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Fjällbacka 163:1 m fl
Tanums kommun
Arkeologisk utredning
Sammanfattning
Tanums kommun avser att detaljplanera ett
område i den nuvarande åkermarken öster om
Fjällbacka samhälle. Rio Kulturkooperativ har
därför fått i uppdrag att utföra en särskild arkeologisk utredning inom planområdet. Syftet
med utredningen var att utreda förekomst av
fornlämningar inom området, samt bedöma
deras fornlämningsstatus.
Utredningsområdet är 130 000 m² stort
och beläget inom slättlandskapet på gårdarna
Bräcke och Ödsmåls ägor. Höjden över havet är
8-12 meter. Slätten genomrinns av Ålebäcken
och omgärdas av berg. När fältarbetet genomfördes den 8-9 november 2012 förelåg inte
marktillträde till hela marken inom detaljområdet, därav blev den undersökta ytan 25 000 kvadratmeter mindre än beräknat. Sammanlagt 30
schakt togs upp med grävmaskin i åkermarken.
Schakten förlades företrädesvis där det fanns
svaga förhöjningar i åkermarken och längs med
bäckfåran till Ålebäcken. Även berghällar som
ansågs lämpade för hällristningar avtorvades.
Lagerföljen utgjordes vanligtvis av cirka 0,3 meter matjord och därunder en gulbrun lerig silt/
lera.
Inga anläggningar, fynd eller lämningar av
förhistorisk karaktär påträffades inom utredningsområdet. Med tanke på resultatet från de
grävda schakten anser vi inte heller att området
som saknade marktillträde behöver utredas ytterligare. Gårdarna Bräcke och Ödsmål är belagda sedan 1300-talet, men har troligen en
mycket äldre historia. Bebyggelsen har troligen

alltid varit förlagd till övergången mellan berg
och dalgång, i samma eller liknande lägen som
gårdarna är förlagda till idag. Det aktuella utredningsområdet har varit utnyttjat som ängsmark
ända fram till mitten av 1800-talet då hela den
leriga slätten togs i bruk som åkermark.
Två övergivna stenbroar över Ålebäcken registrerades som lämning 1218:1-2 i Rio Kulturkooperativs interna databas. De har rapporterats till FMIS med bedömningen att de utgör övriga kulturhistoriska lämningar. De båda
stenbroarna är uppbyggda på samma sätt. De
består av fundament och bro av huggen granitsten. Det troligaste är att broarna byggdes
någon gång under sent 1800-tal eller tidigt
1900-tal.
Gårdsbebyggelsen som idag finns på Bräcke
och Ödsmål utgör ett fint exempel på bohuslänsk byggnadstradition. Gårdarna ligger traditionsenligt på rad längs övergången mellan
berg och odlingsmark. Flera av dagens hus är
uppförda under 1800-tal eller tidigt 1900-tal.
Vid utformandet av detaljplanen är det önskvärt att närmiljön inte ändras på så sätt att
upplevelsen av gårdarnas kulturmiljö påverkas.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag
om kulturminnen mm (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen.
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Illustration 1. Planområdets belägenhet öster om Fjällbacka. De tidigare kända fornlämningarna har markerats med
fornlämningsnummer.

