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Inledning  

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB planerar tillsammans 
med Kungsbacka kommun för detaljplaneläggning av fastigheten 
Nötegång 2:207 i Släp socken (figur 1 och 2). Inför projektet har 
Arkeologerna vid Statens historiska museer på uppdrag av 
länsstyrelsen i Halland utfört en arkeologisk utredning. Syftet var att 
klargöra om det aktuella området innehåller fornlämningar. 
Utredningen genomfördes 14–18 september 2020. 

Beskrivning av platsen och omgivande 
fornlämningar 

Utredningsområdet är ca 260×180 meter stort, motsvarande en area 
om cirka 48 000 m2. Detaljplanen, tillika utredningsområdet, 
utökades i ett senare skede med en långsmal yta motsvarande 4000 
m2 (se figur 3). Området består av flack till svagt nordsluttande 
åkermark (figur 4). Åkermarkens delas i den östra delen av ett relativt 
brett och djupt dike. I söder står en före detta ladugårdsbyggnad på ett 
delvis trädbevuxet impediment. 

Utredningsområdets belägenhet på en nivå av 12–15 m öh innebar 
att platsen påverkats av transgressioner, och ur ett arkeologiskt 
perspektiv följaktligen kunde representera en miljö under äldre 
stenålder med förutsättningar för strandnära bosättningar i ett 
tidigare skärgårdslandskap. Enligt SGU:s jordartskarta finns en svag 
förhöjning av sand omgiven av postglacial finlera i områdets mellersta 
del. Nämnda förhöjning bedömdes som ett möjligt läge för en 
strandnära boplats vid en havsvik under äldre stenålder.  

Det omgivande fornlämningslandskapet speglat i registrerade 
lämningar och arkeologiskt undersökta lokaler tecknar kortfattat en 
bygd med spår av människors aktiviteter under framförallt 
mesolitikum, men även under senare epoker. En nyligen genomförd 
arkeologisk undersökning av Släp 127:1 strax söder om det aktuella 
utredningsområdet har exempelvis resulterat i lämningar från såväl 
äldre som yngre stenålder, samt boplatsspår från bronsålder och 
järnålder (Andersson 2018). Sammansättningen av idag synliga 
fornlämningar, och tidigare arkeologiskt dokumenterade lämningar 
under mark, signalerade att vi kunde förvänta oss lämningar av 
liknande karaktär och från skilda tidsepoker också inom 
utredningsområdet.   

Metod och genomförande  

Utredningen genomfördes medelst sökschaktsgrävning med maskin. 
Jämnt fördelade över området grävdes 74 schakt till en sammanlagd 
längd av 1402 löpmeter (figur 3). Schaktens längd varierade mellan 14 
och 30 meter. En metod för att eftersöka den äldre stenålderns 
lämningar var att gräva djupschakt. Vi kunde i upptagna djupschakt 
emellertid konstatera att området saknar förutsättningar för spår efter 
inlagrade lämningar från äldre stenålder. Under ploglagret följde en 
gulbrun postglacial lera som låg direkt på en gråblå glacial lera. Några 
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sand/gruslager förekom inte mellan de båda lerlagren och inte heller 
tunnare sand/gruslinser i de homogena lerlagren. 
Markbeskaffenheten under ploglagret bestod över i stort sett hela 
utredningsområdet av styv lera. Endast kring nämnda vaga förhöjning 
övergick leran i silt. 

Resultat 

Som framgår av schaktplanen på figur 3, hittades blott fyra 
anläggningar; två härdar, eller snarare sotfläckar, en grop och ett 
eventuellt stolphål. Vad gäller sistnämnda anläggningar kan det inte 
uteslutas att de är spår efter stenlyft.  

Fynden från utredningen var sparsamma och bestod i allt av 12 
flintor funna i fem sökschakt inom områdets sydvästligaste del. 
Flintorna låg samtliga i ploglagret. Tre av dem är svallade. Flintorna 
kan typologiskt och teknologiskt dateras till mellanmesolitikum, så 
kallade Sandarnakultur, 8000–6000 före Kristus. Materialet bestod 
av två plattformskärnor av närmast konisk typ, ett spån samt två korta 
spånfragment och sex avslag. Inga fynd tillvaratogs utan 
återdeponerades i schakten. 

Sydväst om den flacka åkermarken, tillika utredningsområdet, 
övergår terrängen i en markerad slänt belägen mellan större 
bergspartier, ett område som idag är bebyggt med villor. Under 
sandarna-perioden kan då slänten, på grund av den betydligt högre 
havsnivån under mesolitikum, ha varit ett strandparti ner mot havet. 
Flintan som hittades vid utredningen indikerar att en 
mellanmesolitisk boplats möjligen kan ha funnits i slänten, ner mot 
vattnet, under denna period. Flintan torde därvidlag kunna 
representera sekundärt transporterade material. 

Vi bedömer att utredningens resultat ej motiverar fortsatta 
antikvariska åtgärder. 

Referenser 

Andersson, J. 2018. En boplats i Algusered. Lämningar från 
mesolitikum, neolitikum och järnålder. Rapport 2018:129 
Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Kungsbacka 
kommun, Släp socken, Algusered 1:228 och 1:290, Släp 127:1. 
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Administrativa uppgifter 

SHMs dnr: 5.1.1-00443-2020. 
Länsstyrelsens dnr: 431-1939-2020 
Uppdragsnr: 202000780. 
SHMs projektnr: 730614487. 
Intrasisprojekt: A2020_075. 
Undersökningstid: 14–17/8 2020. 
Projektgrupp: Gisela Ängeby och Glenn Johansson. 
Underkonsulter: Mantum Entrepenad. 
Exploateringsyta: 52 000 kvadratmeter. 
Undersökt yta: 1402 löpmeter. 
Läge: Fastighetskartan, blad 6B6D Särö. 
Koordinatsystem: Sweref 99 TM. 
Höjdsystem: Rikets, RH 2000. 
Dokumentationshandlingar: Analoga dokumentationshandlingar 

förvaras i Statens historiska museers arkiv (SHM), Stockholm. 
Digitala dokumentationshandlingar lagras tillsammans med 
Intrasisdatabasen. 

Fynd: –. 
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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utdrag ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, och Sverigekartan. 
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Figur 2. Utredningsområdet (lila markering) och närbelägna fornlämningar (enligt KMR) på utdrag ur  
GSD-Fastighetskartan. Skala 1:10 000. 
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Figur 3. Plan över undersökta schakt markerade på utdrag ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:2 000. 
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Figur 4. Vy över utredningsområdet Nötegång 2:207. Foto från sydväst: Gisela Ängeby. 



 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 


