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Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde under ok-
tober 2012 en frivillig arkeologisk utredning 
inom fastigheten Ertseröd 1:5, Tanums kom-
mun. På grund av uttökat detaljplaneområde 
har föreliggande utredning genomförts inom 
fastigheten Ertseröd 1:7 som komplettering 
till tidigare arbete.
 Syftet med utredningen var att samtliga forn-
lämningar inom fastigheten skulle vara kända 
efter genomfört arbete.
 Under utredningen grävdes 33 schakt med 
grävmaskin för att söka efter fynd och anlägg-
ningar. I samband med detta påträffades flera 
anläggningar i form av kokgropar, stolphål och 
härdar vilka var tydliga boplatsspår, sannolikt 
metalltida. Således mättes en boplats in. 
 Om exploateringsplanerna för området kvar-
står bör ytterligare antikvariska åtgärder vidtas 
för att klargöra boplatsens art och omfattning. 
 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.

Ertseröd 1:7
Tanums kommun
Kompletterande arkeologisk utredning
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Illustration 1. Översiktsbild över utredningsområdet. Området som utreddes 2012 är markerat med grå streckad linje 
medan 2013 års utredningsområde är markerat med röd streckad linje. Skala 1:10 000.
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Syfte och bakgrund
I oktober 2012 genomförde Rio Kulturkoope-
rativ en frivillig arkeologisk utredning av fastig-
heten Ertseröd 1:5, i Tanums kommun på upp-
drag av Trivselhus AB inför kommande detalj-
plan, Grahn-Danielson 2012. Vid samråd med 
Tanums kommun har detaljplanens omfattning 
förändrats och en tilläggsbeställning på utred-
ning av intilliggande fastigheten Ertseröd 1:7 
gjordes. Rio Kulturkooperativ genomförde en 
komplettering av tidigare utredning 26-27 juni 
2013.
 Syftet med kompletteringen var i första hand 
deskriptivt och skulle förse företagare, läns-
styrelsen, andra myndigheter samt undersöka-
re med planerings- och beslutsunderlag. Efter 
avslutat fältarbete skulle alla fornlämningar 
inom fastigheten Ertseröd 1:7 vara kända och 
bedömda avseende fornlämningsstatus.
 För en mer utförlig beskrivning av utrednings-
området, landskapet, tidigare undersökningar 
med mera, se Grahn-Danielson 2012.

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget cirka 1,5 kilo-
meter söder om Grebbestad, illustration 1. 
Området består av äldre, igenväxt åkermark, 
ett mindre skogsområde, tomtmark samt berg-
simpediment med hällmarker. Den planerade 
bebyggelsen kommer i huvudsak att förläggas 
till åker- och skogsmarken.
 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.
 Fastigheten präglas av 1800-talets jord-
brukslandskap och torpet Mossemyr. Torpet 
finns med på ekonomiska kartan från 1938 
men inte på någon tidigare karta, Lantmäte-
rimyndigheternas arkiv 1821 och 1834 samt 
Rikets allmänna kartverks arkiv 1938.
 Inom utredningsområdet finns en fornläm-
ning i form av en stengärdsgård registrerad 
i FMIS. Förutom den finns inga andra kända 
fornlämningar inom området, Riksantikvarie-
ämbetet 2013.

Metod
Hela utredningsområdet inventerades efter 
synliga fornlämnningar. På den äldre åker-
marken och till viss del i skogsmark upptogs 
schakt med grävmaskin. Schakt, anläggningar 
och påträffade fornlämningar beskrevs, foto-
graferades och mättes in med DGPS. 

Utredningsresultat
Under utredningen inventerades området efter 
synliga lämningar. Vidare grävdes 33 schakt 
med grävmaskin för att söka efter fynd och an-
läggningar. På resultatkartan ses schakt och 
inmätta lämningar, illustration 2. Beskrivning-
ar av schakt, anläggningar och lämningar finns 
i bilaga 1-3.
 Markområdet består till större delen av san-
diga eller siltiga jordarter förutom i skogsmar-
ken där det är mer morän och grus. Schakten 
förlades framförallt till de sandigare, något hö-
gre liggande partierna. 
 I samband med schaktningen påträffades 
flera anläggningar i schakt 1, 3 och 4, i den 
norra delen av utredningsområdet. Dessa ut-
gör tydliga spår efter förhistoriska aktiviteter. 
Utifrån schakten mättes en boplats in, vilken 
erhöll nummer 1236:7 i Rio Kulturkooperativs 
databas. Boplatsen har bedömts som fast 
fornlämning och har rapporterats till FMIS.
 Under utredningen mättes även flera sten-
gärdsgårdar in. De inmätta stengärdsgårdarna 
markerar gränsen mellan gårdarna Rörvik och 
Ertseröd. De ingår i det komplex av gärds-
gårdar som den sedan tidigare inmätta sten-
gärdsgården Tanum 2180 utgör. En ändring av 
antikvarisk praxis har skett de senaste åren 
och medfört att stengärdsgårdarna som mar-
kerar fastighetsgränser inte räknas som övrig 
kulturhistorisk lämning. De har därför inte rap-
porterats vidare till FMIS.

