörjades genomfördes kart- och arkivstu-
dier, relevanta för området. Kart- och arkivstudierna syftade 
främst till att skapa en bild av den historiska markanvänd-
ningen (se nedan Kartstudier inför utredning) och fornläm-
ningsbilden inom och i anslutning till utredningsområdet.

• Fältarbetet startade med att utredningsområdet inventerades. 
Inventeringen syftade dels till att lokalisera okända fornläm-
ningar ovan mark, dels till att planlägga hur schaktningen 
skulle genomföras och prioriteras på bästa sätt.

• I nästa steg genomfördes schaktgrävning med grävmaskin. 
Schaktningen gjordes i dalgångarna mellan berg och schaktens 
placering syftade till att täcka in avsatserna i största möjliga 
mån. Schaktens storlek och lokalisering i terrängen påverkades 
även av rådande mark- och fyndförhållanden. Vid utredningen 
grävdes 62 schakt med grävmaskin. Schakten grävdes med 
dubbel skopbred (cirka 3 meter) genom matjorden ner till 
underliggande lager. Schakten varierade i längd från cirka 5 till 
15 meter. Schakten grävdes skiktvis så att fynd kunde relateras 
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till olika lager. Vid schaktningen gjordes en noggrann han-
drensning i syfte att eftersöka anläggningar, kulturlager och 
fynd/fyndkoncentrationer.

• Ett fåtal anläggningslikande mörkfärgningar iakttogs i några 
schakt. De undersöktes till hälften i syfte att fastställa deras 
karaktär, status och bevarandegrad. I samband med under-
sökningen konstaterades att samtliga mörkfärgningar utgjorde 
naturliga företeelser.

• De fyndkoncentrationer som påträffades behandlas varsamt 
och undersöktes endast till den grad som krävdes för att 
bedöma fyndkontexternas fornlämningsstatus.

Förundersökning
Fornlämning L1967:7832 var registrerad inom en cirka 2 100 kvadrat-
meter stor yta, vilket även utgjorde förundersökningsområdet. För-
undersökningsområdet för L2020:11609 och L2020:11610 utgjordes 
av en cirka 4 380 kvadratmeter stor sammanhängande yta. De båda 
boplatserna skildes dock åt av en bergskant och av topografin. 
Förundersökningarna genomfördes enligt följande moment; 

• Schakten grävdes genom förnan ner till underliggande lager. 
Sammanlagt grävdes 16 schakt inom området för L1967:7832. 

Figur 5. Här syns en av de schaktningsbara skogbevuxna dalgångarna inom utredningsområdet. 
Foto: Glenn Johansson.
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Ytterligare åtta schakt grävdes i anslutning till området för 
att avgränsa boplatsen. Inom området för L2020:11609 och 
L2020:11610 grävdes 12 respektive 6 schakt. Schakten grävdes 
generellt med dubbel skopbred (cirka 3 meter) genom matjorden 
ner till det underliggande lager och varierade i längd från cirka 5 
till 15 meter. Vid schaktningen gjordes en noggrann handrens-
ning i syfte att eftersöka anläggningar och fynd/fyndkoncentra-
tioner. Schaktningen genomfördes försiktigt och kontrollerat, 
då fyndförande lager i vissa fall låg ytligt. De fyndförande 
ytorna/lagren avgränsades och sparades intakta i mesta möjliga 
mån. Strategin var att inte förstöra eventuella sammanhållna 
kontexter inför framtida arkeologiska undersökningar. Samtliga 
schakt grävdes lagervis så att fynd kunde relateras till stratigra-
fin. Schaktens lokalisering syftade till att täcka in och avgränsa 
fyndkoncentrationer och fornlämningarnas utbredning. 

• Sammanlagt undersöktes sex provrutor i fyndförande lager 
inom de tre lokalerna. Syftet var att skapa ett underlag gällande 
fyndmaterialets karaktär, datering, mängd och spridning inför 
arkeologiska undersökningar.

• Ett fåtal anläggningslikande mörkfärgningar iakttogs i några 
schakt. De undersöktes till hälften i syfte att fastställa deras 
karaktär, status och bevarandegrad. I samband med underök-
ningen konstaterades att samtliga mörkfärgningar utgjorde 
naturliga företeelser. 

Dokumentation
Dokumentationen av utredningen och förundersökningen innehöll 
följande moment:

• Sökschakt, provrutor och fyndkoncentrationer mättes in med 
RTK-GPS. Dokumentation och fotografering genomfördes 
kontinuerligt under fältarbetet.

• Fynd, fältinmätningar, beskrivningar och lågupplösta foton har 
lagt in i Intrasis  för vidare bearbetning i ArcGis/ArcMap, enligt 
Arkeologernas standard.

• Intrasisprojektet arkiveras hos Arkeologerna, Statens historisk 
museer. Foto arkiveras digitalt, enligt direktiv från Antikvarisk- 
topografiska arkivet (ATA).

Fyndsorteringsstrategi
Med undantag av en förekomst med kvarts bestod fynden från 
förundersökningarna och utredningen av flintartefakter. Flintfynden 
har primärt bedömts med utgångspunkt i Sorteringsschema för flinta 
(Andersson m.fl. 1978). Sorteringsschemat har använts i regionen från 
slutet av 1970-talet och används i stor utsträckning än idag. Syftet 
med en typologisk sortering utifrån sorteringsschemats bestämda 
kriterier är att göra fynden jämförbara med andra fyndmaterial. 
Sorteringsschemat utgör en morfologiskt bestämd typindelning av 
artefakter, men säger ingenting om fyndens flintteknologiska eller 
kronologiska aspekter. I dessa hänseenden har därför andra erfaren-
heter och arbeten använts (se bland annat Aldén Rudd m.fl 2019; 
Berg-Hansen 2017; Nordqvist 1999). 
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Utredningens resultat
Som ovan sagts var utredningsområdet cirka sju hektar stort. De 
schaktningsbara ytorna bestod av skogbeklädda sänkor mellan 
bergspartier. Sammanlagt grävdes 62 schakt med grävmaskin inom 
området (fi gur 6). I samband med utredningen påträff ades två nya 
fornlämningar i utredningsområdet norra del (L2020:11609 och 
L2020:11610). Nedan följer en redogörelse för de kartstudier som 
gjordes i samband med utredningen och en beskrivning och bedöm-
ning av nyupptäckta fornlämningarna. För mer specifi ka uppgifter om 
fynd, lagerföljd och schakt se bilaga 1 och 2. 

Figur 6. Plan över undersökta 
schakt och nyupptäckta forn-
lämningar. Utrednings- och 
förunderökningsområdet för den 
tidigare kända L1967:7832 är 
markerat med lila polygon. De 
nyupptäckta fornlämningarna 
(L2020:11609 och L2020:11610) 
är markerade med röd polygon. 
Skala 1:2 000.
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Kartstudier inför utredningen
Av Christina Rosén

Utredningsområdet ligger på den före detta utmarken till Uddevalla 
stad, norr om stadens inägor och landerier. Det finns flera historiska 
kartor som täcker området, men de redovisar få detaljer. Av allt att 
döma användes det till bete och ängsslåtter fram till en bit in i 1800-
talet. Stadens borgare hade lotter i utmarken, där de kunde ha djur på 
bete och skörda vinterfoder. Den var alltså en del av stadens livsmed-
elsförsörjning. Senare kom den i allt större utsträckning att bebyggas 
med torp.