Syfte
Tanums kommun avser att detaljplanera ett
område i den nuvarande åkermarken öster om
Fjällbacka samhälle, illustration 1. Rio Kulturkooperativ har därför fått i uppdrag att utföra
en särskild arkeologisk utredning inom planområdet.
Syftet med den särskilda utredningen var
i första hand deskriptivt (planerings- och beslutsunderlag). När utredningen var klar skulle
alla lämningar inom området vara kända, de
skulle även vara bedömda avseende fornlämningsstatus.
Målgrupper för utredningen är i första hand
företagare, länsstyrelsen, andra myndigheter
samt undersökare.
Metod
Vid utredningen har schakt tagits upp med grävmaskin. Schakten förlades i första hand där det
fanns svaga förhöjningar i åkermarken i avsikt
att söka efter boplatslämningar. Dessutom förlades schakt längst med bäckfåran till Ålebäcken i avsikt att söka efter lämningar som kunnat
bevaras i lerlager till den forna bäcken alternativt havsviken. Även berghällar som ansågs
lämpade för hällristningar avtorvades, såväl
med maskin som för hand. Hällarna sopades
sedan rena med hjälp av sopborste och vatten.
Schakt och avbanade hällar mättes in digitalt med DGPS och lagerföljden i schakten beskrevs. Representativa lagerföljder och miljöer
fotograferades. Påträffade lämningar mättes
in digitalt, beskrevs och fotograferades. Lämningarna rapporterades till FMIS.
En genomgång av äldre kartmaterial för det
aktuella området har genomförts.
Utredningsområdet
Utredningsområdet är 130 000 m² stort och
beläget inom slättlandskapet öster om Fjällbacka inom gårdarna Bräcke och Ödsmåls
ägor. Höjden över havet är 8-12 meter. Slätten
genomrinns av Ålebäcken och omgärdas av
berg. Det finns endast några mindre bergsimpediment i åkermarken. Idag består lerslätten
av uppodlad åkermark, som i dess västra del
tagits i anspråk som industrimark.