Boplats
Vid schaktningen framkom flera anläggningar 
som tolkades som kokgropar, stolphål och 
härdar. Dessa härrör med stor sannolikhet 
från en metalltida boplats inom området. Bo-
platsen uppskattas till en yta om 85 gånger 25 
meter (nord-sydlig riktning). 



Illustration 2. Resultatkarta. Under utredningen grävdes 33 schakt med grävmaskin för att leta efter fynd och anlägg-
ningar. I samband med detta påträffades spår efter en boplats som bedömts som fast fornlämning.
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 Ytan avgränsades utifrån de schakt där an-
läggningar påträffades och topografin, som i 
öster övergår till hällmark.

Fynd
I samband med schaktningen påträffades te-
gel, porslin och koks i övre, omrörda matjords-
lagret. Vid anläggningarna i form av kokgropar 
framkom skärvsten och rikligt med kol. Endast 
en bit slagen flinta påträffades i schakten, då 
i anslutning till en anläggning. Samtliga fynd 
återdeponerades i respektive schakt.

Anläggningar
Under utredningen mättes sju anläggningar in. 
Dessa består av två kokgropar, fyra stolphål 
och en härd, illustration 3. Anläggningarna är 
typiska boplatslämningar och med stor sanno-
likhet metalltida, det vill säga med en datering 
till brons- eller järnålder. I och med att anlägg-
ningarna påträffades vid en utredning har ing-
en blivit undersökt.

Analysresultat
Inga prover har lämnats in för analys inom ra-
men för utredningen.

Tolkning 
Utredningsområdet består till stora delar av 
gammal åkermark som till viss del har växt 
igen med skog de senaste 50 åren. Jordlagren 
bestod i huvudsak av sandiga och siltiga, väl-
dränerade jordar.
 De anläggningar som framkom i schakt 1, 
3 och 4 tolkas som lämningar efter en förhis-
torisk, troligen metalltida boplats. De sandiga 
markerna har troligen varit lämpliga åkermar-
ker redan under förhistorisk tid och medeltid. 
Jordarna är även relativt sandiga i närområ-
det. Intill det aktuella detaljplaneområdet lig-
ger Rörvik 1:54 där en arkeologisk utredning 
genomfördes 2009. I samband med fältarbe-
tet påträffades mörkfärgningar i marken samt 
ett eventuellt stolphål. Dessa tolkades då inte 
som förhistoriska anläggningar utan att de 

Illustration 3. I schakt 1 påträffades i schaktkanten två anläggningar vilka tolkades vara kokgropar. Fyllningen 
bestod av brunsvart, sotig sand med mycket skörbränd sten. Foto mot sydväst.
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tillkommit vid modernt nyttjande av marken.  
Avsaknaden av fynd medförde att det inte be-
dömdes vara en fornlämning, Grahn-Danielson 
och Sandin 2009. Mörkfärgningarna påträffa-
des cirka 15-20 meter norr om fastighetsgrän-
sen till Ertseröd 1:7. 
 I samband med att anläggningarna påträffa-
des vid schaktningen i juni i år har detta visat 
sig vara en felaktig tolkning. Det är därför tro-
ligt att boplatsen även sträcker sig in på fast-
igheten Rörvik 1:54. 
 De inmätta stengårdsgårdarna är lämningar 
efter 1800-talets jordbrukslandskap. Som så-
dana är de viktiga markörer i landskapet. Trots 
att de till större delen är belägna i fastighets-
gränser, och på så vis ej räknas som kultur-
historisk lämning, har de ett  kulturhistoriskt 
värde.

Antikvarisk bedömning
Den kompletterande utredningen resulterade i 
att en fast fornlämning i form av en boplats 

har mätts in. Boplatsen kommer att påverkas 
av den planerade bebyggelsen och vidare anti-
kvariska åtgärder är därför nödvändiga.
 De inmätta stengärdsgårdarna har bör om 
det är möjligt få kvarligga inom planområdet. 
Stengärdsgårdar i jordbruksmark omfattas 
även av generellt biotopskydd, och dispens för 
intrång söks hos Länsstyrelsen.
 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.
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Bilaga 1: Schakt Schaktlista

