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Flig 1:6

Kville socken, Tanums kommun
Arkeologisk utredning
Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ har under 11-12 september 2013 utfört en arkeologisk utredning på
uppdrag av Anneli Svensson inför ny detaljplan
inom fastigheten Flig 1:6, Tanums kommun.
Utredningsområdet inventerades avseende
synliga lämningar och totalt grävdes 16 schakt
med grävmaskin för att söka efter fynd och anläggningar.
Utredningsområdet består av hällmark, bitvis bevuxet med mindre träd och buskvegetation samt sänkor och mindre dalar med yngre
blandskog. Schakten förlades till skogsmarken. Ytorna visade sig vara mycket steniga,
till och med blockiga, med ett kraftigt rottäcke
eller med berg direkt under förnan. Inga spår
efter förhistoriska eller historiska aktiviteter
påträffades.

Under inventeringen hittades några stenformationer som var svårförklarade ur geologisk
och jordbruksmässig synvinkel. Dessa stenformationer avtorvades och bedömdes vara
två gravar i form av stensättningar med mindre stenanläggningar runt omkring. Dessa fotograferades, beskrevs och mättes in och erhöll nummer 1337:1-2 och har rapporterats till
Länsstyrelsen och FMIS.
Om den planerade bebyggelsen flyttas så att
ett skyddsområde om minst 50 meter till de
inmätta lämningarna erhålls ser Rio Kulturkooperativ inga antikvariska hinder med en exploatering av fastigheten. Exploatören bör samråda med Länsstyrelsen om skyddsavståndet
samt eventuella antikvariska åtgärder för de
inmätta fornlämningarna.
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Illustration 1. Översiktskarta över utredningsområdet och närliggande fornlämningar.
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Syfte
Syftet med den särskilda utredning var i första
hand deskriptivt. Utredningen ska tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för exploatörer, Länsstyrelsen och andra intressenter. Efter avslutad utredning ska alla fornlämningar inom området vara kända och bedömda
avseende fornlämningsstatus.
Metod
Utredningsområdet inventerades avseende
synliga lämningar. Inom utredningsområdet
grävdes 16 schakt med grävmaskin. Schakten
var cirka 1,5 meter breda och upp till 4 meter
långa. Schakten förlades till de platser som
ansågs troliga för eventuella boplatser. Grävmaskinen användes även för att bana av förmodade gravar.
Påträffade lämningarna beskrevs, fotograferades och mättes in med DGPS.

Illustration 2. Flygbild över utredningsområdet och omkringliggande landskap. Utredningsområdet är markerat
med vit streckad linje.

