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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Ha Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Eva Weiler Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B2g Lägeskoordinater: x 6361167 y 1283321  
      
 
Landskap Ha 

Socken/Stad Frillesås 

Fornlämningsnummer RAÄ32 

Fastighet/kvarter Almedal 1:4 III 

Fornlämningstyp Boplats 

Undersökningsår 1975-76 och 1979 

Typ av undersökning Förundersökning, delundersökning 

Dokumentationsmaterial Renritningar av anläggningar från 1979, schaktplaner, fyndlistor, negativ, 
anläggningsbeskrivningar   

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Yngre stenålder, äldre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arekologi i Sverige 1975, RAÄ rapport 1976 samt Arkeologi i Sverige 1979 RAÄ rapport 1983:2 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2005-04-25 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Järnåldersboplats i Ha, Frillesås, Almedal 4:1.  
 
Den arkeologiska undersökningen som utfördes 1975-76 berodde på utbyggnaden av E6 mellan Fjärås och 
Frillesås. Uppdragsgivare var Statens Vägverk. 
RAÄ32 låg i ett område där det finns få kända fasta fornlämningar. Det finns enstaka ensamliggande låga 
stensättningar och rösen som vanligtvis dateras till bronsålder-folkvandringstid. 
 
Provundersökningen 1975.    
RAÄ32 delundersöktes 1975-76. Boplatsen låg på sydsidan av ett åkerimpediment i Löftaåns dalgång, ca 3 km från 
kusten. Vid undersökningen påträffades delar av minst två långhus, som var 5-6 m breda, och avfallsgropar av 
sydskandinavisk typ. Husen var rumsindelade.  
Dessutom påträffades ett 50- tal anläggningar som tolkades som härdar och avfallsgropar. De största 
nedgrävningarna var ovala till formen och mätte 3-4 m i diameter. De tolkades som avfallsgropar och innehöll 
oftast fynd såsom keramikskärvor, flinta och bränd lera. Vissa nedgrävningar kan vara lertäkter.   
600 m² av ytan slutundersöktes åren 1975-76. Denna yta kallades yta I. Yta II blev endast avbanad. På yta II 
undersöktes och dokumenterades inte anläggningarna, utan ytan lades igen på nytt efter att den banats av. På 
området fanns bl.a ett långhus med en ugn som aldrig undersöktes. Vid ugnen fanns slagg och keramik. År 1976 
föreslog Eva Weiler att ytterligare en undersökning skulle göras då man skulle frilägga yta II och försöka finna 
begränsningen av långhuset. Den utökade undersökningen skulle ta 6 veckor.  
Vid undersökningen 1975 påträffades fynd såsom keramik mestadels utan dekor men ibland med glättad yta. Två 
skärvor var dekorerade med grankvistmotiv och horisontella linjer. Dessutom påträffades bränd lera, lerklining, 
eldbock (?), slagg och brända ben. Även redskap av flinta förekom bl.a. en skivskrapa och eldslagningsstenar.  
   
Delundersökningen 1979. 
Från den 2 maj till den 8 juni samt från den 26-29 juni 1979 gjordes ytterligare arkeologiska undersökningar på 
RAÄ32. Undersökningarna kom till stånd p g a utbyggnad av E6 och gjordes på uppdrag av Statens Vägverk. 
Undersökningen omfattade en järnåldersboplats, som låg på sydsidan av ett flackt bergparti i Löftadalen. 
 
En järnåldersboplats undersöktes inom vägområdet. Järnåldersboplatsens yta uppskattades till ca 16000 m².  
Undersökningsområdet omfattade 1158 m² . 
 
Ett långhus som var  6,5 m brett och 33 m långt undersöktes och dokumenterades.  
Dessutom påträffades 6 härdar och 26 nedgrävningar som var av tre olika slag: 
1. Lertäkter  dvs större gropar som har tillkommit då man grävt upp lera för att få material till husväggar och 
eldstäder. Därefter hade de fyllts igen med avfall. 
2. Avfallsgropar som mätte ca 2 m i diameter. Ofta låg dessa i grupper om två och två. I groparna fanns mestadels 
krukskärvor, flinta, skörbränd sten och ben. 
3. Små gropar som ej mätte mer än 1 m i diam. Dessa var oftast fyndtomma och kan ha tillkommit genom att man 
någon gång flyttat en sten el. dyl. 
 