Sida 1

Längd Markslag Jordart Beskrivning Fynd

1 3 0,05 0,10 Åkermark sand ja

2 3 0,40 0,60 Åkermark sand - -

3 4 0,30 0,40 Åkermark sand ja ja

4 4 0,25 0,55 Åkermark ja ja

5 4 0,30 0,40 Åkermark - -

6 4 0,30 0,40 Åkermark - -

7 4 0,30 0,35 Åkermark sand - -

8 4 0,30 0,40 Åkermark sand - -

9 4 0,40 0,40 Åkermark sand - -

10 4 0,25 0,30 Åkermark sand - -

11 4 0,35 0,40 Åkermark sand - -

12 4 0,30 0,40 Åkermark sand - -

13 4 0,30 0,60 - ja

14 4 0,20 0,40 - -

15 4 0,20 0,30 - -

Schakt 
nr

Min dj 
(m)

Max dj 
(m)

Anlägg-
ning

0-0,05 sandig förna;
0,05-0,10 gulorange sand.
Anl 1-2, två kokgropar med skörbränd sten, 
0,03-0,20 m stora.

0-0,20 matjord; 
0,20-0,35 brunbeige sand med järnutfällningar; 
0,35-0,55 beige sand med järnutfällningar.

0-0,15 matjord;
0,15-0,35 brungrå siltig sand med kol i botten;
0,35-0,45 grå, spräcklig sand.
Anl 3-5. Fynd: 1 ev bränd keramik, tegel i 
matjordslagret.

siltig 
sand

0-0,30 matjord;
0,30-0,40 mörkt brungrå siltig sand. 
0,40-0,55 ljusgrå siltig sand.
Anl 6-7. Fynd: Modern glaserad keramik, tegel 
och en skärvsten.

siltig 
sand

0-0,25 matjord;
0,25-0,40 ljus gråbrun finsand.
En trasig porslinskopp i matjorden.

siltig 
sand

0-0,20 matjord;
0,20-0,40 ljus flammig, gråbrun sand med 
järnutfällningar.

0-0,20 matjord;
0,20-0,40 ljus flammig, gråbrun sand med 
järnutfällningar.

0-0,20 matjord;
0,20- flammig, rödbrun grusig sand.

0-0,25 matjord; 
0,25-0,40 gråbrun sand. 
En dränering går igenom NO hörnet.

0-0,25 matjord;
0,25- gråbrun flammig sand.

0-0,35 matjord;
0,35- gråbrun flammig sand. 
Fynd av tegel och glas i matjordslagret. 
Matjorden känns påförd. Ett sentida dike i N-S 
riktning går genom schaktet..

0-0,25 matjord; 
0,25-0,30 kraftigt roströd sand med 
järnutfällningar;
0,30- orange, grusig sand. 
Fynd av tegel i modern nedgrävning.

Hygges-
mark

grusig 
sand

0-0,20 matjord;
0,20-0,40 mörkbrun sand;
0,40- rödbrun, flammig grusig sand. Mitt i 
schaktet ligger ett lager knytnävstora stenar. 
Fynd: En bränd flinta.

Hygges-
mark

grusig 
sand

0-0,20 matjord;
0,20- rödbrun, flammig grusig sand. Ett 
liknande stenlager som i schakt 13.

Hygges-
mark

grusig 
sand

0-0,15 matjord;
0,15- ljus, rödbrun grusig sand.
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Schaktlista

Sida 2

Längd Markslag Jordart Beskrivning FyndSchakt 
nr

Min dj 
(m)

Max dj 
(m)

Anlägg-
ning

16 4 0,30 0,40 - -

17 4 0,20 0,45 Skog - -

18 3 0,05 0,10 Skog sand - -

19 4 0,05 0,20 Skog sand - -

20 4 0,05 0,20 Skog sand - -

21 4 0,05 0,25 Skog sand - -

30 4 0,30 0,30 Skog sand - -

29 4 0,30 0,30 Skog sand - -

28 4 0,30 0,30 Skog sand - -

27 4 0,20 0,25 Skog sand - -

26 4 0,20 0,20 Skog sand - -

25 4 0,20 0,25 Skog sand - -

24 6 0,05 0,30 Skog sand - -

23 4 0,30 0,30 Skog sand - -

22 4 0,20 0,20 Skog sand - -

31 4 0,20 0,40 Åkermark sand - -

32 4 0,20 0,30 Åkermark sand - -

33 4 0,20 0,50 Åkermark sand - -

Hygges-
mark

grusig 
sand

0-0,15 matjord;
0,15-0,30 ljus, rödbrun grusig sand;
0,30- brungrå, grusig och stenig sand.
Schaktet upptaget med dubbel skopbredd.

grusig 
sand

0-0,20 matjord;
0,10-0,30 gråspräcklig sandig silt;
0,30- gråbrun spräcklig sand. 
Schaktet upptaget med dubbel skopbredd.

