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Sammanfattning
Rabbalshede Kraft AB planerar att förbättra till-
fartsvägen till vindkraftparken vid Femstena-
berg. På fastigheten Elsängen 1:6 finns en under-
fart för E6 som behöver användas för att ta sig 
in i vindparksområdet. En fornlämning i form 
av en boplats berörs, L1968:5812. (Skee 98:1) För-
undersökningsområdet har definierats utifrån 
Rabbalshedes Krafts önskemål om arbetsområ-
de för infrastruktur till Vindpark Femstenaberg.

Förundersökningens syfte var att ge Läns-
styrelsen ett beslutsunderlag inför prövning om 
tillstånd till ingrepp i fornlämning

Vid förundersökningen togs femton schakt 
upp. Totalt åtta schakt innehöll fynd. Dessa ut-
gjordes huvudsakligen av slagen flinta. Bland 
annat framkom två tvärpilspetsar, ett mikrospån 
samt ett flertal stycken med tillhuggning. Två 
anläggningar i form av härdar framkom.

Om det är möjligt att genomföra exploa-
teringen utan att inkräkta i fornlämningen 

förordar Kulturlandskapet detta. Vid anlägg-
ningsarbeten bör utsättning samt fysiska skydd 
anbringas så att boplatsen inte skadas vid kom-
mande anläggningsarbeten.

Kan boplatsen inte undvikas bör den under-
sökas i sin helhet, då så stor del av boplatsen re-
dan tagits bort utan föregående undersökning.

För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av 
ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse. Fornlämningsområdets storlek 
avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kul-
turmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid 
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. 
Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
länsstyrelsen.

Skee L1968:5812, Strömstads kommun,  
Västra Götalands län   
Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplats
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Illustration 1. Översiktskarta med utdrag ur kulturmiljöregistret. Boplatsen L1968:1512 (Skee 98) är belägen i en bergsnip på den norra 
sdian av dalgången som sträcker sig västerut från Elsängen. På kartan har även den närbelägna Sandhemsboplatsen, L1968:2798 
(Skee 1617), markerats.
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Inledning
Bakgrund
Rabbalshede Kraft AB planerar att förbättra till-
fartsvägen till vindkraftparken vid Femstena-
berg. På fastigheten Elsängen 1:6 finns en un-
derfart för E6 som behöver användas för att ta 
sig in i vindparksområdet.  Långa fordon som 
transporterar vingar kräver en stor svängradie. 
Befintlig väg behöver förstärkas och breddas för 
att klara tunga transporter till verksplatserna. 
Färdig vägbana behöver vara 5,0 m och slänter 
tillkommer. Det finns därför risk att fornläm-
ningen  L1968:1512 (Skee 98) kommer att beröras 
av planerna.

Syfte
Förundersökningens syfte var att ge Länsstyrel-
sen ett beslutsunderlag inför prövning om till-
stånd till ingrepp i fornlämning

Undersökningsområdet
Boplatsen L1968:1512 är belägen i en sydsluttande 
bergsnip, illustration 1. I denna finns en ställvis 
djup bäckravin. Boplatsen är belägen på nivåer 
mellan 25 och 40 meter över havet. Boplatsens 
norra del utgörs av en svagt sydsluttande platå på 
cirka 35 meter över havet. Den södra delen utgörs 
av en sydvästsluttning med mindre planare par-
tier.  

I ett förhistoriskt perspektiv är boplatsen belä-
gen på norra sidan av en långsträckt fjordarm som 
vid ett vattenstånd på drygt 20 meter över havet 
grundar upp och bildar en vik på denna plats.