På boplatsen fanns flera hus, vilka tycks ha legat intill berget. En del härdar har legat mellan husen. 
 
Fynd som påträffades var keramikskärvor varav en del skärvor var ornerade med streck- eller gropintryck, flinta, 
lerklining samt obrända och brända ben av bl. a. får och get. Keramiken förefaller vara senneolitisk. 
Fynden förvaras på länsmuseet i Halmstad.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Ha Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  235/76 

Ansvarig för undersökningen: K Graufelds Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B2g Lägeskoordinater: x 6361167 y 1283321 
      
 
Landskap Ha 

Socken/Stad Frillesås sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 32 och 38 

Fastighet/kvarter Almedal 1:2, 1:4 

Fornlämningstyp RAÄ 32 och 38 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Fosfatkartering 

Dokumentationsmaterial Renritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Äldre järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1978, RAÄ rapport 1981:2 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2005-04-05 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Fosfatkartering i Ha, Frillesås, RAÄ32 och RAÄ38. 
   
Fosfatkarteringen utfördes år 1978 i samband med ett planerat motorvägsbygge, E6, med sträckningen Frillesås-
Åkloster. En boplats (RAÄ32) som förundersöktes 1975 fosfatkarterades.  
 
Vid RAÄ32 gjordes en fosfatkartering söder och väster om utgrävningsplatsen för att få reda på boplatsens 
begränsning. Proverna togs i åkermark med 10 meters mellanrum och i något enstaka fall med 5 meters mellanrum. 
På de platser där kulturlager fanns togs proverna i botten på dessa.  
Vid provtagningen fann man att kulturlagret söder om utgrävningen sträckte sig, med vissa avbrott, fram till den 
gamla vägen.  Väster om utgrävningen togs prover fram till ett dike. Strax innan diket fanns den opåverkade leran 
direkt under myllan.  
Fosfatprov 159-206 togs i ett område på själva grävningsytan som kallades nr 1. Proverna togs dels i och dels 
utanför anläggningarna. De togs i kulturlagrets botten på detta område. 
 
Ytterligare fosfatkartering gjordes öster och norr om undersökningsområdet. Proverna togs i botten på lagret med 
mylla. 
 
Analyserna av proverna visade att de högsta värdena låg runt ett impediment medan de avtog söder om landsvägen. 
 
Då proverna analyserades fann man att värdena varierade mellan 0 och 160 P° Fosfatvärden över 100 P° fanns på 
en 8000 m² stor yta. Boplatsen tycktes vara begränsad till sydsidan av ett impediment.   
Proverna från utgrävningsområdet gav inga speciella indikationer. Proverna från avfallsgroparna hade inte högre 
värden än de övriga. 
 
 
I de plöjda delarna av boplatsområdet plockades keramikskärvor, flinta, järnslagg och brända ben. 
Fynden förvaras på länsmuseet i Halmstad.       
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Ha, Kungsbacka, N. Torggatan - Västergatan Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:        

Ansvarig för undersökningen: Eva Weiler Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B5f Lägeskoordinater: x 6379280 y 1276410 
      
 
Landskap Ha 

Socken/Stad Kungsbacka 

Fornlämningsnummer RAÄ 10 

Fastighet/kvarter Kv. Allania, N. Torggatan - Västergatan 

Fornlämningstyp Stadslager 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Provundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Osäker 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige, RAÄ rapport 1981:2, RAÄ rapport Medeltidsstaden 25, Kungsbacka - Gåsekil av B. Broberg 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-22 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Provundersökning med svårdaterade fynd i Ha, Kungsbacka, kv Allania. 
 
