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präglad av 1800-talets jordbrukslandskap. In-
till utredningsområdet finns det till exempel tre 
torp från 1800-talet.
 Under fältarbetet inventerades utrednings-
området efter fornlämningar. 18 schakt gräv-
des med maskin för att söka efter fynd och an-
läggningar som kunde kopplas till förhistoriska 
boplatser. 
 Under utredningen påträffades fyra forn-
lämningar, tre stenbrott och en grund efter en 
jordkällare. Dessa påverkas inte av planerad 
bebyggelse och bör få kvarligga inom planom-
rådet. I schakten hittades inga fynd eller an-
läggningar. Inom området finns det inga spår 
efter förhistoriska aktiviteter och Rio Kultur-
kooperativ anser inte att vidare antikvariska 
åtgärder är nödvändiga.

Sammanfattning
Mellan 23-24 oktober genomförde Rio Kultur-
kooperativ en frivillig arkeologisk utredning 
inom fastigheten Ertseröd 1:5, Tanums kom-
mun, på uppdrag av Trivselhus AB. Syftet med 
utredningen var i första hand deskriptivt och 
skulle förse företagare, länsstyrelsen, andra 
myndigheter samt undersökare med plane-
rings- och beslutsunderlag. Efter avslutat fält-
arbete skulle alla fornlämningar inom området 
vara kända och bedömda avseende fornläm-
ningsstatus.
 Utredningsområdet är beläget cirka 1,5 ki-
lometer söder om Grebbestad, utmed vägen 
mot Tanumsstrand. Området består huvudsak-
ligen av åkermark, skog och hällmark. Inom 
utredningsområdet finns inga sedan tidigare 
kända fornlämningar. Kulturmiljön är starkt 

Ertseröd 1:5, Tanums kommun
Arkeologisk utredning
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Illustration 1. Översiktsbild över utredningsområdet. Skala 1:10 000.
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Syfte
Mellan 23-24 oktober genomförde Rio Kultur-
kooperativ en frivillig arkeologisk utredning 
inom fastigheten Ertseröd 1:5, Tanums kom-
mun, på uppdrag av Trivselhus AB. Anledning-
en var att Tanums kommun arbetar med en 
detaljplan över området där Trivselhus AB vill 
bygga åtta villatomter och en lokalväg. Områ-
det skall även förse intilliggande planområde, 
Rörvik 1:54 med tillfartsväg.
 Syftet med utredningen var i första hand de-
skriptivt och skulle förse företagare, länssty-
relsen, andra myndigheter samt undersökare 
med planerings- och beslutsunderlag. Efter av-
slutat fältarbete skulle alla fornlämningar inom 
området vara kända och bedömda avseende 
fornlämningsstatus.

Metod
Hela utredningsområdet inventerades efter 
fornlämnningar, och goda hällristnings- och 
boplatslägen. Påträffade lämningar beskrevs, 
fotograferades och mättes in med DGPS. 
 På lämpliga boplatslägen togs schakt upp 
med grävmaskin. I och med att höjden över 
havet var förhållandevis låg på de ytor där 
det gick att gräva, söktes i huvudsak efter an-
läggningar. Flera schakt upptogs därför med 
dubbel skopbredd. Schakten och lagerföljden 
beskrevs, fotograferades och mättes in med 
DGPS. 
 Berghällar som utgjorde möjliga hällrist-
ningslägen  torvades av med maskin eller för 
hand. Under dag två då goda ljusförhållanden 
rådde söktes hällarna av efter hällristningar.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget utmed Tanums-
strandsvägen, cirka 1,5 kilometer söder om 
Grebbestad. Området består av åkermark, 
ett mindre skogsområde och ett bergsimpedi-
ment med hällmarker. Den planerade bebyg-
gelsen kommer att förläggas till den västra de-
len av åkermarken vid övergången från åker till 
skogs- och bergsmark. Området avgränsas åt 
söder av vägen till Tanumsstrand.
 Naturmiljön är typisk för det bohuslänska 
kustområdet. Det kuperade landskapet är 