Strax väst respektive öst om L1968:1512 finns yt-
terligare två boplatser, L1968:5986 och L1968:5354, 
där fynd av flinta påträffats under inventeringar. I 
ett större landskapsperspektiv är lämningen belä-
gen i ett område där tidigare undersökta mellan-
neolitiska boplatser innehållit välbevarade kul-
turlager och unika möjligheter att studera bland 
annat kökkenmöddingar. Sandhemsboplatsen 
L1968:2798 (Skee 1617) är belägen knappt två kilo-
meter söder om, Ånnerödsboplatsen, L 1968:4251 
(Skee 42), belägen cirka en mil norr om och Daf-
terödsboplatsen, L1968:5632 (Skee 592) är belägen 

knappt 5 kilometer nordväst om.
Förundersökningsområdet har definierats 

utifrån Rabbalshedes Krafts önskemål om ar-
betsområde för infrastruktur till Vindpark 
Femstenaberg.

Tidigare undersökningar
L1968:1512 (Skee 98) består av en stenålders boplats 
belägen i norra delen av Elsängens dalgång, strax 
väster om E6. Lämningen noterades redan un-
der Göteborgsinventeringen då kärnor och spån 
samt ett bearbetat rörben hittades. Platsen har 
därefter återbesöktes under inventeringar 1977 
och 1991. 1977 beskrevs platsen som en sydslut-
tande moränbacke där två grustag bedömdes ha 
skadat lämningen. Bland annat påträffades en 
tvärpilspets, retuscherade avslag, spån, kärnor 
samt ett femtiotal flintavslag i det sydvästra grus-
taget. 1991 påträffades ett flintavslag samt ytterli-
gare ”en del flinta” i det nordöstra grus taget.1

Under 1990-talet anlades en motorbana på 
platsen som orsakade ytterligare skador på läm-
ningen. Två skadebesiktningar genomfördes av 
Riksantikvarieämbetet UV-väst respektive Bo-
husläns museum, på begäran av länsstyrelsen. 
Rikligt med flinta påträffades då i rasbranter och 
på botten av de två grustagen men även i den ar-
betsväg som Rabbalshede Kraft nu planerar att 
bredda.2

2005 genomförde Bohusläns museum en ar-
keologisk förundersökning inom norra delen 
av fornlämningen. Under förundersökningen 
konstaterades att större delen av lämningen 
förstörts av grustäkt samt anläggandet och an-
vändandet av motorbanan, men att bevarade 
ytor återstod i norr. Den nordvästra delen av 
lämningen undersöktes genom schaktning och 
bland annat påträffades 45 flintor i ett av schak-
ten. Bohusläns museum ansåg även att boplat-
sen eventuellt har en större utbredning i väst. 
Flintorna som påträffats bedömdes höra till en 
neolitisk användningsfas.3

1 Kulturmiljöregistret 2020
2 Fors 2002 och Selling 2002
3 Hernek 2006
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Metod
Vid förundersökningen togs sökschakt upp med 
grävmaskin. Schakten förlades över ytan med 
fokus på de ytor som tidigare inte undersökts 
genom schaktning samt med hänsyn till topo-
grafin, i syfte att avgränsa fornlämningen inom 
undersökningsområdet.

Delar av schaktmassorna sållades, tio-tjugo 
liter jord per schakt. I fem schakt, nr 2, 4, 5, 9 
och 11, genomfördes ingen sållning på grund av 

markförhållanden som omöjliggjorde sållning 
eller att marken var påverkad av tidigare exploa-
tering.

Schakt och anläggningar mättes in med RTK-
GPS, beskrevs och fotograferades. Framkomna 
anläggningar dokumenterades i plan.

Förmedling
Resultaten har förmedlats genom Kulturland-
skapets hemsida.