År 1978 genomförde Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet en provundersökning i kv Allania i 
Kungsbacka. Anledningen till undersökningen var att Byggcentrum i Kungsbacka AB (Håkan Andersson), 
planerade att bygga hus på området. Området låg inom den del av Kungsbacka där man tror att tyngdpunkten för 
den äldsta bebyggelsen är. 
Undersökningen omfattade ca 10 m². Ett antal provgropar grävdes med maskin. Under provgrävningarna framkom 
ett kulturlager som var 0,5 m djupt som låg på lera. I botten på kulturlagret fanns sten och rester av trä. I 
kulturlagret påträffades ben och oidentifierbara järnföremål som inte kunde datera lagren.       
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Ha, Kungsbacka, kv Söderbro Lst:s dnr:       

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  7281/74 

Ansvarig för undersökningen: Gustaf Rudbeck Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B5f Lägeskoordinater: x 6379055 y 1276455 
      
 
Landskap Ha 

Socken/Stad Kungsbacka 

Fornlämningsnummer RAÄ 10 

Fastighet/kvarter Kv 11, Söderbro 

Fornlämningstyp Stadslager 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Provundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, fältritningar,historik, fotografier och kontaktkopior. 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Senmedeltid - senare 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975  (RAÄ1976). RAÄ rapport, Medeltidsstaden 25, Kungsbacka-Gåsekil, B. Broberg 

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-28 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Senmedeltida fynd i centrala Kungsbacka, Söderbro i Halland 
 
År 1975 genomförde Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet en  provundersökning i Kungsbacka, kv 
Söderbro. 
I mitten av 1970-talet väcktes intresse för att återuppbygga Kvarteret Söderbro som hade brunnit ned. Intresse fanns 
för att börja bygga vid årsskiftet 1974 - 1975. Kvarteret ligger centralt i Kungsbacka ,  mellan Stortorget och  Söderå 
så att möjligheterna för att hitta ledtrådar till Kungsbacka äldsta historia var stora. Vid stadsbranden år 1846 låg en 
rad verkstäder inom området, såsom färgerier och garverier. Bebyggelsen vid Södergatan klarade sig  i stort sett vid 
branden 1846 men byggnaderna  revs eller flyttades ändå till följd av den nya stadsplanen.  
Uppdragsgivare för den arkeologiska provundersökningen var Handelsbolaget Söderå, Kurt Bengtsson &Co. 
Undersökningen som omfattade 160 m² påbörjades den 16/6 1975 och pågick under en vecka. 
Kulturlagren var 0,8-1,0 m tjocka varav de översta 0,2-0,6 m av lagret var recenta ras- och fyllnadsmassor. Under 
lagret påträffades husgrunder och stenläggningar som vilade på 0,05 - 0,15 m kulturjord ovanpå den sterila leran. 
Grunderna, som påträffades låg orienterade efter den medeltida stadsplanen som reviderades efter stadsbranden 
1846.    
Fynd av keramik av 1700-talstyp och senare. En hank av rödgods samt en bukbit av stengods påträffades. I övrigt 
påträffades järnföremål som inte gick att identifiera. Dessa togs ej till vara. 
Området daterades efter keramiken från senmedeltid - framåt.  
Fynden verkar vara förkomna.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Halland, Tölö sn, Varla 7:9 m.fl. Lst:s dnr: – 

Ansvarig institution: RAÄ UV Väst Eget dnr:  1384/75 

Ansvarig för undersökningen: Eva Weiler Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B 6f  Tölö Lägeskoordinater: x6381 y1275 
      
 
Landskap Halland 

Socken/Stad Tölö socken 

Fornlämningsnummer       

Fastighet/kvarter Varla 7:9 m.fl. 

Fornlämningstyp Boplatslämningar, bebyggelserester 

Undersökningsår 1975 

Typ av undersökning Förundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, manus, fältritningar, fynd 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Stenålder, järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1975. Riksantikvarieämbetet, Stockholm. 