Kartor från 1695, 1777 och 1803 redovisar ingen bebyggelse inom 
utredningsområdet (figur 7 och 8). Här är endast bergknallar och 
växtlighet schablonmässigt markerat. På kartan från den så kallade 
Ljunggrens atlas 1855 syns hur en rad torp har etablerats i och kring 
utredningsområdet (figur 9). Torpet Bleket, som givit namn åt fastig-
heten, låg sydväst om utredningsområdet. Inom själva området, i dess 
östra del, låg torpet Dalarna. Två byggnader har markerats här, men 
ingen åkermark. Under senare delen av 1800-talet odlas nästan alla 
tillgängliga ytor upp och på gamla ekonomiska kartan 1936 är åker-
marken markerad med gult (figur 10). Nu har också flera byggnader 
tillkommit. Utöver det torp som ligger på samma plats som det gjorde 
1855, har två byggnader tillkommit centralt inom utredningsområdet. 
Ingen av de byggnader som redovisas 1936 finns kvar idag. Den bygg-
nad som idag finns inom utredningsområdet har tillkommit något 
senare. Stigar och småvägar löper över området och förbinder det med 
den övriga torpbebyggelsen i närheten. På Ekonomiska kartan år 1975  
är all åkermark nedlagd igen (figur 11). Några byggnader redovisas, 
varav en är densamma som finns på platsen idag. 

Utredningsområdet är ett typiskt exempel på de förändringar 
som skedde i stor skala i hela södra Sverige under 1800-talet. Befolk-
ningstillväxt tillsammans med lagar som underlättade torpetablering 
medförde en omfattande proletarisering av landsbygdens befolkning 
och torp och backstugor etablerades i stora mängder, med en topp 
runt år 1860. Kring torpen odlades små åkerlappar upp på platser som 
inte var de bäst lämpade för jordbruk och de övergavs i allmänhet när 
torpen lades ned igen. Dessa platser har ibland en lång historia som 
marginalbygd, använd under perioder när människor och bebyggelse 
var utspridd långt utanför den mer etablerade bebyggelsen, sedan 
övergiven för att åter odlas upp vid senare tillfällen. Den här typen av 
platser kan alltså innehålla lämningar från flera tidsperioder, framför 
allt äldre järnålder, tidig medeltid, tidigmodern tid och/eller 1800-tal. 

Det torp som redovisas på kartan år 1855, Dalarna, är medtaget i 
den äldsta bevarade husförhörslängden från 1812 och var då bebott av 
tre hushåll. På Ljunggrens karta år 1855 finns två tomter till torpet, 
en inom utredningsområdet och en något norr därom. Eftersom här 
fanns tre hushåll redan 1812, kan vi anta att torpet inom utrednings-
området med mycket stor sannolikhet var etablerat redan då. Even-
tuella lämningar av torpet är alltså att betrakta som fornlämning, 
eftersom de tillkommit före år 1850.
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Figur 7. Utsnitt ur 1695 års geogra-
fi ska karta (utrednings- och förun-
dersökningsområdet markerat med 
lila polygon). Skala 1:4 000.
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Figur 8. Utsnitt ur 1803 års karta över 
Uddevalla stads utmark (utrednings- och 
förundersökningsområdet markerat med 
lila polygon). Skala 1:4 000.
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Figur 9. Utsnitt ur den så kallade 
Ljunggrens atlas 1855 (utrednings- och 
förundersökningsområdet markerat 
med lila polygon). Skala 1:4 000.
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Figur 10. Utsnitt ur 1936 års ekonomiska 
karta (utrednings- och förundersöknings-
området markerat med lila polygon). 
Skala 1:4 000.
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Figur 11. Utsnitt ur 1975 års Ekonomiska 
karta (utrednings- och förundersöknings-
området markerat med lila polygon). 
Skala 1:4 000.
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L2020:11609
Lämningstyp: Boplats
Höjd över havet: Fornlämningen är belägen mellan cirka 73 och 76 

meter över havet.
Terräng: Fornlämningen återfinns på en nordöstsluttande sänka 

omgiven av berg. I sydväst övergår området i ett trångt sadelläge. 
Växtligheten utgörs av blandskog (figur 6, 12).

Beskrivning: Inom sänkan grävdes två schakt. I schakten återfanns 
37 flintartefakter. Ett fynd typbestämdes som kärnfragment, tolv 
utgjorde spån och övriga fynd bestod av avslag/avfall. Fynden 
framkom i ett lager bestående av grusig sand under cirka 0,1–0,2 
meter förna. Boplatsen har varit strandnära för cirka 11 000 år 
sedan, då var havsnivån drygt 70 meter över dagens nivå.

Bedömning: Boplats L2020:11609 utgör en fornlämning. Inför 
eventuella ingrepp i fornlämningen rekommenderas att boplatsen 
förundersöks. Fornlämningens omfattning beräknas efter utred-
ningen till en cirka 1 500 kvadratmeter stor yta.  

L2020:11610
Lämningstyp: Boplats 
Höjd över havet: Fornlämningen är belägen mellan cirka 65 och 67 

meter över havet.
Terräng: Fornlämningen ligger i en mot nordost sluttande sänka 

omgiven av berg. Växtligheten utgörs av blandskog (figur 6, 13). 
Beskrivning: Inom fornlämningen grävdes tre schakt. I två av 

schakten återfanns elva flintartefakter och en koncentration med 
kvarts. Flintartefakterna bestod av två kärnor, ett kärnfragment, 
ett spån, övriga flintor utgjordes av avslag/avfall. Kvartsmaterialet 
återfanns samlat i en koncentration i anslutning till en naturlig 
kvartsförekomst i berget. Bedömningen är att den lösliggande 
kvartsen högst troligt var bruten från förekomsten och till viss 

Figur 12. Översikt som visar delar av L2020:11609 mot sydväst. 
Foto: Glenn Johansson.
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Figur 13. Översikt överL2020:11610 mot norr. Foto: Glenn Johansson. 

Figur 14. Kvartskoncentrationen inom L2020:11610. 
Foto: Glenn Johansson.
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del bearbetad (figur 14). Fynden framkom i ett lager bestående av 
grusig sand under cirka 0,1–0,2 meter förna. Boplatsen har varit 
strandnära för cirka 10 500 år sedan, då havet stod kring 65 meter 
över dagens nivå.

Bedömning: Boplats L2020:11610 utgör en fornlämning. Inför eventu-
ella ingrepp i fornlämningen rekommenderas att boplatsen förun-
dersöks. Fornlämningens omfattning beräknas efter utredningen 
till en cirka 1 000 kvadratmeter stor yta.

Övriga schakt och ytor inom utredningsområdet
Utöver de nyupptäckta fornlämningarna påträffades inget av arkeolo-
giskt intresse inom utredningsområdet. Lagerföljden i schakten inom 
övriga ytor bestod mestadels av skogsförna som överlagrade grusig 
eller siltig sand. 

Förundersökningarnas resultat 
Nedan följer en redogörelse för resultaten från förundersökningen av 
de tre fornlämningarna. För mer specifika uppgifter om fynd, lager-
följd och schakt se bilaga 1 och 2.

L1967:7832
Terrängförhållanden
Fornlämningen återfinns i en mot nordost sluttande sänka omgiven 
av berg. Växtligheten utgörs av blandskog. Fornlämningen är belägen 
från cirka 75 till 80 meter över havet (figur 15, 16, 17).

Figur 15. Översikt över de norra delarna av L1967:7832 mot söder. Notera 
bergknallen till vänster i bilden. Utifrån fyndmängd utgjorde ytan kring 
bergsklacken den centrala delen av boplatsen. Foto: Glenn Johansson.
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Tidigare uppgifter
Fornlämningen var registrerad i fornminnesregistret som en sten-
åldersboplats. Boplatsen upptäcktes år 1929 av en grupp, med bland 
andra Johan Alin, som inventerade stenåldersboplatser i Uddeval-
latrakten. Alin uppgav att man hittat tre skivskrapor, ett spån och 
avslag inom boplatsen. År 1930 uppmärksammades ytterligare en 
boplats med fynd av skivyxor. Det är dock oklart om det rör sig om en 
och samma boplats. Det verkar emellertid som att den tidigare marke-
ringen i registret bör ha omfattat båda ytorna. De höjdangivelser som 
angivits för fynden är 70 till 77 respektive 80 meter över havet. 

Boplatsen omnämns i Alins Förteckning över stenåldersboplatser 
i Norra Bohuslän (Alin 1955) och i De första människorna i Bohuslän 
(Cullberg 1981). Den har dock aldrig tidigare varit föremål för arkeo-
logiska undersökningar. 