Illustration 3. Översikt av den bevarade delen av  L1968:5812 (Skee 98). Närmast syns bäckravinen, mellan berget till vänster och 
rishögen till höger ligger de fyndförande schakten och de två anläggningarna. I området mellan ravinen och den undersökta delen av 
boplatsen finns den lägre belägna nivån som efter undersökning anses ingå i boplatsområdet. Foto mot nordost.
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Undersökningsresultat
Schakt
Förundersökningsområdet var till ungefär hälf-
ten påverkat av tidigare exploatering, illustra-
tion 4. Inom förundersökningsområdets östra 
och södra delar togs inga schakt upp. Topografi 
i kombination med markstruktur i den östra de-
len tillät inte avbaning alternativ gjorde området 
olämpligt för bosättning. I den södra delen var 
området mycket stört efter anläggning av motor-
bana samt arbetsväg för bygge av väg E6. Detta 
kontrollerades genom schakt 9 och 11. det senare 
strax utanför förundersökningsområdet. Schakt 
5 togs upp i ett område som inte såg exploaterat 
ut men visade sig innehålla omrörda massor.

Vid förundersökningen togs femton schakt 
upp, bilaga 1. Schakten var i princip 4 x 2 meter 
stora. Tretton av schakten togs upp inom hyg-
gesmark, de två övriga inom området för mo-
torbanan. Undergrunden i schakten bedömdes 
som sand, grusig sand respektive morän,  bilaga 

1 illustration A. Schaktdjupet, ned till bedömd 
undergrund, varierade generellt mellan 0,3 – 0,6 
meter djupt. Tre schakt grävdes djupare, mellan 
0,8 – 1,2 meter djupt, för att tydliggöra lager-
förhållanden. Schakt 4 avbröts redan 0,1 meter 
djupt på grund av hög fyndfrekvens samt att en 
anläggning framkom.  I schakt 7 framkom en ler-
lins på cirka 0,25 meters djup, bilaga 1 illustration 
B. Lera återfanns inte inom något annat schakt.

Totalt åtta schakt, nr 2, 3, 4, 6, 8, 11, 14 och 
15, innehöll fynd. Ett av dessa var schakt 11 där 
marklagren uppenbarligen var påverkade av 
exploateringen. I schakt 13 framkom enstaka 
svallade flintor som inte med säkerhet kunde 
bedömas som slagna. Schaktet har därför inte 
bedömts innehålla några fynd.

Anläggningar
Två anläggningar framkom inom boplatsen 
norra del, i schakt 3 respektive 4, bilaga 2. An-
läggningarna var belägna inom fornlämningens 
norra del, på platån öster om bäckravinen.

Illustration 3. Anläggning 2 i schakt 4 under framrensning. Anläggningen är svårdefinierad och utgjordes främst av skärvig sten och 
svagt brunfärgad sand. I bakgrunden syns delar av motorbanan.  Foto mot sydväst.
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Illustration 4. Resultkarta. På kartan är utbredningen av  L1968:5812 (Skee 98) före undersökning markerad med streckad röd linje. 
Utbredningen efter förundersökning är markerad med heldragen röd linje
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Illustration 5. Översikt av undersökningsområdet. Nämast syns den nordliga vägbanken inom motorbanan. Schakt 9 och 10 är upp-
tagna på höjden söder respektive norr om dikesslänten. Den fyndförande platån är belägen mitt i bilden runt rishögen och berget strax 
till vänster. Den lägre belägna nivån som efter undersökning anses ingå i boplatsområdet är belägen mellan dessa två områden. Foto 
mot norr.

Anläggning 1 framkom i södra kanten av 
schakt 3, på cirka 0,10 meters djup, bilaga 2 illus-
tration C. Anläggningen bedöms ha ett djup om 
cirka 0,15 meter. Fyllningen bestod av en mörk-
brun grusig sand med fragmentariska kolbitar. I 
anläggningen framkom en skärvsten. Intill an-
läggningen fanns en större flat sten cirka 0,25 x 
0,20 meter stor samt de flesta fynden av slagen 
flinta.

Anläggning 2 framkom i södra delen av schakt 
4, på cirka 0,10 meters djup, illustration 3. Den 
bestod av en 0,7 x 0,6 meter stor anläggning med 
drygt 10 skärvstenar och en svagt humös samt 
något mörkare sand än det omgivande lagret. 
De flesta av fynden från schaktet framkom intill 
anläggningen.