Sammanställt av, namn och datum 

Janis Runcis 

 



    

                    RAPPORTSAMMANSTÄLLNING  
    
    2007-07-20 
 
 
Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
En förundersökning av ett fornlämningsområde i Tölö socken, fastigheterna Varla 7:9 m.fl. i Halland genomfördes 
under året 1975. Fornlämningarna bestod av bebyggelserester och odlingslämningar från sen tid samt 
boplatslämningar från stenålder. Vid förundersökningen uppdagades också tidigare okända boplatsrester som av 
läget att döma härrör sig från järnålder. Undersökningen föranleddes av att den täta fornlämningsmiljön skulle 
komma att beröras av entrepenadarbeten och utläggandet av en gatuplan inför kommande bebyggelse. Lämningarna 
befann sig på ett fornlämningsrikt höjdstråk på nivåerna mellan 15 och 20 m ö.h. i utkanten av Kungsbacka. I 
närheten finns flera kända gropkeramiska boplatser från mellanneolitikum, bl.a. Gröningelokalen som lämnat rikligt 
med fynd, där det omfattande benmaterialet särskilt utmärker sig. Marken utgjordes av igenlagd bets- och åkermark 
med flera blockrika impediment nedåt i sluttningen. Inslag av sanka partier fanns också, särskilt i de västra och 
centrala delarna.  
 
Bebyggelselämningen, en backstuga, samt odlingsrösena blev inte föremål för någon närmare undersökning. De 
karterades dock. Några schakt upptogs i anslutning till denna då ytterligare huslämningar inte kunde uteslutas. 
Schaktprofilerna dokumenterades och kulturlagerrester iakttogs och beskrevs. Tre gropar framkom i schakten, varav 
två stenfyllda. Vidare fanns där också några stenpackningar som i detta undersökningsskede inte gick att tolka.  
Någon form av dränering, alternativt strandvallsrester var förslag som försiktigt framfördes. Schaktfynden var 
genomgående av stenålderskaraktär såsom slagna flintor och kännetecknande keramikskärvor. 
 
Inom det övriga området utfördes undersökningen genom upptagandet av provgropar, sammanlagt 40 stycken, upp 
till ca 0,8 m djupa. Vidare gjordes ytinsamling av fynd. Fynden bestod av slagna flintor, redskap och keramik, det 
mesta med en omisskännlig gropkeramisk prägel. Flintorna och redskapen bestod bl.a. av spån, skrapor, spånpilspets 
med tånge, cylindrisk spånkärna, mikrospånkärnor samt diverse små retuscherade "ad hoc-verktyg". Många av 
flintorna var svallade. 
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Undersökning: Ha Tölö sn Varla RAÄ 117 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ UV Väst Eget dnr:  1384/75 

Ansvarig för undersökningen: Eva Weiler Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B 6f Tölö Lägeskoordinater: x6381 y1275 
      
 
Landskap Halland 

Socken/Stad Tölö socken 

Fornlämningsnummer RAÄ 117 

Fastighet/kvarter Varlaområdet 

Fornlämningstyp Järnåldersboplats 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, fynd, utkast till manus 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja  

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Romersk järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson 2004-11-04 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes inför en planerad bostadsbebyggelse. Området var beläget i en norrsluttning omedelbart 
norr om Varla by, vars äldsta bevarade delar är från mitten av 1700-talet. Provundersökningen hade visat på ett 
område med härdar och stolphål närmast den nuvarande bebyggelsen, medan det fanns ett område med 
kulturlagerrester i sluttningen nedanför. Markexploateringen hade på¨börjats, vilket medförde att stolphålsområdet 
var skadat vid undersökningstillfället. Därför koncentrerades undersökningen till kulturlagret. En total yta av 295 
kvm undersöktes inom den registrerade boplatsen RAÄ 117.  
 
I kulturlagret påträffades en oregelbunden stenpackning, som mätte ca 5 x 9 meter. Den fyllde delvis ut en fuktig 
grop i marken. I kanten av stenpackningen låg två härdar. Stenpackningens läge och oregelbundna form, kulturlagret 
och den rikliga mängden med spridda fynd av bl.a obrända djurben och -tänder, gör att området troligen använts för 
att slänga skräp och avfall.  
 
De stolphål och härdar som framkom vid provundersökningen pekar på att själva gårds- eller byplatsen sannolikt 
delvis ligger under den nuvarande bebyggelsen. Det finns planer på fortsatt exploatering i området, men den 
befintliga bebyggelsen skulle inte beröras så som planerna var vid den tidpunkten (1976).  
 