(”Eskilsklovvaboplatsen”) uppmärksammades
även den av Johan Alin. Ytterligare boplatser i
närheten är Kville 730, 731 och 732.
De närliggande boplatserna, topografin och
höjden över havet indikerar att det kan finnas
lämningar från mesolitikum och neolitikum
Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget i utkanten av inom området. Det höglänta hällmarksområFjällbacka, Kville socken, Tanums kommun. det är även intressant som plats för gravar
Landskapet är typiskt för det bohuslänska, från brons- och järnålder.
kuperade sprickdalslandskapet, illustration
1-2. Här bryts mer eller mindre skogklädda Tidigare undersökningar
bergsområden av med brukade dalgångar. I Inga tidigare undersökningar har gjorts inom
övergången mellan jordbruksmark och bergs- utredningsområdet medan flera har utförts i
närområdet. Brattbergstorpsboplatsen underpartierna förekommer ofta randlövskogar.
Utredningsområdet består av hällmark, bit- söktes redan under 1930-talet samt 1979, i
vis bevuxet med mindre träd och buskvegeta- och med att Tanums kommun planerade att
tion samt sänkor och mindre dalar med yngre bygga bostäder i området. Någon byggnablandskog. Mindre våtmarker finns inom om- tion har ännu inte realiserats men planerna
rådet. Området har utgjort utmark till gården har återupptagits och 2009 förundersökte
Flig (vilken även stavas Flyg) sedan 1600-ta- Rio Kulturkooperativ boplatsen Kville 730.
let, Lantmäteristyrelsens arkiv 1695. Områ- Då konstaterade att den troligen hänger ihop
dets karaktär som utmarksområde har varat med boplatsen Kville 868, Swedberg 2009.
sedan dess, Lantmäterimyndigheternas arkiv Samtidigt gjordes en utredning av planområdet och det framkom då att Brattbergstorpbo1861.
Enligt FMIS finns inga kända fornlämningar platsen kvarligger inom planområdet.
Bohusläns museum genomförde under börinom utredningsområdet, Riksantikvarieämjan
av 2000-talet en utredning av planområbetet 2013. I närheten och intill planområdet
finns flera sedan tidigare kända boplatser från det Vetteberget samt två mindre förundersökmesolitikum och framåt. Den mest kända är ningar av boplatser, Algotsson 2001, Eboskog
Brattbergstorpboplatsen (Kville 633). Den re- 2003, Nordell 2004. 2011 kompletterades
gistrerades av Johan Alin 1928 i samband med utredningen för Vetteberget, Claesson 2012.
Göteborgsinventeringen. Boplatsen Kville 868
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Utredningsresultat
Under utredningen förlades grävmaskinschakten till skogsbeväxta sänkor och mindre dalar
belägna mellan hällmarkerna, illustration 3.
Ytorna visade sig vara mycket steniga, till och
med blockiga, med ett kraftigt rottäcke eller
med berg direkt under förnan. Inga spår efter
förhistoriska eller historiska aktiviteter påträffades.
Utredningsområdet inventerades successivt
under fältarbetet. I övergången från skogsmark till hällmark påträffades en tall med en
stenformation under rötterna. Intill låg en rund
stenkrets av mindre stenar som vid första anblicken påminde om att barn lekt med stenarna. Stenformationen torvades av för hand och
med hjälp av maskin. Även ytor runt om kring
torvades av och flera stenformationer och mindre stenkretsar framträdde, illustration 4.
Planområdet avgränsas av stengärdsgårdar
som markerar fastighetsgränserna för Flig 1:7.
I övrigt påträffades inget av intresse i samband med inventeringen.

Fynd
Inga fynd gjordes under undersökningen.
Anläggningar
Vid avtorvningen av stenformationerna kunde
fem anläggningar avgränsas, anläggning 1-5.
Anläggning 1 är troligen en skadad stensättning (huvudgrav) med en delvis bevarad kantkedja och fyllning. Ovanpå stensättningens
norra och högsta del växer en tall.
Anläggning 2 ligger cirka 1 meter väster om
anläggning 1. Denna utgörs av en mindre, något oval, stenformation, uppförd i flera lager
sten och delvis skadad. Eventuellt är de övre
stenarna utkastade från anläggning 1. Detta
kan vara ytterligare en stensättning.
Sydväst om anläggning 1 ligger anläggning 3
som utgörs av en liten, oval stenkrets utan fyllnad. Den är uppförd av knytnävsstora stenar i
en tydlig cirkel. Intill ligger anläggning 4. Den
utgörs av en mindre, oval stenkrets, snarlik
anläggning 3.

Illustration 3 (till vänster). Utredningsresultat.
Illustration 4 (ovan). Under utredningen avtorvades några stenformationer vilka tolkades vara gravar i form av
stensättningar. Fotoriktning mot norr.
9