Figur 16. De södra delarna av L1967:7832 mot sydväst. Boplatsens centrala delar utgjordes av ytorna 
kring bergknallen som syns till vänster i bilden. Foto: Glenn Johansson. 
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Figur 17. Plan över undersökta schakt och prov-
rutor. Förunderökningsområdet är markerat 
med lila polygon, nytt fornlämningsområde 
med röd polygon. Skala 1:2 000. 
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Schakt, grävenheter och lagerföljd
Vid förundersökningen grävdes 16 schakt inom området för den 
ursprungliga fornlämningen. Ytterligare åtta schakt grävdes i anslut-
ning till området för att avgränsa boplatsen. Utöver schakten under-
söktes fyra provrutor i två av schakten (figur 17). Provrutorna syftade 
till att ta fram kunskap avseende de fyndförande lagrens tjocklek, 
fyndmängd och fyndens stratigrafiska fördelning.  

Lagerföljden i schakten bestod av cirka 0,05 till 0,10 meter förna 
som överlagrade ett cirka 0,1 till 0,3 meter tjockt humöst sandlager. 
Under den humösa sanden återfanns grusig sand (figur 18). I de 
schakt som grävdes ner mot ett topografiskt lägre område ersattes den 
grusiga sanden av siltig sand.

14C-analyser
I kostnadsberäkningen fanns medel för 14C-analyser och vedartsbe-
stämningar. I samband med förundersökningen återfanns dock inget 
relevant analyserbart material.

Fynd
Sammanlagt samlades 129 fynd in för kategorisering och registre-
ring. Samtliga utgjorde flintartefakter och kategoriserades som 106 
avslag (23 spånlikande/kärnfragment), 15 spån, sju kärnfragment 
(fem sidofragment, ett ryggspån och ett plattformsavlag) samt en pil-/
borrspets av högnipentyp. Alla fynd var vitpatinerade (bilaga 2, figur 
28, 29, 31, 33).  

Figur 18. Stratigrafin i S230. Där cirka 0,05 meter förna överlagrar 
cirka 0,10 meter humös sand, vilken i sin tur övergår i grusig sand. 
Notera de vitpatinerade flintfynden som återfanns i den humösa sanden 
och i den grusiga sanden. Foto: Glenn Johansson.
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Fyndens spridning
Fynd återfanns i tio schakt. Med utgångspunkt i mängden fynd iakt-
togs en cirka 900 kvadratmeter stor koncentration centralt inom den 
nya fornlämningsbegränsningen. Mest påtaglig var fyndkoncentratio-
nen kring en uppstickande bergknalle i centrum av boplatsytan (figur 
15, 16). Fynden avtog i samtliga väderstreck kring koncentrationen. 
Man bör dock förvänta sig flera mindre fyndkoncentrationer inom 
boplatsytan som helhet.

Havsnivån bör ha legat kring 75 meter över dagens nivå, när 
boplatsen var i bruk. Antagandet stöds av fyndspridningen, topogra-
fin i förhållande till boplatsytan, och av att stratigrafin övergick i en 
siltig jordmån i sluttningen ner mot den forna stranden. Om fyndkon-
centrationen kring bergsknallen representerar de centrala delarna av 
boplatsytan har havsstranden legat cirka 6 meter från de nordöstra 
delarna av den samma. Boplatsytan som helhet har sträckt sig cirka 
30 meter in från stranden (figur 19). 

Fynden i relation till stratigrafin
Fynden påträffades i ett humöst sandlager direkt under förnan och 
i ett grusigt sandlager där under (figur 18). Fynd förekommer inom 
boplatsen till ett djup av cirka 0,3 meter efter det att förnan tagits 
bort. Det humösa sandlagret bedöms delvis utgöra ett äldre plog-
lager från tidigt 1900-tal, när ytan senast var uppodlad (figur 10). Det 
grusiga sandlagret uppfattas som naturligt avsatt. Var i stratigrafin 
den ursprungliga boplatsnivån legat gick inte fullt ut att avgöra. Det 
mesta talar för att delar av fyndmaterialet rörts om i samband med 
åkerbruket. Fynden bör dock inte förflyttats några längre sträckor 
horisontellt, utan snarare vertikalt i stratigrafin. Fynden bedöms 
ursprungligen ha legat deponerade i relativt tunna skikt och legat 
samlade i större och/eller mindre koncentrationer över ytan.  

Antikvarisk bedömning
L1967:7832 utgör en fornlämning. Inför eventuella ingrepp i boplatsen 
rekommenderas en arkeologisk undersökning. Det föreslagna under-
sökningsområdet utgörs av en cirka 2 000 kvadratmeter stor yta. 

Omfattning av arkeologiska lämningar
• Boplatsen uppgår till ett cirka 2 000 kvadratmeter stort 

område. 
• Utifrån fyndmängd och fyndspridning bedöms en cirka 900 

kvadratmeter stor yta utgöra de centrala delarna av boplatsen.
• De fyndförande lagren uppfattas vara som mest cirka 0,3 meter 

tjocka efter det att förnan tagits bort.
• Fyndmängden bedöms som måttlig. Om man beräknar antalet 

fynd med utgångspunkt i undersökt yta bör fyndmängden inom 
boplatsens centrala delar uppgå till drygt 1 000–2 000 artefak-
ter och i de perifera delarna till cirka 200–400. Beräkningen 
innehåller dock många osäkerhetsfaktorer, som skillnader i 
fyndtäthet över ytan och fördelning i lagerföljden.   

• Vid förundersökningen påträffades inga anläggningar. Det 
bör dock finnas en beredskap för att eftersöka sådana vid en 
arkeologisk undersökning, eftersom anläggningar och daterbart 
material skulle öka källmaterialets informationsvärde betydligt.   
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Figur 19. Plan över boplatsens i 
relation till stranden vid en havs-
nivå som är 75 meter högre än 
idag. På kartan är även fyndkon-
centrationen i boplatsens centrala 
del markerad med rödorange 
polygon. Skala 1:600. 
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• Om anläggningar påträffas utgörs de sannolikt av små okom-
plicerade anläggningar som stolphål, gropar och härdar. Det 
kan dock inte uteslutas att lämningar efter enklare hydd- eller 
tältkonstruktioner kan förekomma. 

L2020:11609 
Terrängförhållanden
Boplatsen återfinns på den högsta delen av ett sadelläge omgivet av 
berg i nordväst och sydöst. I sydväst och nordöst övergår sadelläget i 
brantare partier. Växtligheten utgörs av blandskog. Fornlämningen är 
belägen från knappt 74 till cirka 76 meter över havet (figur 20).

Tidigare undersökningar
Fornlämningen påträffades i samband med 2020 års utredning (se 
ovan). Vid utredningen påträffades ett fyndmaterial bestående av 37 
flintartefakter i form av kärnfragment, spån och avslag/avfall. Fynden 
daterades till hensbackafasen. 

Schakt, grävenheter och lagerföljd
Vid förundersökningen grävdes 12 schakt inom området för den 
ursprungliga fornlämningen. Utöver schakten undersöktes en prov-
ruta i ett av schakten (figur 21). Provrutan grävdes för att utröna det 
fyndförande lagrens tjocklek, fyndmängd och fyndens stratigrafiska 
fördelning.

Lagerföljden i schakten bestod av cirka 0,05 meter förna som över-
lagrade ett cirka 0,2 till 0,3 meter tjockt humöst sandlager. Under den 
humösa sanden återfanns grusig sand (figur 22). I områdets nordöstra 
del övergick den grusiga sanden i siltig sand.

Figur 20. Översikt som visar delar av L2020:11609 mot sydväst. 
Foto: Glenn Johansson.
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Figur 21. Plan över  undersökta 
schakt och provrutor inom 
L2020:11609 och L2020:11610. 
Förunderökningsområdet är 
markerat med lila polygon, 
nytt fornlämningsområde med 
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14C-analyser 
I kostnadsberäkningen fanns medel för 14C-analyser och vedartsbe-
stämningar. I samband med förundersökningen återfanns emellertid 
inget relevant analyserbart material. 