Inom Varlaområdet finns två stora gravfält och ett antal ensamliggande stensättningar och högar som förmodligen 
har anknytning till den undersökta boplatsen. 
 
Fynden (sammanlagt 241 fyndnummer) 
I en av härdarna påträffades en keramikskärva med dekor av punktrosetter och en snedstreckad vulst. Övrig keramik 
var utan dekor. Några keramikskärvor har glasyr och är alltså medeltida eller nyare tid.  
Ett fragment av en glaspärla och en del fragmentariska järnföremål påträffades.  
Där fanns några fragment av tälgsten, varav ett är från en tälgstensgryta. En sländtrissa av tälgsten och en av 
grönsten påträffades också.  
Det fanns exempel på slagen flinta, kvarts och bergart. En flinta har tolkats som en eldslagningsflinta. Ett 
bergartsfragment är slipat.  
I kulturlagret fanns både brända och obrända ben, bl.a av ko och svin. 
 
Datering 
Fynden daterar boplatsen till romersk järnålder.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Ha. Tölö sn, Varla RAÄ 118 Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: RAÄ UV Väst Eget dnr:  1384/75 

Ansvarig för undersökningen: Eva Weiler Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B 6f Tölö Lägeskoordinater: x6381 y1275 
      
 
Landskap Halland 

Socken/Stad Tölö socken 

Fornlämningsnummer RAÄ 118 

Fastighet/kvarter Varlaområdet 

Fornlämningstyp Stenåldersboplats 

Undersökningsår 1976 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Fältritningar, foton, fynd (finns separat fyndgenomgång som är ganska nogrann), 
geoteknisk undersökning, färdigt manus. 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Mellanneolitikum (gropkeramik, trattbägare, snörkeramik) 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1976 

Sammanställt av, namn och datum 

Annika Jeppsson   2004-11-04 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
Undersökningen gjordes inför en planerad bostadsbebyggelse. Området är beläget i en sluttning i norra kanten av 
Varlahöjden, som ligger vid Kungsbacka. Under stenåldern var Varla en stor ö i ett skärgårdslandskap, som utgör 
det nuvarande Onsalalandet. En total yta av 330 kvm undersöktes inom den registrerade boplatsen RAÄ 118.  
 
I sluttningen påträffades ett fyndrikt kulturlager som var 0,2–0,3 meter djupt. Det gick inte att fastställa hur stor 
utbredning kulturlagret hade, eftersom markexploatertingen i området redan hade påbörjats när  undersökningen 
genomfördes. Under kulturlagret fanns ett antal grunda gropar, som eventuellt var stenlyft, och en härd. 
 
Fynden (fyndnummer 100-207) 
I kulturlagret påträffades ornerad keramik med snördekor, tvärsnodd, vertikala och sneda streck, pinnintryck, 
vinkelstapelfält och bågar.   
Förutom alla flintavslag så fanns det kärnor och spån, tvärpilar, spånpilspetsar och rikligt med skrapor. 
Dessutom påträffades ett fåtal brända ben. 
 
Datering 
Boplatsen dateras till mellanneolitisk tid. I fyndmaterialet kan man urskilja gropkeramisk kultur, trattbägarkultur 
och snörkeramisk kultur (stridsyxekultur?). 
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Ha, Varberg kn,  Stråvalla, By 1:2  Lst:s dnr: 11.391-2264-78 

Ansvarig institution: UV Eget dnr:  5185/78 

Ansvarig för undersökningen: Agne Furingsten Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B1g Lägeskoordinater: x 6357560 y 1283650 
      
 
Landskap Ha 

Socken/Stad Varberg kn/Stråvalla sn 

Fornlämningsnummer RAÄ 49 

Fastighet/kvarter By 1:2 

Fornlämningstyp Bytomt 

Undersökningsår 1979 

Typ av undersökning Slutundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandlingar, schaktplan 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Nej 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering ca 1500-1800- tal 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1979  

Sammanställt av, namn och datum 

Kerstin Forslund 2004-12-22 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Bytomt från 1570 - talet i Ha, Stråvalla sn, By 1:2 
 
Riksantikvarieämbetets Uppdragsverksamhet genomförde år 1979 en undersökning som föranleddes av en 
motorvägsbyggnation. På uppdrag av Statens Vägverk undersöktes en bytomt. Totalt undersöktes en yta på 3600 m².
   