Fynd
Totalt framkom 112 fynd fördelade på sju schakt, 
bilaga 3.  Av dessa var 111 i flinta och ett i kvarts. 
Flest fynd gjordes i schakt 4 och 8. I schakt 3 och 
4 framkom de flesta fynden invid anläggning-
arna. Bland fynden fanns två tvärpilspetsar, ett 
mikrospån, sex stycken med tillhuggning samt 
fem spånfragment.

Fynd av flinta har sorterats med stöd av Sor-
teringsschema för flinta.4

Analysresultat
Inga naturvetenskapliga analyser har utförts.

4 Andersson m fl 1978
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Tolkning och vidare åtgärder
Tolkning
Fynden framkom runt 35 m ö h. De tydligt date-
rande fynden utgörs av mikrospån och tvärpil-
spetsar. Havsnivå och fynd indikerar en vistelse 
på platsen för ungefär 6 000 år sedan, det vill 
säga i slutet av mesolitikum och början av neoli-
tikum. Tidigare besiktningar och undersökning-
ar har noterat fynd av mellanneolitisk karaktär. 
Dessa har troligen framkommit i de södra och 
lägre belägna partierna av boplatsen.

De två anläggningarna tolkas båda som ur-
lakade härdar. Fyndkoncentrationerna runt an-
läggningarna visar att det finns bevarade aktivi-
tetsytor inom boplatsen.

Den lerlins som framkom i schakt 7 tolkas 
som naturlig och bör då ha uppstått i anslutning 
till en havstrand eller genom att en bäck ändrat 
lopp. Den kunde dock inte återfinnas i något an-
nat schakt varför det är svårt att tolka den i för-
hållande till boplatsen.

Ett resultat av förundersökningen var att bo-
platsens avgränsning ändrades, illustration 4. 
Inom de delar av boplatsen som inte skadats av 
anläggningsarbeten var boplatsen förhållande-
vis oskadad. Det vill säga att marklagren verkade 
orörda i det norra partiet. Även skillnaden i fynd-
spridning med koncentrationer intill anlägg-
ningarna i schakt 3 och 4 talar för det. Den syd-
västra delen av boplatsen har inte ingått i förun-
dersökningsområdet och det går därför inte att 
uttala sig om karaktär och bevarandegrad inom 
denna del. Den har dock inte uppenbart blivit ut-
satt för anläggningsarbeten eller grustäkt.

Kunskapspotential
Boplatsens norra del bedöms som välbevarad 
och innehåller såväl fynd som anläggningar. 
Koncentrationen av fynd kring anläggningarna 
visar att platsen kan lämpa sig för spridnings- 
och intra-site analyser.

Urlakningsgraden av härdarna antyder att 
bevarandeförhållanden för organiskt material 
och kulturlager är begränsad inom den under-
sökta delen av boplatsen.

Lerlinsen inom schakt 7 innebär att det kan 
finnas övertäckta lager inom boplatsen.

Pedagogisk potential
Boplatsen har egentligen ett ypperligt läge och 
det är lätt att diskutera och förklara varför plat-
sen en gång valts som boplats. De skadade om-
givningarna och bullret från E6 minskar dock 
platsens lämplighet som pedagogiskt exempel 
något.

Utvärdering av undersökningsplanen
Undersökningen kunde genomföras enligt plan. 
Färre schakt än planerat togs upp. Detta berodde 
på att vissa av de ytor som beräknats som möj-
liga att undersöka inte var det på grund av mark-
förhållanden.

En inriktning för undersökningen var att un-
dersöka möjligheten för bevarade kulturlager. 
Inom det undersökta området visar resultaten 
att det inte är trolig. Det är möjligt att området 
sydväst om, närmare bäckravinen, har andra be-
varandeförhållanden. Detta har dock inte ingått 
i förundersökningsområdet.