Fynd
Sammanlagt samlades 26 flintartefakter in för kategorisering och 
registrering. Fynden kategoriserades som 13 avslag (tre spånlikande/
kärnfragment), åtta spån, tre kärnfragment/sidofragment, en övrig 
plattformskärna med en plattform och en skivyxa. Merparten av 
fynden var vitpatinerade (bilaga 2, figur 30, 32).  

Fyndens spridning
Fynd återfanns i fyra schakt inom ett cirka 500 kvadratmeter stort 
område. Övriga schakt var fyndtomma. 

Havsnivån bör ha legat kring 74 meter över dagens nivå, när 
boplatsen var i bruk. Antagandet stöds av fyndspridningen och 
topografin i förhållande till boplatsytan. Boplatsytan har i så fall haft 
kontakt med havet både i nordöst och sydväst, där sadelläget bildade 
slutningar ner mot stranden (figur 23). Flera avläsbara mindre fynd-
koncentrationer kan förväntas inom boplatsytan. 

Figur 22. Schaktning pågår i samband med förundersökningen av 
L2020:11609. I schaktet syns lagerföljden, där förna överlagrar humös 
sand som i sin tur överlagrar grusig sand. Foto: Glenn Johansson.
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Fynden i relation till stratigrafi n
Fynden påträff ades dels i ett humöst sandlager direkt under för-
nan, dels i ett grusigt lager under sanden. Fynd förekommer inom 
boplatsen till ett djup av cirka 0,3 meter under förnan. Det humösa 
sandlagret bedöms delvis utgöra ett äldre ploglager från tidigt 1900-
tal, när ytan senast var uppodlad (fi gur 10). Det grusiga sandlagret 
uppfattas som naturligt avsatt (fi gur 22). Var i stratigrafi n den 
ursprungliga boplatsnivån legat gick inte fullt ut att avgöra. Det mesta 
talar för att delar av fyndmaterialet rörts om i samband med jord-
bruket. Fynden bör dock inte förfl yttats några längre sträckor i sidled 
från sitt ursprungliga läge. Fynden har från början troligtvis legat 
deponerade i relativt tunna skikt samlade i större och/eller mindre 
koncentrationer. 

Antikvarisk bedömning
L2020:11609 utgör en fornlämning. Inför eventuella ingrepp i 
boplatsen rekommenderas en arkeologisk undersökning. Det före-
slagna undersökningsområdet utgörs av en cirka 500 kvadratmeter 
stor yta. 
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Figur 23. Plan över boplatsens relation till stranden vid en havsnivå som är 74 meter högre än idag. Skala 1:600. 
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Omfattning av arkeologiska lämningar
• Boplatsen utgör ett cirka 500 kvadratmeter stort område. 
• De fyndförande lagren bedöms som mest vara cirka 0,3 meter 

tjocka efter det att förnan tagits bort.
• Fyndmängden bedöms som måttlig. Beräknat antalet fynd 

med utgångspunkt i undersökt yta inom boplatsens bör uppgå 
till cirka 500–1 000 artefakter. Beräkningen innehåller dock 
många osäkerhetsfaktorer, som skillnader i fyndtäthet över 
ytan och fördelning i lagerföljden.   

• Vid förundersökningen påträffades inga anläggningar. Det 
bör likväl finnas en beredskap för att eftersöka sådana vid en 
arkeologisk undersökning, eftersom anläggningar och daterbart 
material skulle öka källmaterialets informationsvärde betydligt.   

• Om anläggningar påträffas utgörs de sannolikt av små okom-
plicerade anläggningar som stolphål, gropar och härdar. Det 
kan dock inte uteslutas att lämningar efter enklare hydd- eller 
tältkonstruktioner kan förekomma. 

L2020:11610
Terrängförhållanden
Fornlämningen ligger i den övre delen av en trång sänka omgiven 
av berg. I nordöst övergår sänkan i en slänt. Växtligheten utgörs av 
blandskog. Fornlämningen är belägen från cirka 68 till 69 meter över 
havet (figur 21, 24, 25).

Tidigare undersökningar
Fornlämningen påträffades i samband med 2020 års utredning (se 
ovan). Vid utredningen påträffades ett fyndmaterial bestående av 11 
flintartefakter i form av kärnor, kärnfragment, spån och avslag/avfall. 
Utöver flintfynden iakttogs en kvartskoncentration i anslutning till en 
naturlig kvartsförekomst i berget. 

Figur 24. Förundersökningen pågår av den trånga sänka som 
utgör fornlämningen L2020:11610. Foto: Glenn Johansson.



Boplatser vid Uddevallasundet för 11 000 år sedan34

Figur 25. Översikt med slänten som leder mot nordöst. Foto: Glenn Johansson. 

Figur 26. Lagerföljden i schakt 302, där även provruta 303 grävdes. Foto: Glenn Johansson. 
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Schakt, grävenheter och lagerföljd
Vid förundersökningen grävdes sex schakt inom området för den 
ursprungliga fornlämningen. Utöver schakten undersöktes en prov-
ruta i ett av schakten (figur 21). Provrutan syftade till att utröna 
förhållanden kring det fyndförande lagrets tjocklek, fyndmängd och 
fyndens stratigrafiska fördelning.  

Lagerföljden i schakten bestod av cirka 0,05 till 0,10 meter förna 
som överlagrade grusig sand (figur 26). 

14C- analyser 
I kostnadsberäkningen fanns medel för 14C-analyser och vedartsbe-
stämningar. I samband med förundersökningen återfanns dock inget 
relevant analyserbart material. 

Fynd
Sammantaget insamlades 16 fynd in för kategorisering och registre-
ring. Samtliga bestod av flintartefakter och kategoriserades som 14 
avslag (ett spånlikande/kärnfragment), ett spån och ett spån med 
inhak (bilaga 2, figur 34).  

Fyndens spridning
Fynden påträffades i två schakt. Övriga schakt var fyndtomma. Med 
utgångspunkt i fyndspridningen bedömdes fornlämningen utgöra en 
cirka 200 kvadratmeter stor yta. Mest påtaglig var fyndkoncentratio-
nen mot den bergssida som avgränsar ytan i söder. 

Havsnivån kan ha legat kring 67 meter över dagens nivå, när 
boplatsen var i bruk. Tolkningen stöds av fyndspridningen och 
topografin i förhållande till fyndkoncentrationen. Om så var fallet har 
ytan legat längst ut på en udde i någorlunda skyddat läge bakom en låg 
bergskant (figur 27). Inom den 200 kvadratmeter stora ytan kan det 
förekomma flera mindre avläsbara fyndkoncentrationer. 

Fynden i relation till stratigrafin 
Fynden påträffades i ett gruslager direkt under förnan och finns till 
ett djup av som mest 0,2 meter under den samma (figur 26). Fynden 
är deponerade i ett relativt tunt skikt i gruslagret.  Ytan har inte 
varit uppodlad, vilket innebär att fynden i stor utsträckningen bör 
ligga in situ. 

Antikvarisk bedömning
L2020:11610 utgör en fornlämning. Inför eventuella ingrepp i 
boplatsen rekommenderas en arkeologisk undersökning. Det före-
slagna undersökningsområdet utgörs av en cirka 200 kvadratmeter 
stor yta. 

Omfattning av arkeologiska lämningar
• Boplatsen utgör ett cirka 200 kvadratmeter stort område. 
• Det fyndförande lagret bedöms som mest vara cirka 0,2 meter 

tjockt efter det att förnan tagits bort.
• Fyndmängden bedöms som liten. Beräknat antalet fynd med 

utgångspunkt i undersökt yta inom boplatsens bör uppgå till 
cirka 300–500 artefakter. Beräkningen innehåller dock många 
osäkerhetsfaktorer, som skillnader i fyndtäthet över ytan och 
fördelning i lagerföljden.   
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• Vid förundersökningen påträff ades inga anläggningar. Det 
bör likväl fi nnas en beredskap för att eftersöka sådana vid en 
arkeologisk undersökning, eftersom anläggningar och daterbart 
material skulle öka källmaterialets informationsvärde betydligt.   