småbrutet. Mindre tallskogar med mycket löv-
träd bryter av åkermarken som övergår i berg-
simpediment och hällmarker med en, ljung och 
mindre träd.
 Kulturmiljön i området är präglad av 1800-ta-
lets jordbrukslandskap. De öppna hällmarker-
na vittnar om den omfattande jorderosion som 
pågått allt sedan 1500-talet då skogarna i Bo-
huslän började huggas ner och markerna bru-
kas för ett intensivt bete av får och nötkreatur. 
Sedan 1950-talet har betet minskat kraftigt 
och markerna växer igen mer och mer. 
 Inom utredningsområdet finns det enligt 
FMIS inga kända fornlämningar. Gränsande till 
området finns det stengärdsgårdar från histo-
risk tid registrerade. Närmare kusten, vid Ta-
numsstrand finns bronsåldersrösen, och inåt 
land finns det boplatslämningar och gravar från 
framförallt järnålder (bland annat en domarring 
cirka 600 meter sydost om planområdet). Cir-
ka 300 meter nordost om utredningsområdet 
finns en stensättning och två fornlämningslik-
nande lämningar som kan vara gravar. Ytterli-
gare 100 meter österut finns en boplats som 
delundersöktes 2010 och som då daterades 
till romersk järnålder – folkvandringstid.
 Bebyggelsemiljön i anslutning till utrednings-
området består av sommarstugor men även 
tre torp från 1800-talet som legat under går-
darna i Ertseröd. Torpen heter Mossemyr, My-
ren och Tunatorpet. Myren är den befintliga be-
byggelse som eventuellt kommer omfattas av 
detaljplanen. Torpen finns med på ekonomiska 
kartan från 1938 men inte på någon tidigare 
karta, Lantmäterimyndigheternas arkiv 1821 
och 1834 samt Rikets allmänna kartverks 
arkiv 1938. Den ekonomiska kartan visar att 
åkermarkens utbredning har varit större under 
första halvan av 1900-talet. Skifteskartorna 
visar däremot att det handlar om betes- eller 
ängsmark som kommit att uppodlas. 

Tidigare undersökningar
Inom planområdet har inga tidigare undersök-
ningar genomförts. Däremot har det i närom-
rådet gjorts flera utredningar  i och med att 
området har varit och är aktuellt för exploate-
ring.



8

 2009 genomförde Bohusläns museum 
en arkeologisk utredning på fastigheterna 
Tanums-Rörvik 1:56 och 1:54 inför byggan-
det av Sportshopen. 50 schakt upptogs med 
grävmaskin. Lagerföljden bestod av förna följt 
av sandiga eller grusiga lager. Inga fornläm-
ningar påträffades inom området, Petersson 
2009. Norr om aktuellt planområde och väs-
ter om Sportshopenområdet genomförde även 
Rio Kulturkooperativ en arkeologisk utredning 
2009, Grahn-Danielson och Sandin 2009. Ett 
fåtal anläggningar påträffades men inga fynd 
eller kontexter som kunde styrka att det rörde 
sig om förhistoriska aktiviteter på platsen.
 Rio Kulturkooperativ har även genomfört 
andra utredningar i närområdet. I samband 
med att Tanums kommun projekterade en ny 
avloppsledning söder om Grebbestad utred-
des sträckningen 2009. En boplats, Tanum 
2207, registrerades då utmed väg 163, cirka 
500 meter nordöst om planområdet. Denna 
förundersöktes inom ledningskorridoren var-
vid stolphål och en väggränna påträffades 

och undersöktes. Ett fyndmaterial av enstaka 
flintor och keramik hittades i anläggningarna 
som daterades till romersk järnålder, Grahn-
Danielson och Nyqvist 2009 och Grahn-Da-
nielson och Östlund 2010.
 En tidigare undersökning som genomförts i 
närområdet är en undersökning av en grav vid 
Grebbstads camping. På fastigheten Tanums-
Rörvik 1:111 undersöktes en rest sten belä-
gen invid väg 163. Resterna av en gravgömma 
påträffades med förhistorisk keramik, yngre 
rödgods och enstaka flintföremål. Fornläm-
ningen daterades utifrån fynden till järnålder, 
Nordell 2005.

Utredningsresultat
Under utredningen grävdes 18 schakt med 
grävmaskin. Schakten upptogs på de platser 
där det ansågs möjligt att hitta boplatsläm-
ningar. Området inventerades även efter gra-
var och andra fornlämningar. Under dag två 
mättes tre stenbrott in samt en grund efter 
en jordkällare. De inmätta lämningarna fick 

Illustration 2. Den östra delen av utredningsområdet består av åker och skogsmark. Den västra delen av utred-
ningsområdet består till större delen av hällmark. Foto taget mot norr.
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nummer 1236:1-4 i Rio Kulturkooperativs da-
tabas och har rapporterats till FMIS. Lämning-
arna har betraktats som övrig kulturhistorisk 
lämning. På resultatkartan ses schakt och 
inmätta lämningar, illustration 3.
 Markområdet består till större delen av 
sandiga eller siltiga jordarter förutom centralt 
på åkermarken där blålera kom direkt under 
matjorden. Schakten förlades framförallt till 
de sandigare, något högre liggande partierna. 

