
   
 

 
Län:  Västra Götalands län 
Landskap:  Bohuslän 
Kommun:  Stenungsund 
Socken:  Norum 
Fastighet/kvarter: Kopper 2:1 
Beslutande Länsstyrelse: Västra Götaland (2019-06-19) 
Länsstyrelse diarienummer: 431-13098-2019 
Uppdragsnummer (Fornreg): 201900960 
Typ av undersökning: Arkeologisk förundersökning 
Undersökarens dnr, pnr: 19/0183, 19020 
Fältarbetstid start—slut: 2019-09-30 – 2019-10-08 
Ansvarig organisation: Bohusläns museum 
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Redogörelse för utförd undersökning   
Vid förundersökningen grävdes 18 schakt och/eller ytor om ca 450 kvadratmeter. Därtill grävdes 16 
kvartsmeterrutor och/eller sektioner om ca 8 kvadratmeter i anläggningar och konstruktioner. Schaktens 
placering utgick inledningsvis från utredningens dito och lämningarnas ursprungliga utbredning, därefter 
utifrån omtolkad lämningsbild inom höjdområdet som helhet. Sammanfattningsvis bedöms samtliga berörda 
lämningar vara relaterade till varandra och ingå i ett större grav- och boplatsområde. 
 
Totalt sett konstaterades 74 anläggningar och konstruktioner av förhistorisk karaktär. Dessa var fördelade över 
området som helhet och utgjordes av stensättningar, urnebegravning, skärvstenshög, skärvstenspackningar, 
stenpackningar, härdar, kokgropar, gropar, lager, rännor, sotfläckar, stolphål. Flertalet av nämnda lager utgör 
kulturlager. Flera av stenpackningarna kan efter sammansättning och fyndförekomster tolkas som gravar 
(stensättningar). I den södra kanten av lämningens sydvästra del noterades även ett område med ytligt 
belägen odlingssten och/eller odlingsrösen. Även inom detta område kan det förekomma gravar. 
 
Det påträffade fyndmaterialet utgjordes av bl a av keramik, brända ben, bränd lera, kvarts, flinta, metall 
(detekteringsfynd). Framför allt förekomsterna av keramik, bränd lera och även brända ben bedöms som 
förhållandevis rikliga. 
 
Den nordliga delen av lämningen (f d L1959:4047) har inte kunnat avgränsas i östlig riktning på ett tydligt sett. 
Av i schakten påträffade anläggningar (kulturlager, rännor, gropar och stolphål) och lagerföljder framgår att 
lämningen helt klart fortsätter in mot bostadsområdets markanvändning (jfr bilaga 1). Dock förefaller det vara 
osannolikt att lämningar förekommer inom området för en befintlig fotbollsplan, då det i flera schakt 
konstaterades att detta område i stor grad har markberetts. 
 
Reviderade utbredningar för berörda lämningar registreras i Fornreg i samband med rapportarbetet.  
 
Bilagor 
Bilaga 1-2. Översikt grävda schakt och inmätta kontexter. 
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