• Om anläggningar påträff as utgörs de sannolikt av små okom-
plicerade anläggningar som stolphål, gropar och härdar. Det 
kan dock inte uteslutas att lämningar efter enklare hydd- eller 
tältkonstruktioner kan förekomma. 

Tolkningsdiskussion

Diskussionen nedan avser de tre förundersökta lokalerna. Boplats-
erna ingår i ett rumsligt och kronologiskt sammanhang, vilket inne-
bär att lokalerna har en rad gemensamma förutsättningar. Det ökar 
också den samlade kunskapspotentialen inför eventuella framtida 
undersökningar. 

Figur 27. Plan över boplatsens relation till stranden vid en havsnivå som är 67 meter högre 
än idag. Skala 1:600. 
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Stenålderskronologins förutsättningar
Traditionellt delas det västsvenska källmaterialet från mesolitikum in 
i tre kulturgrupper som kronologiskt följer på varandra; hensbacka, 
sandarna och lihult. Indelningen går tillbaka på Åke Fredsjös arbeten 
från 1950-talet. Genom åren har det har gjorts flera försök att ytterl-
igare dela in det mesolitiska flintmaterialet i snävare flintteknologiska 
tidsavsnitt, i det stora hela har dock den grundläggande tredelningen 
varit rådande (se bland annat Fredsjö 1953; Nordqvist 2000; Hernek 
2005).

Kronologin bygger i stort på att fyndmaterialen och artefakterna 
har infogats i tidsordningen genom jämförelser med strandförskjut-
ning och 14C-dateringar. Så kallade ledartefakter och fyndkombina-
tioner har varit vägledande för fasindelningen. Förekomst och frek-
vens av vissa föremål som ansetts typiska för en fas har ofta kommit 
att datera hela boplatsmaterial.

Ett annat sätt att fasindela stenålder har varit att göra det utifrån 
spånteknologiska kriterier. Bland annat har Bengt Nordqvist delat in 
de västsvenska spånteknologierna i fyra kronologiska faser. Utöver 
mikrospån, som framför allt knyts till lihultkulturen, förknippas en 
spånteknologi med hensbackakultur, en annan med sandarnakultur 
och ytterligare en fjärde spåntillverkningsmetod kopplas samman 
med gropkeramisk kultur (Nordqvist 1999).

Det senaste arbetet som behandlar mesolitisk kronologi på ett 
mer övergripande plan utgörs av Kalle Thorsbergs och Magnus von 
der Lufts analyser. Studien utgår från underökningarna i Stora Holm 
och syftar främst till en snävare fasindelning av sandarnakulturen. 
Analysen skiljer sig från tidigare arbeten genom att fokusera på hela 
sönderdelningsprocessen i flintteknologin. Den utgår från identifie-
rade teknologiska grupperingar i materialet som sedan inordnas i en 
kronologisk sekvens. En grupp placeras in i en tidig sandarnafas, en 
annan identifieras som sandarnakulturens klassiska mellersta fas och 
en tredje flintgrupp hänförs till en yngre del av sandarnakulturen. 
Indelningen av sandarnakulturen betraktas i förlängningen som en 
teknokronologisk parallell företeelse till Maglemosekulturen i Syd-
skandinavien (Aldén Rudd m.fl. 2019). 

Fynden från de tre lokalerna
I fyndmaterialet från L1967:7832 och L2020:11609 förekommer 
identifierbara flintteknologiska attribut som i en västsvensk kontext 
kan kopplas samman med hensbackakultur. I materialet åskådliggörs 
teknologin framför allt genom spån, kärnfragment och spetsen av 
högnipentyp. I detta inventarium ingår även skivyxorna (figur 28, 29, 
30, 31, 32, 33). Varken det fyndmaterial som insamlats tidigare eller 
de fynd som framkom vid förundersökning innehåller artefakter eller 
uppvisar attribut som kan dateras till senare mesolitiska perioder 
eller neolitikum.

Bland fynden från de två lokalerna finns ett drygt 30-tal spån 
som representerar spånteknologin på platsen. Spånen kännetecknas 
generellt av att vara förhållandevis stora och relativt breda. Spånens 
storlek varierar dock, vilket ger ett intryck av en storleksmässig ore-
gelbundenhet i materialet. Flera av spånen uppvisar motsatt riktade 
slagvågor som visar att de avspaltats från ensidiga tvåpoliga spån-
kärnor. Några spån är även framställda från enpoliga koniska kärnor. 
Spånen uppvisar en enhetlig plattformsmorfologi med extremt små 
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punkt- eller ovalformade slagplattformar av plan typ. De små slag-
plattformarna uppvisar ofta preparering på spånens motsida som 
tillkommit genom fintillhuggning av kärnorna. Prepareringen har 
dels syftat till att förstärka kanten, dels till att styra avspaltningen 
av spånen. I flera fall är plattformsvinklarna sneda, vilket visar att 
åtminstone dessa spån tillverkats från kärnor med vinklade platt-
formar (figur 28, 29, 30). 

Utöver spånen har även kärnfragmenten ett samband med 
spåntillverkningsprocessen. Kärnfragmenten utgörs av ett rygg-
spån, sidofragment och ett plattformsavslag. Ryggspånet (inom 
L1967:7832) utgörs av helt spån som är ensidigt ryggat längs hela 
sidan. Ryggspånet representerar hela kärnans längd (figur 33). Ryg-
gade spån kan vara en del av spånreduktioner på flera olika sätt. Ett 
är i början av kärnans tillformning då en rygg skapas för att styra for-
men av ett inledande avslag. Ryggspån kan sedan förekomma i flera 
skeden i processen som resultat av omformning av kärnan (Aldén 
Rudd m.fl. 2019). Det aktuella ryggspånet tillhör inte den initiala 
tillformningen utan har tillkommit i ett senare skede i reduktionen. 

0 2 cm
Figur 28

Figur 29

Figur 28 och 29. 
Flintspån från 
L1967:7832. Skala 1:1. 
Foto: Lena Troedson.

0 2 cm
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0 2 cm

0 2 cm

Figur 31. Den lilla högnipenspetsen från L1967:7832. 
Skala 1:1. Foto: Lena Troedson.

Figur 32. Den skivyxa som återfanns inom 
L2020:11609. Skala 1:1. Foto: Lena Troedson.

Utöver ryggspån skapar tillformningen av kärnor även en uppsättning 
av olika spånliknande avslag som hör samman med kärnbearbetning. 
Det är alltså i det sammanhanget som merparten av de spånlikande 
avslagen från förundersökningarna ska förstås. 

Alla sidofragmenten utom ett består av korta spånlikande sidoav-
slag. De uppvisar flera ryggar och har slagplattformar, varav de flesta 
är preparerade med fintillhuggning. Undantaget utgörs av ett sidoav-
slag från bottenpartiet av en konisk kärna. Intrycket är att sidofrag-
menten främst är ett resultat av oavsiktliga avspaltningar snarare än 
resultat av den ämnade reduktionen (figur 33).

Det enda plattformsavslaget (inom L1967:7832) är ett tunt avslag 
från en ensidig kärna. Plattformsavslaget uppvisar spår efter två 
fasetteringar. Plattformsavslaget är ett resultat av en korrigering 
av kärnan för att skapa en ny plattform eller ny avspaltningsvinkel 
(figur 33). 

Om avfallsmaterialet från de båda lokalerna kan kort sägas att det 
både består av avslag från finare bearbetning och grövre bitar med 
krusta från primärreduktion.   