Grävmaskinisten, som även arbetat med att 
iordningställa parkeringen till ”Sportshopen” 
intill planområdet, kunde meddela att även det 
området var lerigt men också mycket blött. Vid 
schaktningen framkom ingenting av intresse.

Stenbrott
Stenbrotten är små och av olika karaktär. De 
uppvisar alla olika typer av märken från verk-
tyg, illustration 4 och omslagsbilden. Lämning 

Illustration 3. Resultatkarta. Under utredningen påträffades fyra fornlämningar som mättes in och rapporterades 
till FMIS. Under utredningen grävdes även 18 schakt med grävmaskin för att leta efter fynd och anläggningar från 
förhistoriska boplatser.



10

1 har märken efter borrhål medan lämning 
2 har märken efter bredkil och där kvarligger 
även cirka fem större, mer välformade block. 
Det tredje brottet har ett brett borrhål med 
remmare (se omslagsbilden). Stenen från det 
brottet har dock spruckit mycket oregelbundet 
och kvarligger nedanför brottytan.
 Alla tre stenbrotten har karaktären av att 
vara någon form av husbehovsbrott och upp-
visar inte någon hög hantverksmässig kvalitet. 
Troligen har berget varit av låg kvalitet för att 
det skall kunna gå att bryta sten för försälj-
ning.

Jordkällare
I den norra delen av utredningsområdet finns 
en grund efter en jordkällare. Denna är cirka 
6x6 meter stor och är uppbyggd av kallmurad 
natursten, cirka 0,1-0,7 meter stora. In i jord-
källaren leder en 10 meter lång gång som först 
tolkades som en grävd dränering. Jordkällaren 
är en typisk byggnad för de historiska bygg-
nadsmiljöerna och fungerade som dåtidens 

kylskåp och skafferi. Jordkällaren har haft ett 
trätak, vilket inte finns kvar. Byggnaden har 
troligtvis sett ut ungefär som den jordkällare 
som finns vid torpet Mossemyr, direkt väster 
om planområdet, illustration 5 och 6.

Fynd
De fynd som framkom under utredningen har 
påträffats i schakten. Fynden är från historisk 
tid och utgörs av kol, koks och porslin och på-
träffades i matjordslagret. Fynden återdepone-
rades i fält och inga vidare åtgärder föreligger.

Anläggningar
Inga anläggningar påträffades under utred-
ningen.

Analysresultat
Inga prover har lämnats in för analys.

Tolkning 
Utredningsområdet består till stora delar av 
gammal åkermark som till viss del har växt 

Illustration 4. Stenbrott lämning 1236:2. De tre små stenbrotten som påträffades visade olika spår efter bryt-
ningstekniker. Denna lämning hade märken efter bredkilar vilket ingen av de andra hade. Foto taget mot nordväst.
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Illustration 5. Grunden efter jordkällaren, lämning 1236:4. Jordkällaren har förmodlligen haft ett trätak.

Illustration 6. Jordkällare vid torpet Mossemyr. Jordkällaren på bilden har murade väggar men annars är likheterna 
med lämning 1236:4 slående. Liksom vid lämning 1236:4 leder en grävd gång in till dörren i jordkällaren och båda 
har haft trätak.
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igen med skog de senaste 50 åren. Det var i 
de högre liggande randområdena som förhis-
toriska boplatser kunde tänkas bli påträffade. 
Schakten grävdes därför i de mjukare partier-
na i övergången från åkermark till skog/häll-
marker. 
 Inga fynd eller anläggningar har framkom-
mit i de schakt som grävdes. I ett av schakten 
kunde flammiga sot- och kolfläckar iaktas men 
de hade ingen distinkt form, var väldigt grunda 
och ansågs inte vara av intresse. De sandiga 
markerna har troligen varit lämpliga åkermar-
ker redan under förhistorisk tid och medeltid 
men några rester av bebyggelse från den här 
tiden har inte påträffats. Jordarna är även re-
lativt sandiga i närområdet. Vid utredningen 
av Rörvik 1:54 och förundersökningen av Ta-
num 2207 var det framförallt   sandiga marker, 
Grahn-Danielson och Sandin 2009 och Grahn-
Danielson och Östlund 2010.
 De påträffade stenbrotten har troligtvis varit 
för husbehov eller varit brott där berget inte 
hållit tillräckligt god kvalitet och därför över-
getts på ett tidigt stadium.
 I den norra delen av planområdet kunde 
inga andra lämningar efter byggnader iaktagas 

förutom jordkällaren. Det är därför troligt att 
jordkällaren har tillhört Tunatorpet som ligger 
cirka 50 meter österut, utanför planområdet. 

