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Bakgrund 

Under perioden 17 juni - 4 juli 2013 genomförde Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum (enligt beslut 
av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, dnr 431-5255-2013) arkeologiska förundersökningar i 
avgränsande syfte gällande flera stenåldersboplatser i Nödinge socken, Ale kommun. På grund av 
olika skäl undersöktes dock aldrig en av fornlämningarna; RAÄ Nödinge 25. Med anledning av detta 
genomförde Västarvet kulturmiljö, den 26 juni 2017, en avgränsande förundersökning gällande 
denna fornlämning. 

 

Metod 

Undersökningen genomfördes genom schaktgrävning vilket skedde skiktvis ned mot alvnivån. 
Schaktningen styrdes av en arkeolog som under arbetet rensade schaktytan för hand. Där fynd 
framkom räknades dessa och efter okulär bedömning av fynden återdeponerades dessa. Läget för 
schakten dokumenterades genom digitala mätningar med hjälp av GPS. Dokumentationen har även 
kompletterats genom digitala fotografier. 

 

Resultat 

Undersökningen visade att den aktuella boplatsen är ca 35x20 meter stor och belägen 30-35 möh. 
Fornlämningen är naturligt avgränsad av en markant bergrygg i väster och av berg och bergkant i 
öster. Boplatsen har tidigare varit ungefär dubbelt så stor i nordsydlig riktning men förstörts i norr av 
bebyggelse. Även i söder och i sydost fanns spår efter recenta markingrepp inom boplatsen.  

Vad beträffar fynd påträffades ytligt i två schakt ett 80-tal bitar slagen flinta i form av avslag och 
splitter. 

Under mesolitisk tid hade boplatsen ett utskjutande läge i direkt anslutning till havet i ett omgivande 
skärgårdslandskap. Att döma av höjdnivån härrör boplatsen från tidig Sandarnatid. På grund av att 
ungefär halva boplatsen har förstörts av bebyggelse och att det finns andra recenta störningar i söder 
bedöms fornlämningen inte ha alltför stort vetenskaplig och pedagogisk potential för att studera 
bosättning och resursutnyttjande under mesolitisk tid. Dock kan man inte bortse från det rika 
fyndmaterialet som kan ge information om boplatsen. 
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