Fyndmaterialet från L2020:11609 är teknokronologiskt mer 
svårdefinierat. Det beror dels för att det är mindre omfattande, dels 
för att det förekommer färre teknologiskt identifierbara komponenter. 
Utifrån strandlinjeförskjutningen bör fynden dock vara cirka 500 år 
yngre än fyndmaterialen på de övriga två boplatserna. Om de fåtaliga 
spånen från platsen kan sägas att de var relativt smala och uppvisade 
en rygg (figur 34).  
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Strandlinjenivåer och strandlinjekronologi i området
De uppgifter som presenteras nedan om strandlinjenivåer och date-
ringar är hämtade från SGU, Kartgenerator. Dateringarna i kartgene-
ratorn anges i år från nu. Med nu avses året 1950 (SGU 2016).

Det aktuella utredningsområdet utgör ett bergsparti med platåer 
och mindre dalgångar mellan uppstickande berg. Nivåerna inom 
området varierar från cirka 48 till cirka 90 meter över havet.

För drygt 13 000 år sedan smälte inlandsisarna kring Uddeval-
laområdet och iskanten försköts norrut. Till en början förvandlades 
landskapet till ett ishav med kringflytande isberg och små uppstick-
ande öar, där topografin var som högst. När en mer sammanhängande 
landmassa började resa sig ur havet för runt 12 o00 år sedan var havs-
nivån cirka 108 meter högre än idag. I ett tidigt skede sjönk havsnivån 
snabbt på grund av landhöjningen och för drygt 11 500 år sedan blev 
de högst belägna delarna av utredningsområdet beboliga.  

För 11 000 år sedan stod havsnivån 71 meter över dagens nivå i 
området kring Uddevalla. Av de aktuella lokalerna utgjorde de två 
högst liggande strandnära bosättningsytor vid denna tid. Nivåerna 
indikerar att L2020:11609 kan vara något yngre än L1967:7832. De 

Figur 34. Flintartefakter från L2020:11610. Till 
vänster ett kärnfragment i mitten ett spån med 
inhak och till höger ett spånfragment. Skala 1:1. 
Foto: Lena Troedson.

0 2 cm
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bör dock betraktas som någorlunda ”samtida” i ett större kronologiskt 
sammanhang. Boplatserna låg på ett näs beläget på den norra sidan 
av det dåvarande Uddevallasundet, som förband Västerhavet med 
Fornvänern. Boplatsytorna vätte in mot en skyddad vik i nordöst, som 
sträckte sig norrut från sundet. Åt norr och framför allt mot väster 
bildade topografin kring boplatsytorna branta stup (figur 35). 

I takt med den fortsatta landhöjningen och havsstrandens regres-
sion blottlades den tredje boplatsytan (L2020:11610) för cirka 10 500 
år sedan. Vid denna tid var havsstranden cirka 65 meter högre än 
idag (figur 8). Det naturgeografiska läget på näset i Uddevallasundets 
norra del, var i stort sett det samma som för de två andra boplatserna, 
med skillnaden att sundet blivit smalare och var på väg att förvandlas 
till en havsvik. 

För 10 000 år sedan hade havsnivån sjunkit till 48 meter över 
dagens nivå och de tre boplatsytorna hade tappat sin direkta rums-
liga relation med havet. Ytorna låg cirka 500 meter från havsstran-
den, högt belägna ovanför bergsbranter som skar ner i den dåtida 
havsviken.

Sammanfattning av fyndens datering 
och strandlinjekronologi
Som ovan sagts kan fynden från L1967:7832 och L2020:11609 utifrån 
ledartefakter och teknologiska aspekter tillskrivas hensbackakultu-
rens äldre del. Den teknokronologiska dateringen av fynden överens-
stämmer med strandlinjekronologin i området och daterar lokalerna 
till en fas för drygt 11 000 år sedan. Med utgångspunkt i strandlinje-
förskjutningen bör en bortre gräns för aktiviteternas datering sättas 
till cirka 11 500 år före nutid. Platserna bör jämföras kronologiskt 
med lokaler som boplatsen vid Tosskär (Stenkyrka 94, se Fredsjö 
1953:32ff; Kindgren 2002), Ytterby 211 (Ortman 2015) och Björlanda 
301 (Ragnesten 2003).

Karakteristisk för fyndmaterialen från denna fas är framställning 
av stora och tämligen breda spån som är framställda från ensidiga 
tvåpoliga, alternativt ensidiga enpoliga spånkärnor. Spetsmaterialen 
domineras av skevpilar med inslag av mikroliter. Små borrar/spetsar 
av högnipentyp är också typiska. I materialen finns även skivyxor och 
lerbergsyxor. 

Fynden från L2020:11610 är mer anonyma beträffande förekomst 
av ledartefakter och teknologiska attribut. Om vi förutsätter att 
boplatsen varit strandnära visar dock strandlinjeförskjutningskur-
van att lokalen bör vara cirka 10 500 år gammal. Vilket kronologiskt 
sammanhang som materialet i så fall representerar beror på hur man 
väljer att betrakta och använda de gängse kultur- och fasindelning-
arna, mer specifikt hur man väljer att betrakta gränsdragningen 
mellan sandarna- och hensbackakultur. I allmänhet har skiljelinjen 
mellan hensbacka- och sandarnakultur satts till en fas för cirka 10 
000 år sedan, vilket sammanfaller med gränsen för preboreal- och 
boreal tid. Bidragande till gränssättningen är också göteborgsarkeo-
logins traditionella ståndpunkt att sandarnakulturens boplatser är 
överlagrade medan den föregående hensbackakulturens inte är det (se 
bland annat Andersson m.fl. 1988:144 och 2005). 

Som kritik mot den traditionella synen har Kalle Thorsberg och 
Magnus von der Luft påvisat en rad orimligheter med gränssätt-
ningen, bland annat genom att påpeka att föremål som är äldre än 
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L2020:11609

L2020:11610

L1967:7832
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Figur 35. Boplats L1967:7832 var strandnära 
belägen för drygt 11 000 år sedan, med en havsnivå 
som är 75 meter över dagens. Observera att hela 
L2020:11610 och delar av L2020:11609 låg under 
vatten vid samma strandnivå. Den lilla nivåskill-
naden mellan L1967:7832 och L2020:11609 kan 
indikera en kronologisk skillnad. Båda bör dock 
enligt en strandlinjedatering vara drygt 11 000 år 
gamla. Skala 1:4 000.
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L2020:11609

L2020:11610

L1967:7832
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Figur 36. Boplats L2020:11610 ligger nära 
stranden för cirka 10 500 år sedan, med 
en havsnivå som är 67 meter över dagens. 
Observera att de två andra boplatsytorna 
tappat den omedelbara kontakten med 
stranden vid denna tid. Skala 1:4 000.
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regressionsminimum förekommer i det överlagrade materialet. I 
stället föreslås att större delen av sandarnakulturen bör ses som en i 
tid parallell företeelse med maglemosekulturen i Sydskandinavien. 
En konsekvens av detta är att cirka 10 500 år gamla fyndmaterial 
som tidigare tillskrivits den yngre hensbackafasen i stället bör 
betraktas i analogi med den äldre maglemosetraditionen och ses som 
sandarnakulturens äldsta fas. Thorsberg och von der Luft menar att 
fyndmaterialen på de äldre sandarnaboplatserna har flera gemen-
samma drag med samtida sydskandinaviska sådana vad gäller såväl 
flintteknologi som ledartefakter (Aldén Rudd m.fl. 2019). 

Sammanfattande tolkning 
Fynden och strandlinjedateringen visar att människor vistats på de 
två högst belägna lokalerna (L1967:7832 och L2020:11609) för drygt 
11 000 år sedan. Boplatsytorna bedöms vara cirka 2 000 respektive 
500 kvadratmeter stora. Inom L1967:7832 återfinns en central del 
som utifrån fyndspridning upptar en cirka 900 kvadratmeter stor yta 
(figur 20). 

När boplatserna var i bruk låg de på norrsidan av dåvarande Udde-
valla sundet, som utgjorde en vattenväg mellan Västerhavet och Forn-
vänern vid denna tid. Boplatserna vätte mot nordöst och var belägna i 
inloppet av en vik som sträckte sig norrut från sundet (figur 3). 