0-0,05 matjord;
0,05- rödbrun sand med natursten.
Bra hällristningsläge med häll i öster, dock inga 
ristningar.

0-0,05 matjord;
0,05-0,10 grå sand;
0,10- orange, fin sand.
Enstaka naturstenar i schaktet.

0-0,05 matjord;
0,05-0,15 grå sand;
0,15- orange, grusig stenig sand. 
Enstaka naturstenar i schaktet.

0-0,05 matjord; 
0,05-0,10 grå sand;
0,10- orange grusig, stenig sand.

0-0,15 matjord;
0,15- brun sand.

0-0,15 matjord;
0,15- brun sand.

0-0,10 matjord; 
0,10- brun sand med grus och enstaka stenar.

0-0,10 matjord;
0,10- brun sand med grus och enstaka stenar.

0-0,10 matjord; 
0,10- brun sand med enstaka stenar.

0-0,05 matjord; 
0,05-0,15 ljusgrå sand;
0,15- brun sand med berghäll i norra delen.

0-0,10 matjord;
0,10- brun, stenig sand med berghäll i norra 
delen.

0-0,10 matjord;
0,10- brun, stenig sand.

0-0,10 matjord;
0,10- orange, stenig sand.

0-0,25 matjord;
0,25- gulorange sand. 
Stenkol och sentida rester i matjordslagret.

0-0,20 matjord; 
0,20- gulorange sand. 
Stenkol och sentida rester i matjordslagret.

0-0,40 matjord; 
0,40- grå finsand. 
Spritt med tegel i matjordslagret.
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Au Ertseröd Lämningslista

Sida 1

Nr 1236:7

Typ Boplats

Status Oskadad

Läge Dalgång

Markslag Åkermark

Beskrivning

Bedömning Fast fornlämning

Boplats, ca 85×25 m (N–S). Vid schaktning i 
åkermarken påträffades 7 anläggningar, vilka 
tolkades som två kokgropar, en härd och fyra 
stolphål. 

Kokgroparna var ovala till formen, 0,9x0,6 
respektive 1,4 x 0,8 m stora med en fyllning av 
brun till svart sotig sand och 0,03-0,2 m stora 
skärvstenar. 

Härden var ca 0,60 m i diameter med en 
fyllning av mörkgrå, siltig sotig sand med ett 
tydligt utkastlager. Direkt intill ytterligare en av 
anläggningarna som tolkades som ett stolphål. 
De påträffade stolphålen var runda och ovala 
till formen, ca 0,20-0,45 m i diameter. En 
bränd flinta påträffades. Förutom det gjordes 
inga fynd på platsen förutom fåtal bitar tegel 
och porslin i matjorden. 

Bilaga 2: Lämningar
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Bilaga 3: Anläggningar Tabell1

Sida 1

Schakt Typ Form Längd Bredd Djup Beskrivning Status

1 1 kokgrop oval 0,9 0,6 - oskadad

2 1 kokgrop oval 1,4 0,8 - oskadad

3 3 stolphål rund 0,45 - - oskadad

4 3 stolphål oval 0,25 0,17 - oskadad

5 3 stolphål oval 0,2 0,15 - oskadad

6 4 härd rund 0,6 - 0,07 skadad

7 4 stolphål rund 0,35 - - skadad

Anlägg-
ning nr

Oval kokgrop i kanten av schakt 1. 
Fyllning av brunsvart sotig sand 
med skörbränd sten, 0,03-0,2 m 
stora.

Oval kokgrop i kanten av schakt 1. 
Fyllning av brunsvart, sotig sand 
med skörbränd sten, 0,03-0,2 m 
stora.

En tydlig, rund anläggning, troligen 
stolphål, i nordvästra delen av 
schaktet. Fyllning av mörkbrun, 
sandig humös matjord. 
Anläggningen syns även i botten av 
matjordslagret.

Oval anläggning, troligen stolphål. 
Fyllning bestående av mörkgrå 
sand med inslag av ljusare sand 
och enstaka kolfragment. Fynd av 
en liten övrigt slagen, svallad flinta.

Oval anläggning, troligen stolphål. 
Fyllning bestående av mörkgrå 
sand med inslag av ljusare sand 
och enstaka kolfragment. Belägen 
cirka 0,30 m från anläggning 4, 
vilken är snarlik till form och 
utseende.

Rund härd med oregelbundet 
intrampat lager eller utkastlager. 
Fyllning bestående av mörkgrå, 
siltig, sotig sand och korona av 
oregelbundet utkastlager.

Rund anläggning, troligen stolphål. 
Beläget i oregelbundet utkastlager 
från anläggning 6. Fyllning 
bestående av mörkbrun sandig silt. 
Eventuellt rester av bränd sten i 
fyllningen. 
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