Antikvarisk bedömning
Under utredningen påträffades fyra fornläm-
ningar, tre stenbrott och en grund efter en 
jordkällare. Dessa påverkas inte av planerad 
bebyggelse och bör få kvarligga inom planom-
rådet. Inga spår efter förhistoriska aktiviteter 
finns inom området och Rio Kulturkooperativ 
anser inte att vidare antikvariska åtgärder är 
nödvändiga.
 För fornlämningar gäller att de förutom 
själva lämningen även omges av ett så kallat 
fornlämningsområde. Fornlämningsområdet 
utgörs av ett så stort område på marken som 
behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess 
art och betydelse.
 Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i 
Lag om kulturminnen mm (KML) och genom 
miljöbalkens generella hänsynsregler, där stor 
vikt läggs vid hänsyn till kulturlämningar och 
kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i lämningar 
lämnas till Länsstyrelsen.



13

KällorKällor

Litteratur

2009

2009

2010

Nordell, Linnea 2005

Petersson, Håkan 2010

Digitala källor

Lantmäterimyndigheternas arkiv 1821 Enskifte, Ertseröd, aktnr 14-TAN-194

Lantmäterimyndigheternas arkiv 1834

Rikets allmänna kartverks arkiv 1938 Ekonomiska kartan, Grebbestad J131-81SV

2012 www.sgu.se, besökt 2012-10-30

Grahn-Danielson, Benjamin och 
Sandin, Mats

Tanums-Rörvik, Tanums kommun

Arkeologisk utredning

Rio Kulturkooperativ. Kulturhistoriska rapporter nr 47.

Grahn-Danielson, Benjamin och 
Nyqvist, Roger

Ny avloppsledning i Tanum

Arkeologisk utredning, Tanums kommun

Rio Kulturkooperativ. Kulturhistoriska rapporter 60.

Grahn-Danielson, Benjamin och 
Östlund, Annika

Boplatslämningar vid Ertseröd

Tanum 2207, Tanums kommun

Arkeologisk förundersökning

Rio Kulturkooperativ. Kulturhistoriska rapporter 109.

En rest sten i Grebbestad

Slutundersökning av Raä 725. Arkeologisk 
slutundersökning, Tanum socken. Bohusläns museum. 
Rapport 2005:4.

Utredning inför byggnation på Tanums-Rörvik. Frivillig 
arkeologisk utredning. Tanums-Rörvik 1:56 och 1:54, 
Tanums socken och kommun. Västarvet Rapport 
2009:13.

Laga skifte, Ertseröd, aktnr 14-TAN-249

Statens Geologiska 
Undersökning



Bilagor



15

Bilaga 1. Lämningar Au Ertseröd Lämningslista

Sida 1

Nr 1 2 3 4

Typ Stenindustri Stenindustri Stenindustri Husgrund hist

Status Oskadad Oskadad Oskadad Oskadad

Läge Sluttning Sluttning Sluttning Dalgång

Markslag Hällmark Hällmark Hällmark Skog

Beskrivning

Bedömning

Stenbrott 7x3 m, 
0,8 h. Uttag i en 
nivå. Enstaka 
borrhål, 2 och 3 cm 
i diameter.

Stenbrott 8x4 m, 
0,8 h. Uttag i en 
nivå. Kilmärken 
efter bredkil, 5 cm 
br. Ca 5 meterstora 
block kvarligger i 
brottytan.

Stenbrott 2 x 3 m, 
1m h. Uttag i en 
nivå. 5 cm borrhål 
efter remmare. 
Uttagen sten ligger 
nedanför brottet. 
Stenen är "ful", 
kantig och grov. Har 
troligtvis övergivits 
för att den inte går 
att använda.

Husgrund efter 
jordkällare, 6x6 m 
(utvändigt), invändigt 
mått 2,5x2,5 m. 
Grunden är uppförd av 
0,1-0,7 m stora stenar 
och murarna är 0,9 m 
höga. Ingången ligger i 
söder. En cirka 10 m 
lång, grävd gång leder 
in till ingången. 
Troligen har 
jordkällaren tillhört 
torpet Tunatorpet, cirka 
50 m österut.