Flintteknologiskt tillhör fynden från de båda lokalerna hens-
backakultur. I materialet åskådliggörs teknologin genom spån, 
kärnfragment, borrspetsen av högnipentyp och skivyxor (figur 28, 
29, 30, 31, 32, 33). Fynden har ursprungligen legat i relativt tunna 
skikt, stratigrafin är dock delvis omrörd av plöjning inom delar av 
området. Det betyder att fynden i viss mån kan ha förflyttats från sina 
ursprungliga deponeringslägen, de bör dock inte flyttats några längre 
sträckor i sidled.

Lokalerna tillhör det äldsta väldokumenterade skiktet av boplatser 
i Västsverige med klassiska paralleller som exempelvis boplatsen vid 
Tosskär. I ett lokalt sammanhang ingår boplatsen i en koncentration 
av kända lokaler i området kring det dåtida Uddevallasundet. Boplats-
erna kring sundet återfinns samlade på nivåer kring 80 meter över 
havet och är främst lokaliserade till det område där sundet var som 
smalast. 

Utifrån strandlinjedatering bedöms fynden inom L2020:11610 
utgöra spåren efter besök på platsen för cirka 10 500 år sedan. 
Lokalens naturgeografiska läge har i stort sett varit det samma som 
för de två äldre boplatserna. Fyndmaterialet från lokalen är relativt 
litet och återfinns deponerat inom en cirka 200 kvadratmeter stor 
yta. Platsen och fyndens ringa omfattning ger intrycket av en tillfäl-
lig aktivitetsyta snarare än en regelrätt boplats. Ytan har inte varit 
uppodlad, vilket innebär att fynden i stor utsträckning bör ligga där 
de ursprungligen deponerades.

Vilket kronologiskt sammanhang som den 10 500 år gamla lokalen 
(L2020:11610) representerar beror på vad som framkommer vid 
eventuella framtida undersökningar och hur man väljer att betrakta 
gränsdragningen mellan sandarna- och hensbackakultur.
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Arkeologisk potential inför vidare undersökningar 
Förundersökningarna visar att L1967:7832 och L2020:11609 utgör 
drygt 11 000 år gamla boplatser, som utifrån fyndmaterialets karak-
tär kan hänföras till hensbackakulturens äldre del. Boplatserna är 
välavgränsade och ytmässigt relativt små. Mängden fynd förefal-
ler också att vara relativt begränsad. Materialet är homogent och 
innehåller ingen inblandning av fynd från senare perioder av stenål-
dern. Trotts småskalig odling under 1900 talets första hälft bedöms 
lokalerna vara tämligen opåverkad av senare tiders markanvändning. 

Efter förundersökningen bedöms L2020:11610 utgöra en liten 
aktivitetsyta som besökts för cirka 10 500 år sedan. Eftersom ytan 
inte har varit uppodlad bör fyndsamanhanget vara i det närmaste 
opåverkat. Boplatsens datering placerar in lämningarna i en bryt-
ningstid både i fråga om de naturgivna förutsättningarna och fyndens 
kulturella sammanhang. 

Sammantaget visar förundersökningsresultaten att en noggrann 
arkeologisk undersökning av de tre lokalerna har potential att belysa:

Teknokronologiska frågeställningar
I sin avhandling, Den sosiale teknologien, Teknologi og tradisjon i 
Nord-Europa ved slutten av istida, 10 900–8 500 f.Kr. analyserar 
Inger Marie Berg-Hansen ett omfattande material från ett antal 
senpaleolitiska och tidigmesolitiska boplatser, bland annat ett par 
från Göteborg och Bohuslän (Berg-Hansen 2017). Hon pekar på att det 
fortfarande finns klara teknokronologiska oklarheter kring kunska-
pen om hensbacka-/fosnakulturen. Det gäller inte minst på grund 
av bristen på 14C-daterade boplatser (väldaterade boplatser, genom 
14C, saknas i stor utsträckning). En undersökning av L1967:7832 och 
L2020:11609 har potential att fylla ut dessa kunskapsluckor.

Lokalen L2020:11610 hamnar dateringsmässigt i gränsdragningen 
mellan hensbacka- och sandarnakultur, vilket i sig är ett komplext 
problemområde. Problematiken omfattar bland annat diskussioner 
om teknokronologisk parallellitet med den sydskandinaviska magle-
mosekulturen. Sammantaget kan fyndmaterialen från de tre loka-
lerna potentiellt belysa flintteknologiska förändringar under loppet av 
preboreal tid.

Frågeställningar kring bosättningsmönster
Kunskapsläget visar att bosättningsmönstret under äldre stenålder 
består av såväl större som mindre boplatser/aktivitetsytor. Större 
boplatser med lämningar efter mer varaktigt boende och tydligt 
avgränsade aktivitetsytor har karakteriserats som samlings- eller 
basboplats inom det mesolitiska samhället (jämför med bland annat 
Nordqvist 2000). Basboplatserna kan förutsättas ha haft en bety-
dande roll för det lokala och regionala samhällets identitet, vilket 
bland annat innefattat ekonomi, ritualer, kosmologi och teknologi. 
Parallellt med basboplatserna har det funnits flera samtida mindre 
aktivitetsytor i närområdet.  Ett ”boplatsområde” kan således omfatta 
flera geografiska zoner i landskapsrummet. Platserna som omger det 
reella boendet kan beskrivas som ett större boplatsrum, som tjänat 
såväl rituella, ekonomiska som sociala ändamål (Grøn & Kuznetsov 
2003).
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De tre aktuella boplatserna förväntas utgöra en kronologisk 
sekvens i definierat landskapsrum. Sekvensen innefattar preboreal tid 
och avslutas i gränslandet mot boreal tid. Perioden innehåller stora 
snabba klimatförändringar som radikalt förändrar förutsättningarna 
för djurliv och växtlighet, vilket i sin tur förändrar förutsättning-
arna för de existerande jägarsamlargrupperna. Vidare arkeologiska 
undersökningar av de tre lokalerna kan belysa skillnader avseende 
lokalernas omfattning, komplexitet och funktion i ljuset av ett större 
bosättningsmönster 

Frågeställningar kring inre organisation
Kopplat till frågor om bosättningsmönster är frågeställningar kring 
lokalernas inre organisation. Vid en undersökning av de tre boplats-
erna finns förutsättningar att belysa en eventuell rumslig organise-
ring av olika aktiviteter. Lokalerna bedöms som tämligen opåverkade 
av senare tiders markanvändning, vidare är fyndmaterialen enhetliga 
i fråga om datering och fyndmängderna förefaller vara hanterbara. 
Sammantaget har därför fyndmaterialen potential för studier av 
rumslig disposition och definierbara aktivitetsområden inom respek-
tive lokal. Det kan inte heller uteslutas att spår efter hyddor/tält och 
härdar där träkol för 14C-analys kan förekomma, vilket skulle bidra 
enormt mycket till kunskapspotentialen. 
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabeller
Utredning inom L2020:11609
Schakt  
nr

Lagerföljd Fynd (flinta)

256 0–0,15 förna 
0,1– grusig sand

1 avslag

257 0–0,15 förna 
0,1– grusig sand

12 spån 
1 kärnfragment 
23 avslag/avfall

Utredning inom L2020:11610
Schakt  
nr

Lagerföljd Fynd (flinta)

259 0–0,15 förna 
0,15– grusig sand

1 spån 
1 kärnfragment 
7 avslag/avfall

262 0–0,1 förna 
0,1– grusig sand

263 0–0,15 förna 
0,15– grusig sand  
med inslag av sten

2 plattformskärnor

Förundersökning inom L1967:7832 
Schaktnr Lagerföljd Fynd (flinta) Schakt inom ny forn- 

lämningsbegränsning

225 0–0,10 förna 
0,10–0,15 humös sand 
0,25– grusig sand

226 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15– grusig sand

228 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15– grusig sand
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Schaktnr Lagerföljd Fynd (flinta) Schakt inom ny forn- 
lämningsbegränsning

