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3:A SURTE SÖDRA
Välplanerad 3.a om ca 73 
kvm boa. Nyrenov. m. bl.a 
hall m. klinkers och valv till 
v-rum och kök, kök i ek, 
v-rum m. balkong i väster. 
Liten förening om 4 st. brf 
lgh och 2 st hyres lgh. God 
ekonomi.Bekvämt pendelav-
stånd till Gbg. Vån. 1. Avgift 
2470 kr. Utg. pris 720 000 kr.

SURTE NORRA
Stor tomt om ca 12 723 
kvm förd. på två fastigheter.
Stor uppväxt trädgård med 
fruktträd. Större delen av 
tomten är bergsluttning 
med lite vegitation.
Byggnaderna som fi nns 
på fastigheten är sanering-
byggnader. Pris 750.000:- 
eller högstbjudande.
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NOL. Lämningar från 
300-400 år efter 
Kristus har spårats i 
Osbacken.

Fynden har gjort 
starka intryck på 
antikvarie Mikael Ebo-
skog från Bohusläns 
Museum.

– Det här är ett unikt 
område. Jag tycker det 
är jättespännande och 
en av de roligaste plat-
ser jag varit på, säger 
Eboskog till Alekuriren.

Mikael Eboskog arbetar på 
uppdrag av Västarvet, som är 
regionens kulturenhet. I sam-
band med väg- och järnvägs-
utbyggnaden genom Ale un-
dersöks historiskt intressanta 
platser.

– Man vill undvika att 
bygga på fornlämningar i 
största möjliga mån. Den här 
ytan var det emellertid ingen 
som  kände till. De fynd vi har 
gjort kommer inte att försena 
vägprojektet utan man har fått 
lov att ta bort fornlämningen. 
Det är därför som vi är här och 
dokumenterar platsen, säger 
Mikael Eboskog.

Det som har upptäckts är 
stolphål till ett hus från 300-
400 år efter Kristus. Enligt 
Mikael Eboskog är det ett 
unikt fynd som har gjorts.

– Det är ett gigantiskt hus 
som har stått på den här plat-

sen, ett riktigt skrytbygge 
skulle man kunna säga. Huset 
har troligtvis varit cirka 40 
meter långt och minst åtta 
meter brett. Vi kan konsta-
tera att det varit takbärande 
stora stolpar som suttit tätt, 
vilket tyder på att huset varit 
högt. Det har inte fungerat 
som boningshus, utan snara-
re som en samlingslokal eller 
marknadsplats, säger Mikael 
Eboskog och fortsätter:

– Husets placering är in-
tressant, det låg i höjd med 
älvkanten och med en vi-
dunderlig utsikt. Ingen har 
kunnat undgå att lägga märke 
till huset. Med Sköldån allde-
les intill var detta en bra om-
lastningsplats.

Har ni gjort några andra in-
tressanta fynd?

– Här har funnits ett antal 

mindre hus också, men vi vet 
inte exakt deras funktion. Det 
får den kemiska analysen ge 
svar på, säger Mikael Ebo-
skog.

– Mellan husen fanns en 
naturlig svacka där man har 
slängt skräp. Vi har funnit 
stora mängder hårt bränd ke-
ramik av olika typer vilket un-
derstryker att detta var en han-
delsplats. Vi har hittat status-
föremål i form av pärlor, både 
i glas och i bränd lera.

Du låter exalterad?
– Ja, detta är verkligen en 

unik plats. Det finns bara 
några enstaka liknande hus 
i Bohuslän, men inga i Göta 
älvdalen. Det vi har funnit 
är mycket ovanligt, avslutar 
Mikael Eboskog.

JONAS ANDERSSON

Historiskt intressanta 
fynd hittades i Osbacken

Mikael Eboskog och Mikael Eboskog och 
Evelina Johansson, Evelina Johansson, 
Lödöse Museum, letar Lödöse Museum, letar 
efter historiskt intres-efter historiskt intres-
santa lämningar.santa lämningar.