Förslag på vidare åtgärder
Om det är möjligt att genomföra exploateringen 
utan att inkräkta i fornlämningen förordar Kul-
turlandskapet detta. Utsättning samt fysiska 
skydd bör anbringas så att boplatsen inte skadas 
vid kommande anläggningsarbeten.

Kan boplatsen inte undvikas bör den under-
sökas i sin helhet, då så stor del av boplatsen re-
dan tagits bort utan föregående undersökning.

För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av 
ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse. Fornlämningsområdets storlek 
avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kul-
turmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid 
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. 
Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
länsstyrelsen.
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Bilagor

1. Schakt 
2. Anläggningar
3. Fynd 
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Bilaga 1 - Schakt

NrDjupJordart Beskrivning AnlFynd Kom

1 0,6 Grusig sand - - Ej sållat

2 0,5 Sand - Ja Ej sållat

3 0,4 Sand Ja Ja Sållat

4 0,1 Grusig sand Ja Ja Sållat

5 0,4 - - Ej sållat

6 0,5 Grusig sand - Ja Sållat

7 0,8 Grus - - Sållat

8 0,4 Grusig sand 0-0,15 förna; 0,15-botten grusig sand. Fynd fr 0,1-0,3. - Ja Sållad

9 0,8 - - Ej sållat

10 0,5 Morän - - Sållat

11 1,2 - Ja Ej sållat

12 0,3 Matjord Humös förna med tätt packad sten och stenblock - - Sållat

13 0,4 Grusig sand - - Sållat

14 0,6 Grusig sand - Ja Sållat

15 0,2 Sand - Ja Sållat

0-0,20 förna; 0,20-0,40 grå stenig grusig sand; 0,40-till 
botten gulbrun grus sand. Hela terrängen är blockig.

0-0,10 förna; 0,10-0,20 sand med smågrus (urlakningslager); 
0,20-till botten sand med smågrus. Fynd 0,10-0,25

0-0,10 förna; 0,10-botten sand (fyndförande 0,1-0,30). 
Anläggning (?) med skärvsten o flinta  intill.

0-0,10 förna; 0,10- botten. Mycket slagen flinta. Avbrutet vid 
inledning av fyndförande lager ca 0,10 m djupt.

Påförda/omrörda 
massor

0-0,10 förna; 0,10-0,20 humös sand; 0,20-botten grusig sand 
blockig, enst ev slagna flintor.

0-10 förna; 0,10-0,20 grusig sand; 0,20-botten sandigt grus, 
blockigt. Profil åt väst med ett lerlager som går från 0,25 dj 
och nedntill botten, bäckfåra? Störning?

Påförda/omrörda 
massor

0-0,45 påförda massor; 0,45-botten grusig sand. Vid 
motorbanan

0-0,10 förna; 0,10-botten grusig sand, blockig. Troligen 
delvis påförda massor.

Påförda/omrörda 
massor

0-0,20 humös sand, 0,20-1,05 sand, till botten silt. Vid 
motorbanan.

0-0,15 förna ; 0,15-0,25 humös grusig sand, i botten grusig 
sand. Två svallade eventuellt slagna övrig flinta.

0-0,10 förna ; 0,10-0,20 humös sand, därunder grusig sand. 
Fynden påträffades mellan 0,10 och 0,25

0-0,10 förna därunder sand. Avbrutet pgs fynd direkt under 
förna.
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Bilaga 1 - Schakt

Illustration A. Profil ur schakt 14 vilken visar på typiska jordlager 
för undersökningsområdet med  grusig sand som den domineran-
de marktypen. Foto mot ost.