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning

Övrig kulturhistorisk 
lämning

Övrig 
kulturhistorisk 
lämning



16

Bilaga 2. Schakt Schakt AU Ertseröd

Sida 1

Längd Bredd Markslag Jordart Beskrivning Fynd Prov

1 3 2,4 - 0,5 Åker Sand - - -

2 3 1,2 - 0,5 Åker Sand - - -

3 3 1,2 - 0,4 Skog Sand - - -

4 3 1,2 0,2 0,5 Skog Silt - - -

5 3 1,2 - 0,4 Skog Silt - Ja -

6 3 1,2 - 0,4 Skog Silt - - -

7 3 1,2 - 0,4 Skog Silt - - -

8 3 1,2 0,05 0,25 Skog Silt - - -

9 3 1,2 - 0,4 Skog Silt - - -

10 3 2,4 - 0,45 Skog Silt - Ja -

11 3 1,2 - 0,45 Skog Silt - Ja -

12 3 1,2 - 0,45 Åker Silt - - -

13 3 2,4 - 0,5 Åker Silt - - -

14 3 1,2 - 0,3 Åker Silt - - -

15 3 1,2 - 0,25 Åker Lera - - -

16 3 1,2 - 0,3 Åker Silt - - -

17 3 1,2 - 0,45 Åker Sand - - -

18 3 1,2 - 0,5 Åker Sand - - -

Schakt-
nummer

Minsta 
djup

Största 
djup

Anlägg-
ning

Lager: 0-0,05 grästorv; 0,05-0,33 matjord; 
0,33 ljusbrun finsand.

Lager: 0-0,05 grästorv; 0,05-0,30 matjord; 
0,30- ljusbrun finsand.

Lager: 0-0,05 skogsförna; 0,05-0,10 ljusgrå 
sand; 0,10-0,35 mörkbrun grusig sand; 0,35 
grusig stenig sand. Mycket sten i botten.

Lager: 0-0,10 skogsförna; 0,10-0,20 mörkbrun 
silt; 0,20- brun stenig silt. I botten av schaktet 
kommer berg. I södra delen ett stort block.

Lager: 0-0,10 skogsförna; 0,10-0,40 brun silt; 
0,40- ljusbrun silt. I övre delen av lager 2 
framkom tegel och porslin.

Lager: 0-0,05 skogsförna; 0,05-0,25 mörkbrun 
silt; 0,25-0,35 brun silt; 0,35- ljusbrun silt.

Lager: 0-0,10 skogsförna; 0,10-0,15 blekjord, 
ljusgrå silt; 0,15- brun silt med mycket stora 
stenar.

Lager: 0-0,10 skogsförna; 0,10-0,25 mörkbrun 
stenig silt. I delar av schaktet berg.

Lager: 0-0,15 skogsförna; 0,15-0,40 gråbrun 
silt. Vatten tränger upp i boten av schaktet.

Lager: 0-0,10 förna; 0,10-0,35 mörkgrå silt; 
0,35-0,45 ljusbrun silt; 0,45 gulbrun siltig lera. 
I lager 2 hittades tegel och det framkom 
spridda sot- och kolfläckar.

Lager: 0-0,10 förna; 0,10-0,35 mörkgrå silt; 
0,35-0,45 ljusbrun silt; 0,45 ljusgrå lerig silt. 
I lager 2 framkom tegel och koks.

Lager: 0-0,15 grästorv; 0,15-0,4 matjord; 0,4- 
grå lerig silt.

Lager: 0-0,15 grästorv; 0,15-0,4 matjord; 0,4- 
gråbrun lerig silt.

Lager: 0-0,05 grästorv; 0,05-0,20 matjord; 
0,20- gulbrun lerig silt.

Lager: 0-0,05 grästorv; 0,05-0,20 matjord; 
0,20- grå lera.

Lager: 0-0,02 grästorv; 0,02-0,22 matjord; 
0,22-0,25 ljusgrå finsand; 0,25- ljusgrå lerig 
silt.

Lager: 0-0,05 grästorv; 0,05-0,35 matjord; 
0,35- ljusbrun finsand.

Lager: 0-0,05 grästorv; 0,05-0,35 matjord; 
0,35- ljusbrun finsand. Ett täckdike går igenom 
schaktet.
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