I ett förhistoriskt perspektiv har landskapsrummet länge utgjort en skyddad havsvik.
Havet drog sig tillbaka från slätten under
övergången mellan brons- och järnålder och
lämnade efter sig frodiga och fuktiga strandängar lämpade för betesmark. Det historiska
kartmaterialet visar att slätten under slutet
av 1600-talet endast var uppodlad i de östra,
högre belägna delarna närmast gårdsbebyggelsen för Bräcke och Ödsmål. Huvuddelen
av slätten brukades som ängsmark, Lantmäterimyndigheternas arkiv 1694 och 1699. Vid
tiden för storskiftet i slutet av 1700-talet har
uppodlingen nått delar av utredningsområdet,
Lantmäterimyndigheternas arkiv 1782 och
1796. Vid Laga skifte under 1800-talets mitt
är hela området uppodlat, Lantmäterimyndigheternas arkiv 1841, 1844 och 1860.
Inom utredningsområdet finns inga tidigare
kända fornlämningar, men vid övergången mellan berg och slättmark finns flera fornlämningar i form av boplatser, gravar, hällristningar
och by-/gårdstomter, illustration 1. Boplatserna, Kville 637, 734 och 736, kan förmodas
härröra främst från stenåldern. Gravarna i
form av hög, Kville 735; rösen, Kville 605 och
609; gravfält, Kville 608; och stensättningar,
Kville 612, brukar dateras till brons- och järnålder. Hällristningen, Kville 246, som innehåller
skepp och skålgropar, kan förmodas höra till
bronsålder.
By-/gårdstomterna Bräcke, Kville 1190;
Ödsmål, Kville 1244; och Ödsmåls Sörgård,
Kville 1187, har belagts till historisk tid. De
kan dock ha en betydligt äldre historia. Byarna Bräcke och Ödsmål finns omnämnda
i Diplomatarium Norwegicum år 1315 respektive 1346, Institutet för ortnamns- och
dialektforskning 1945. Även om kartmaterial
saknas från denna tid är det troligt att byarna
då och dessförinnan legat på samma plats
som de gjorde enligt 1600-talskartorna. Både
Bräcke och Ödsmål är vanliga gårdsnamn i Bohuslän. Det finns ytterligare två gårdar inom
Kville socken med dessa namn, där för nämns
gårdarna utanför Fjällbacka ofta som Nedre
Bräcke och Norra Ödsmål. Namnet Bräcke
har sitt ursprung i beteckningen för ”en bred
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(svag) sluttning”. Ödsmål betyder ”ett avgränsat område (röjning) i ödemarken”, Institutet
för ortnamns- och dialektforskning 1945. Gravanläggningarna som omgärdar landskapsrummet visar på att det även förekommit en förhistorisk aktivitet inom området. Var de gravlagda
personerna haft sina boplatser är däremot
okänt.
Tidigare undersökningar
Det har inte utförts några tidigare arkeologiska
undersökningar inom planområdet. Av stensättningarna på berget nordväst om planområdet, Kville 612, undersöktes och restaurerades tre stycken år 1960, FMIS. Stensättningarna är ovanligt små, 2-3 meter i diameter,
med en kantkedja av omväxlande liggande och
stående stenar och med en liggande mittsten.
De kan närmast beskrivas som domarringar
i miniatyr. Vid undersökningen av gravarnas
innehåll påträffades svartbränd keramik och
brända ben.
Utredningsresultat
När fältarbetet genomfördes den 8-9 november 2012 förelåg inte marktillträde till hela
marken inom detaljområdet, därav blev den
undersökta ytan 25 000 kvadratmeter mindre
än beräknat. Sammanlagt 30 schakt med en
totallängd på 126 meter togs upp med grävmaskin i åkermarken. Deras läge redovisas på
illustration 2 och beskrivs mer utförligt i bilaga
1. Lagerföljen utgjordes vanligtvis av cirka 0,3
meter matjord och därunder en gulbrun lerig
silt/lera. Schakten förlades företrädesvis där
det fanns svaga förhöjningar i åkermarken
och längs med bäckfåran till Ålebäcken. Längs
bäcken gjordes schakten extra djupa, som djupast 1,7 meter. Under den gulbruna leran som
troligtvis avsatts under postglacil tid, fanns en
blågrå lera på cirka 1 meters djup, vilken bör
ha avsatts under glacial tid när havet var djupt.
Det fanns inget i lagerföljden som tydde på
att bäcken ändrat sitt lopp genom tiderna. Det
historiska kartmaterialet visar heller inte på
att bäcken skulle ha haft ett mer meandrande lopp under de senaste århundradena. På
den plats där bäcken gör en tydlig sväng går
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den samman med två biflöden. Dessa är idag
kulverterade. Det ena av dessa biflöden utgör
den historiska gränsen mellan ägorna till gårdarna Bräcke och Ödsmål.
I schakt 5 och 15 fanns ett lager under matjorden som bestod av mörk lerig silt, med ett
visst inslag av sot, illustration 3. Inga fynd
gjordes i lagret, inte heller iakttogs några anläggningar. Lagret tolkades som ett äldre matjordslager. Dessa schakt var placerade på svaga förhöjningar i åkermarken, i det ena fallet
syntes också berg i botten av schaktet. Troligen har man påfört jord på åkermarken där
matjordstäcket varit för tunt, eller för att täcka
över ytligt berg.
Fem berghällar som ansågs lämpade för
hällristningar avtorvades och borstades rena,
illustration 2 och 4. Trots fina hällar med bra
lägen och lämpliga besiktningsförhållanden
påträffades inga hällristningar. En orsak till
detta kan vara att hällarna ligger för lågt, endast 8-12 meter över havet. De flesta hällristningar i den här delen av Bohuslän ligger mer
än 15 meter över dagens havsnivå. De enda
inristningarna som fanns på hällarna var två
sentida fixpunkter i form av ett kors och en
cirkel med mittpunkt, illustration 5.
Två övergivna stenbroar över Ålebäcken registrerades som lämning 1218:1-2 i Rio Kulturkooperativs interna databas, illustration
2 och bilaga 2. De har rapporterats till FMIS
med bedömningen att de utgör övriga kulturhistoriska lämningar. De båda stenbroarna är
uppbyggda på samma sätt, illustration 6 och
omslagsbild. De består av fundament och bro
av huggen granitsten. Brospannet är 3x6 meter. Spannet består av avlånga stenblock som
täcker hela öppningen mellan fundamenten.
Broarnas ålder är okänd. De finns inte angivna på det historiska kartmaterialet, Lantmäterimyndigheternas arkiv 1844 och 1860. Enligt den ekonomiska kartan från 1938 går det
däremot en mindre kör väg över åkermarken
fram till bron med lämningsnummer 1218:1,
Rikets allmänna kartverks arkiv 1938. Det
troligaste är att broarna byggdes någon gång
under sent 1800-tal eller tidigt 1900-tal.