229 0–0,05 förna 
0,05–0,20 humös sand 
0,20– grusig sand

230 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15– grusig sand

1 plattformsavslag 
1 sidofragment 
7 avslag

Ja

231 (provruta inom S230) 0–0,05 grusig sand 1 spets (högnipen typ) 
2 sidofragment 
4 spån 
5 spånliknande avslag 
15 avslag

Ja

232 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15– grusig sand

Ja

233 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15– grusig sand

Ja

234 (provruta inom S230) 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15–0,35 grusig sand

1 sidofragment 
1 spån 
5 spånliknande avslag 
3 avslag

Ja

235 (provruta inom S230) 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15–0,35 grusig sand

3 avslag Ja

236 0–0,1 förna 
0,1–0,2 humös sand 
0,2– grusig sand

2 spån 
3 spånlikande avslag 
5 avslag

Ja

237 0–0,1 förna 
0,1–0,3 humös sand 
0,3– grusig sand/siltig sand i 
nordost

3 avslag Ja

238 0–0,1 förna 
0,1–0,2 humös sand 
0,2– grusig sand

3 avslag Ja

241 0–0,1 förna 
0,1–0,3 humös sand 
0,3-grusig sand

Ja

245 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15–0,35 grusig sand

246 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15–0,35 grusig sand

247 0–0,05 förna 
0,05–0,15 humös sand 
0,15–0,35 grusig sand

248 0–0,05 förna 
0,05–0,25 humös sand 
0,25 grusig sand

5 avslag Ja

249 0–0,05 förna 
0,05–0,25 humös sand 
0,25 grusig sand

1 ryggspån 
2 spån 
3 spånlikande avslag 
10 avslag

Ja

250 0–0,05 förna 
0,05–0,25 humös sand 
0,25 grusig sand

4 spån 
5 spånlikande avslag 
20 avslag

Ja

251 (provruta inom S250) 0,25–0,5 grusig sand Ja

252 0–0,1 förna 
0,1–0,3 humös sand 
0,3– grusig sand/siltig sand i 
nordost 

1 sidofragment 
1 spånliknande kärnfragment 
2 spån 
3 avslag

Ja

253 0–0,1 förna 
0,1 grusig sand

3 avslag Ja
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Förundersökning inom L2020:11609
Schakt nr Lagerföljd Fynd (flinta) Schakt inom ny forn- 

lämningsbegränsning

308 0–0,05 förna 
0,05–0,30 humös sand 
0,30–0,45 grusig sand 
0,45– siltig sand

4 avslag 
2 spån

Ja

309 0–0,05 förna 
0,05–0,30 humös sand 
0,30–0,45 grusig sand 
0,45– siltig sand

4 avslag 
3 kärnfragment 
1 skivyxa 
1 spån 
1 övrig plattformskärna (reg i P310)

Ja

310 (provruta  
inom S309)

0–0,05 förna 
0,05–0,30 humös sand 
0,30–0,45 grusig sand 
0,45– siltig sand

Se S309 Ja

311 0–0,05 förna 
0,05–0,35 humös sand 
0,35–0,50-silt/berg

Ja

312 0–0,05 förna 
0,05–0,25 humös sand 
0,25–0,35 grusig sand 
0,35-siltig sand

5 avslag 
3 spån

Ja

313 0–0,05 förna 
0,05–0,25 humös sand 
0,30–0,40 grusig sand 

Ja

314 0–0,05 förna 
omrört/påfört material

315 0–0,05 förna 
0,05–grusig sand/berg

316 0–0,05 förna 
0,05–0,45 sand 
0,45– siltig sand

317 0–0,05 förna 
0,05–0,45 sand 
0,45– siltig sand

318 0–0,05 förna 
0,05–0,60 humös sand 
0,60– siltig sand 

319 0–0,05 förna 
0,05–0,20 humös sand 
0,20–0,30 grusig sand 
0,30– berg

320 0–0,05 förna 
0,05–0,20 humös sand 
0,20–0,30 grusig sand 
0,30– berg
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Förundersökning inom L2020:11610
Schakt nr Lagerföljd Fynd (flinta) Schakt inom ny forn- 

lämningsbegränsning

301 0–0,05 förna 
0,05–0,25 humös sand 
0,25– grusig sand/mycket 
sten

1 avslag Ja

302 0–0,05 förna 
0,05–0,20 humös sand 
0,20– grusig sand

13 avslag 
1 spån med inhak 
1 spånfragment

Ja

303 (provruta inom S302) 0–0,05 förna 
0,05–0,20 humös sand 
0,20– grusig sand

Se S302 Ja

304 0–0,05 förna 
0,05–0,20 humös sand 
0,20– sten/berg

Ja

305 0–0,05 förna 
0,05–0,30 humös sand 
0,30-silt

306 0–0,05 förna 
0,05–0,30 humös sand 
0,30– siltig sand

307 0–0,05 förna  
0,05–0,30 humös sand 
0,30– siltig sand

Bilaga 2. Fyndtabeller, förundersökning
L1967:7832
Fyndnr Material Sakord Antal Anmärkning Schaktnr

1 Flinta Kärnfragment 1 Ryggspån 249

2 Flinta Spån 2 249

3 Flinta Avslag 3 Spånliknande, kärnfragment 249

4 Flinta Avslag 10 249

5 Flinta Avslag 3 238

6 Flinta Avslag 3 252

7 Flinta Kärnfragment 1 Sidogragment 252

8 Flinta Avslag 1 Spånliknande, kärnfragment 252

9 Flinta Spån 2 252

10 Flinta Kärnfragment 1 Plattformsavslag 230

11 Flinta Kärnfragment 1 Sidofragment 230

12 Flinta Avslag 7 230

13 Flinta Avslag 3 233

14 Flinta Kärnfragment 1 Sidofragment 234

15 Flinta Spån 1 234

16 Flinta Avslag 3 234

17 Flinta Avslag 5 Spånliknande, kärnfragment 234

18 Flinta Avslag 15 231

19 Flinta Avslag 6 Spånliknande, kärnfragment 231

20 Flinta Spån 4 231

21 Flinta Kärnfragment 2 Sidofragment 231

22 Flinta Borrspets 1 Högnipen spets 231

23 Flinta Avslag 5 248

24 Flinta Avslag 3 237

25 Flinta Spån 4 250

26 Flinta Avslag 20 250

27 Flinta Avslag 5 Spånliknande, kärnfragment 250

28 Flinta Spån 2 236

29 Flinta Avslag 5 236

30 Flinta Avslag 3 Spånliknande, kärnfragment 236

31 Flinta Avslag 3 253

32 Flinta Avslag 3 235
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L2020:11609
Fyndnr Material Sakord Antal Anmärkning Schaktnr

2 Flinta Avslag 3 312

3 Flinta Avslag 2 Spånliknande, kärnfragment 312

4 Flinta Spån 3 Två från ensidig tvåpolig kärna 312

5 Flinta Avslag 4 308

6 Flinta Spån 2 308

7 Flinta Avslag 1 Spånliknande, kärnfragment 309

8 Flinta Kärnfragment 3 Sidofragment 309

9 Flinta Skivyxa 1 309

10 Flinta Spån 3 309

11 Flinta Avslag 3 309

12 Flinta Plattformskärna 1 Övrig kärna med en plattform 310

L2020:11610
Fyndnr Material Sakord Antal Anmärkning Schaktnr

13 Flinta Avslag 1 301

14 Flinta Avslag 12 302

15 Flinta Avslag 1 Spånliknande, kärnfragment 302

16 Flinta Spån med inhak 1 Retuscherat inhak 302

17 Flinta Spån 1 Spånfragment, plattformsdel 302
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Under vintern år 2020 och våren 2021 genomfördes en utredning och tre 
förundersökningar inom ett planområde omedelbart nordöst om Uddeval-
la tätort. Förundersökningarna visade att två av lokalerna utgör drygt 11 
000 år gamla hensbackaboplatser, medan den tredje lokalen är en cirka 10 
500 år gammal aktivitetsyta från en övergångsfas mellan hensbacka- och 
sandarnakultur.

Undersökningarna gjordes med anledning av planerad byggnation av 
bostäder inom området.