De äldsta skriftliga beläggen för bytomten är från 1570. Den äldsta kartan är från 1646 då det fanns fyra gårdar på 
platsen. Bebyggelsen på tomten brann ned år 1811. 
  
Fornlämningen bestod av stensättningsliknande lämningar som troligen var rester från sentida bebyggelse och 
odling. 
Husrester påträffades. Den enda områdesplan som finns kvar visar på att fyra provgropar och tre schakt gjordes på 
området. Totalt finns 12 anläggningar  och 2 brunnar med på planen. Fynd påträffades såsom mynt, järnföremål, 
keramik och  obrända ben. Makrofossil togs. Fynden från området daterades till ca 1500 - 1800- talet. 
  
Dokumentationsmaterialet är förkommet.  
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Stämplar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undersökning: Ha, Värö sn, Bua 12:8, RAÄ  194  (Gam 140) Lst:s dnr: - 

Ansvarig institution: Uv Eget dnr:  5022/78 

Ansvarig för undersökningen: Eva Weiler Fynd:        Ja               Nej   

Ekonomiskt kartblad: 6B 0g Lägeskoordinater: X6350670  Y1280490 
      
 
Landskap Ha 

Socken/Stad Värö 

Fornlämningsnummer 194 

Fastighet/kvarter Bua 12:8 

Fornlämningstyp Boplats 

Undersökningsår 1978 

Typ av undersökning Delundersökning 

Dokumentationsmaterial Ärendehandling, materiallista, manus,  fältritningar, renritningar 

Materiallista bifogas Ja 

Fyndlista bifogas Ja  (fynden förkomna) 

Ekonomisk karta eller 
stads/kvarterskarta bifogas 

Ja 

Datering Bronsålder-järnålder 
Resultaten har publicerats i: 

Arkeologi i Sverige 1978 

Sammanställt av, namn och datum 

Björn Wickman 2004-12-15 
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Beskrivning  (ex.: orsak till undersökningen, beskrivning av undersökningsområdet, undersökningens omfattning, 
sammanfattning av resultaten, fyndkategorier) 
 
Boplatslämningar vid Bua i Värö sn, Halland. 
 
 
Med anledning av en påbörjad husbehovstäkt inom fastigheten Bua 12:8, Värö sn, gjordes en kartering för 
geologiska kartbladet. Vid denna undersökning påträffades  tidigare ej kända boplatsrester i form av två kokgropar 
som hade genomskurits av täkten. Anläggningarna, A1 och A2, dokumenterades och fynden samlades in. 
Uppdragsgivare för undersökningen var Riksantikvarieämbetet. 
 
Området utgjordes av plan betesmark på östra sidan av ett lågt impediment, beläget ca 10 m ö h. Täkten var  till 
största delen övertorvad och hade uppenbarligen inte varit i bruk under senare år. Det är inom det nyöppnade 
området som de båda kokgroparna påträffades. Området ingick i göteborgsinventeringen år 1919 och platsen  
sammanfaller enligt äldre kartmaterial med då åsatta Gam nr 140. Då beskrivs platsen som en stenåldersboplats med 
fynd av flinta. 
 
De två kokgroparna visade sig vid närmare besiktning vara 1,2 resp. 1,4 m stora och  0,7 resp. 0,8 m djupa. 
Fyllningen utgjordes av sotblandat grus och skörbränd sten, speciellt i anläggningarnas botten. Fynd rensades fram 
och samlades in, dels i den nedrasade täcktkanten, dels i anläggningarna.  
Fyndmaterialet utgjordes av en flintkärna, avslag och övrig flinta, kolprover samt brända ben och en obränd 
djurtand.  Fyndmaterialet har trots efterforskning ej kunnat lokaliseras varför det får betraktas som förkommet. 
 
Anläggningarna kan genom sin nivå ej föras längre tillbaka än bronsålder. 
 
Trolig datering; brons- eller järnålder. 
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