Illustration 2. Utredningsområdet med schakt, lämningar och avbanade hällar markerade. Hällarna togs fram för att
söka efter hällristningar. De avbanade hällarna har inte numrerats.

Fynd
De enda fynd som påträffades var porslin och
enstaka kolfragment i matjordslagret. Dessa
bedömdes vara från historisk tid och återdeponerades i schakten.
Anläggningar
Inga anläggningar påträffades under utredningen.
Analysresultat
Inga prover insamlades för vidare analys.

Illustration 3. Profil av lagerföljden i schakt 5. Under
ett 0,45 meter tjockt matjordslager syns ett mörkare
siltlager med inslag av sot och lera. Därunder lera och
berg. Lagerföljden tolkades som att man påfört jord på
ett äldre, tunnare matjordslager. Foto mot väster.

Tolkning
Under större delen av förhistorien har området
varit täckt av hav, till en början djupare hav
och senare en grund havsvik. Under övergången mellan brons- och järnålder drogs sig havet
tillbaka och en fuktig strandäng bredde ut sig
lämpad för betesdrift. Vi vet inte när de första
gårdarna etablerade sig i dalgången. Gårdarna
Bräcke och Ödsmål är belagda sedan 1300-talet, men har troligen en mycket äldre historia.
Bebyggelsen har troligen alltid varit förlagd till

Illustration 4. Andreas har sopat rent en avtorvad berghäll för att söka efter hällristningar. Trots bra läge, släta hällar och goda besiktningsförhållanden syns inget annat än naturliga isräfflor. Foto mot sydväst.
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Illustration 5. Grävmaskinen har frilagt en låg berghäll i åkermarken. Hällen ansågs vara lämplig för skålgropar,
men det enda som syntes var en inristad fixpunkt i form av ett kors på hällen närmast i bild. Med på bilden Stig.
Foto mot väster med Fjällbacka kyrka i bakgrunden.
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Två övergivna stenbroar registrerades som
övriga kulturhistoriska lämningar. De bedöms
ha låg vetenskaplig potential. Pedagogiskt är
de dock av ett visst intresse. De är belägna
inom ett område som frekventeras av Fjällbackaborna. Den ena bron (1218:2) ligger
dessutom intill en asfalterad gång- och cykelväg. En gångväg längs en längre sträcka av
Ålebäcken skulle kunna vara ett sätt att ytterligare tillgängliggöra området längs bäcken och
de båda kulturhistoriska lämningarna.
Gårdsbebyggelsen som idag finns på Bräcke
och Ödsmål utgör ett fint exempel på bohuslänsk byggnadstradition. Gårdarna ligger traditionsenligt på rad längs övergången mellan
berg och odlingsmark, illustration 7. Flera av
dagens hus är uppförda under 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Vid utformandet av detaljplanen
är det önskvärt att närmiljön inte ändras på så
sätt att upplevelsen av gårdarnas kulturmiljö
påverkas.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag
om kulturminnen mm (KML) och genom miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och
Illustration 6. Den övergivna stenbron över Ålebäcken
med lämningsnummer 1218:2. Den liknar den andra kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornlämstenbron som syns på omslagsbilden. Vid sidan av bron ningar lämnas till länsstyrelsen.
har en asfalterad gångväg anlagts. Närmast i bild syns
en nyanlagd vägtrumma. Foto mot sydväst.