Illustration B. Profil ur schakt 7 med en lerlins som sluttade brant. 
Framkom cirka 0,25 m under markytan och ned till 0,8 meter un-
der i den södra delen av schaktet. Foto mot ost.
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Bilaga 2 - Anläggningar

Nr Hemvist Typ M ö hBeskrivning

1 Schakt 3 Härd 0,1 35

2 Schakt 4 Härd 0,1 36

Djup 
under 
markyta 

Framkom i schaktkant, troligen rund, 0,45 x0,4 m stor (synlig yta). 
Anläggningen bedöms vara cirka 0,15 meter djup. Mörkbrun grusig sand med 
fragmentariska kolbitar, en skärvsten samt en större sten 0,25x0,20 i NV. 
Fynd av flinta i och intill anläggning.
Oregelbunden 0,7 x 0,6 meter stor. Brun svagt humös sand. Skärvsten direkt 
under förna ca 10 st. Inget kol. Rikligt med fynd av flinta intill anläggning.

Illustration C. Planbild av anläggning 1 i schakt 3. Anläggningen bedömdes som en urlakad härd. Foto mot syd.
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Bilaga 3  - Fynd

Fyndlista. Fastighet Elsängen 1:6, Lämning 1968:5812, Skee socken, Strömstad kommun, VG län.
 Projekt nr 2007-1 AFU.
Fynd nrMaterialSakord Hemvist AntalVikt (g) Kommentar Svallad Patinerad
1 Flinta Mikrospån Schakt 2 1 0,34 Nej Nej

2 Flinta Splitter Schakt 2 1 0,18 Ja Ja

3 Flinta Övrigt slagen Schakt 2 4 15 3 3

4 Flinta Tvärpil Schakt 3 1 1,09 Nej Nej

5 Flinta Skrapa Schakt 3 1 3,57 Nej Nej

6 Flinta Spånfragment Schakt 3 3 6,3 2 av dem är delar av ett spån, vilket är bränt Nej 1

7 Flinta Avslag Schakt 3 7 1,11 1 bränd 1 1

8 Flinta Övrigt slagen Schakt 3 7 18 3 4

9 Flinta Spånfragment Schakt 4 1 0,87 Nej Ja

10 Flinta Avslag Schakt 4 18 117 Nej 4

11 Flinta Splitter Schakt 4 3 0,39 Nej 3

12 Flinta Schakt 4 3 47 Nej 1

13 Flinta Övrigt slagen Schakt 4 12 153 Nej 4

14 Flinta Avslag Schakt 6 1 4,08 Bränd Nej Nej

15 Flinta Övrigt slagen Schakt 6 1 0,72 Ja Ja

16 Flinta Tvärpil Schakt 8 1 0,96 Nej Ja

17 Flinta Avslag Schakt 8 4 24 1 bränd, ett av avslagen har flera avspaltningar Nej 2

18 Flinta Splittter Schakt 8 2 0,09 Nej 1

19 Flinta Övrigt slagen Schakt 8 16 15 12 brända Nej 4

20 Kvarts Bergartsavslag Schakt 14 1 1,02 Nej Nej

21 Flinta Avslag Schakt 14 4 4,63 3 3

22 Flinta Schakt 14 2 53 Nej Nej

23 Flinta Övrigt slagen Schakt 14 4 20 4 4

24 Flinta Spånfragment Schakt 15 1 2,58 Bränd Nej Nej

25 Flinta Avslag Schakt 15 3 7,1 Nej 1

26 Flinta Splitter Schakt 15 5 0,44 Nej 3

27 Flinta Övrigt slagen Scahkt 15 5 6,1 Nej 3

Totalt antal 112

Stycke med 
tillhuggning

Mindre avslagsliknande stycken med avspaltningar 
på flera sidor

3 stycken har flera avspaltningar, på gränsen till att 
bedömas som stycke med tillhuggning

Stycke med 
tillhuggning
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Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplats

I juni 2020 utförde Kulturlandskapet en förundersökning av 
en stenåldersboplats. Inom området framkom två härdar och 
ett hundratal fynd. Bland dessa kan nämnas två tvärpilspet-
sar och ett mikrospån.
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