övergången mellan berg och dalgång, i samma
eller liknande lägen som gårdarna är förlagda
till idag. Det aktuella utredningsområdet har
varit utnyttjat som ängsmark ända fram till mitten av 1800-talet då hela den leriga slätten
togs i bruk som åkermark. De två stenbroarna
över Ålebäcken tillkom sannolikt under sent
1800-tal eller tidigt 1900-tal. De verkar inte ha
byggts för att användas inom det allmänna vägnätet utan har troligen byggts för att underlätta
transporterna inom gårdens egna marker.
Antikvarisk bedömning
Inga anläggningar, fynd eller lämningar av
förhistorisk karaktär påträffades inom utredningsområdet. Med tanke på resultatet från
de grävda schakten anser vi inte heller att området som saknade marktillträde behöver utredas ytterligare.
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Illustration 7. Stig mäter in schakt 23. I bakgrunden syns gårdsbebyggelsen på Bräcke med traditionell placering
vid övergången mellan berg och odlingsmark. Gårdarna ligger kvar på den historiska by-/gårdstomten för Bräcke,
med
fornlämningsnummer Kville 1190. Foto mot nordost.
Källor

Källor
Litteratur
Källor
Institutet för ortnamns- och
Litteratur
dialektforskning
Institutet för ortnamns- och
dialektforskning

1945
1945

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. XVI. Ortnamnen i Kville
härad.
Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. XVI. Ortnamnen i Kville
härad.

1694

Bräcke, akt nr 14-KVI-13

1694
1699

Bräcke, akt nr 14-KVI-13
Ödsmål, akt nr 14-KVI-12

1699
1782

Ödsmål, akt nr 14-KVI-12
Storskifte Ödsmål, akt nr 14-KVI-47

1782
1796

Storskifte Ödsmål, akt nr 14-KVI-47
Storskifte Bräcke, akt nr 14-KVI-96

1796
1841

Storskifte Bräcke, akt nr 14-KVI-96
Laga skifte Bräcke, akt nr 14-KVI-264

1841
1844

Laga skifte Bräcke, akt nr 14-KVI-264
Laga skifte Ödsmål Sörgård, akt nr 14-KVI-308

1844
1860

Laga skifte Ödsmål Sörgård, akt nr 14-KVI-308
Laga skifte Ödsmål Nordgård och Innegård, akt nr 14-KVI-412

1860
1938

Laga skifte Ödsmål Nordgård och Innegård, akt nr 14-KVI-412
Ekonomiska kartan, Fjällbacka J131-75SV

1938

Ekonomiska kartan, Fjällbacka J131-75SV

Kartor
Lantmäterimyndigheternas
Kartor
arkiv
Lantmäterimyndigheternas
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
arkiv
Lantmäterimyndigheternas
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
arkiv
Lantmäterimyndigheternas
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
arkiv
Lantmäterimyndigheternas
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
arkiv
Lantmäterimyndigheternas
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
arkiv
Lantmäterimyndigheternas
Lantmäterimyndigheternas
arkiv
arkiv
Lantmäterimyndigheternas
Rikets allmänna kartverks
arkiv
arkiv
Rikets allmänna kartverks
arkiv
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Bilagor

Bilaga 1. Schakt
Schakt
nr

Längd
m

Minsta
dj m

Största Lager m
dj m

Kommentar

1

4

0,4

0,7

Matjord 0,25, därunder gulbrun lerig silt, i
botten berg.

2

8

0,05

0,6

Matjord 0,25, därunder berg och lerig silt.

3

6

0,45

0,9

Matjord 0,25-0,40, därunder siltig lera eller
berg.

4

4

0,4

0,4

Matjord 0,25, därunder siltig lera.

5

4

0,75

0,9

Matjord 0,45, gammal matjord, blandad silt o Troligen påförd jord på ytligt
lera med sot 0,7, siltig lera 0,75, därunder
berg.
lera el berg.

6

4

1

1,1

Matjord 0,2, siltig lera 0,9, därunder berg.

7

4

1,7

1,7

Matjord 0,25, siltig lera 1,10, därunder lera.

8

4

1,1

1,1

Matjord 0,25, siltig lera 0,7, därunder lera.

9

4

1,1

1,1

Matjord 0,30, siltig lera 1,0, därunder lera.

10

4

0,4

0,4

Matjord 0,25, därunder lera.

11

4

1

1

Matjord 0,25, siltig lera 0,8, därunder lera.

12

4

0,6

0,6

Matjord 0,5, därunder lera med siltinslag.

13

4

0,4

0,4

Matjord 0,25, därunder lera.

14

4

0,45

0,45

Matjord 0,3, därunder lera.

15

4

0,8

0,8

Matjord 0,35, (gammal matjord) mörk lerig
silt 0,50, därunder gul lera.

16

4

0,4

0,4

Matjord 0,25, därunder lera.

17

4

0,45

0,45

Matjord 0,3, därunder lera.

18

4

0,35

0,35

Matjord 0,3, därunder lera.

19

4

1

1

Matjord 0,25, därunder lera.

20

4

0,9

0,9

Matjord 0,4, silt 0,6, därunder lera.

21

4

1

1

Matjord 0,4, silt 0,7, därunder lera.

22

4

0,6

0,6

Matjord 0,3, därunder lera.

23

4

0,45

0,45

Matjord 0,35, därunder lera.

24

4

0,8

0,8

Matjord 0,35, därunder lera.

25

4

0,8

0,8

Matjord 0,30, siltig lera 0,5, därunder lera.

26

4

0,5

0,5

Matjord 0,30, därunder lera.

27

4

1

1

Matjord 0,30, siltig lera 0,75, därunder lera.

28

4

0,7

0,7

Matjord 0,30, siltig lera 0,60, därunder lera.

29

4

0,4

0,4

Matjord 0,20, därunder lera.

30

4

0,9

0,9

Matjord 0,40, siltig lera 0,6, därunder lera.

Berg på 0,55 m djup. Ett tunt
lager med kol o sot i schaktets
norra del.

Svag förhöjning, troligen påförd
jord.

Avbrutit p g a dränering.
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Bilaga 2. Lämningar

16

Projekt Nr Typ
nr

Status

Beskrivning

1218

1

Bro

Oskadad

Stenbro. Fundament och bro av huggen granit.
Övrig
Brospann 3x6 m. Spannet består av avlånga
kulturhistorisk
stenblock som täcker hela öppningen mellan
lämning
fundamenten. Ansluter i norr till upplag av massor,
i söder till odlingsmark.

1218

2

Bro

Oskadad

Stenbro. Fundament och bro av huggen granit.
Brospann 3x6 m. Spannet består av avlånga
stenblock som täcker hela öppningen mellan
fundamenten. Bron är avskuren från förbindande
vägar på ömse sidor.
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Bedömning

Övrig
kulturhistorisk
lämning

12000 calBP

10000 fKr
PaleOlitikuM

Hensbackakultur

10000 BP

11000 calBP

9000 fKr

9500 BP

SeNGlaCial
tid

PReBOReal
tid

9000 BP
10000 calBP

8000 fKr

8500 BP

Tidigmesolitikum

BOReal tid

Sandarnakultur
9000 calBP

7000 fKr

8000 BP

MeSOlitikuM

7500 BP
8000 calBP

6000 fKr

7000 BP
Lihultkultur

Senmesolitikum

6500 BP

7000 calBP

5000 fKr

6000 BP

atlaNtiSk
tid

5500 BP
4000 fKr

6000 calBP

I

Trattbägarkultur
5000 BP

II

NeOlitikuM
3000 fKr

Tidigneolitikum
4500 BP
5000 calBP

A
Mellanneolitikum

Stridyxekultur

B

Gropkeramisk
kultur
4000 BP

2000 fKr

SuBBOReal
tid

4000 calBP

Senneolitikum

3500 BP
Äldre bronsålder

BRONSÅldeR

3000 BP
3000 calBP

1000 fKr
Yngre bronsålder
Äldre järnålder
1 eKr
JÄRNÅldeR
Yngre järnålder
1000 eKr

Vikingatid

Förromersk
järnålder
2000 calBP
Romersk
järnålder
Folkvandringstid
Vendeltid
1000 calBP

2500 BP

2000 BP

SuBatlaNtiSk tid

1500 BP
1000 BP

Medeltid

2000 eKr

1950 eKr = Present
Sammanställd av: Swedberg & Östlund. Källor: Nielsen 1993, Andersson & Ragnesten (red) 2005, OxCal
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