Vid rensningen påträffades skörbrända stenar och stenflisor vid anläggningar 1, 2 och 4.
Anläggning 5 består av en mindre stenformation, troligen stensättning, uppförd i två lager
med en stenpackning norr därom. I närheten
finns flera låga, stenfyllda skrevor som inte bedömdes som enskilda anläggningar.
Analysresultat
Inga analyser har genomförts inom ramen för
utredningen.
Tolkning
Utredningsområdet är ett tydligt utmarksområde, vilket häll- och skogsmarken samt de
historiska kartorna vittnar om. Området har
varit ogynnsamt för bosättning och troligtvis
har aktiviteterna inom utredningsområdet inte
nyttjats i någon större skala, förutom eventuell
betesdrift.
De påträffade stenformationerna tolkades
som stensättningar med eventuella satellitgravar runt omkring. De två stensättningarna
beskrevs, fotograferades och mättes in med
DGPS och fick nummer 1337:1-2. Anläggning
1-4 är inmätta som lämning 1337:1 och anläggning 5 som lämning 1337:2.
Att anläggningarna tolkas som gravar utgår
ifrån det stora avståndet till odlingsmark och
avsaknaden av sten på hällmarken i övrigt. De
vanligaste anledningarna till stenansamlingar
är oftast geologiska (istida avsättningar), eller
rensning av sten från åkrar. Ingen av dessa
förklaringar är trolig i detta fall.
Anläggning 1 är troligtvis en stensättning
som varit en centralgrav med andra anläggningar eller gravar runt om. Graven har förstörts eller plundrats. Anläggning 2 är antingen
en välbevarad satellitgrav alternativt är stenen
utkastad vid plundring eller förstörande av anläggning 1.
Anläggning 3 såg vid en första anblick ut som
resultatet av en äldre eldstad eller barn som
lekt med stenar. När anläggning 4 avtorvades
framkom en snarlik anläggning. Anläggning 4
är en låg stenformation med en relativt tydlig
kantkedja. Anläggning 4 är dock fylld med sten
och humös jord, vilket saknas i anläggning 3.
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Tolkningen är att de är anlagda i förhållande till
centralgraven.
Anläggning 5 är relativt tydlig som en anlagd stenformation. I närheten av anläggning
5 finns två partier av utfyllda försänkningar i
marken. Dessa är fyllda med sten och jord på
ett sätt som antyder att någon försökt göra
marken plan, men eventuellt rör det sig om
ett utkastlager och utbredningen norrut är
osäker.
De inmätta lämningarna verkar ha anlagts
med syfte att anknyta till varandra, och då särskilt anläggning 1-4. Troligen har plundring eller
medveten förstöring av gravarna genomförts,
och därefter har de legat mer eller mindre orörda. Stensättningarna är troligen från järnålder.
Att en större grav anläggs med mindre anläggningar och stenfyllda skrevor runtomkring är
snarare regel än undantag. Liknande gravar
har tidigare blivit undersökta i norra Bohuslän.
Vid undersökningen av Lur 432 och 433 var
det tydligt att det fanns en större, central stensättning med omgivande satellitgravar, stenfyllda skrevor med mera, Kraft 2008. Gravarna
daterades då till förromersk järnålder men det
fanns även begravningar från vikingatid.
Stengärdsgårdarna som avgränsar fastigheten har troligen tillkommit i samband med de
nya hägnadsförordningarna under 1800-talet.
1857 görs en ”Väg- och hägnadsdelning” inom
hemmanet Flyg vilket kan antyder att stengärdsgårdarna har tillkommit då, Lantmäterimyndigheternas arkiv 1857.
Antikvarisk bedömning
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.
Om exploateringsplanerna kvarstår bör exploatören samråda med Länsstyrelsen om anpassning av bebyggelsen och eventuella antikvariska åtgärder. Om den planerade bebyggelsen flyttas så att ett skyddsområde om minst
50 meter till de inmätta lämningarna erhålls

ser Rio Kulturkooperativ inga antikvariska hinder med en exploatering av fastigheten.
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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Bilagor

Bilaga 1: Schakt
Schakt
nr

Längd Bredd

Schaktlista
Max dj
(m)

Jordart

Lagerbeskrivning

1

1,5

1,2

0,05

Berg

0-0,05 skogsförna; därunder berg

2

4

1,5

0,25

Sand

0-0,05 skogsförna;
0,5-0,25 brun sand med stenar och mindre
block.

3

5

1,5

0,3

Silt

0-0,05 skogsförna;
0,5-0,23 grå grusig, sandig silt med stenar och
mindre block. Berg under förnan i norra delen.

4

3

1,5

0,25

Silt

0-0,05 skogsförna; 0,5-0,25 grå grusig, sandig
silt med stenar och mindre block.

5

2

1,5

0,05

Förna

0-0,05 skogsförna; därunder berg.

6

3

1,5

0,4

Sand

0-0,05 skogsförna;
0,05- brun, humös sand. Sten och mindre
block.

7

3

1,5

0,2

Sand

0-0,05 skogsförna;
0,05- brun, humös sand. Sten och mindre
block.

8

3

1,5

0,2

Sand

0-0,05 skogsförna;
0,05- brun, humös sand. Sten och mindre
block.

9

3

1,5

0,2

Sand

0-0,05 skogsförna;
0,05- brun, humös sand. Sten och mindre
block.

10

4

1,5

0,1

Sand

0-0,05 skogsförna;
0,05- brun, humös sand. Sten och mindre
block.

11

3

1,5

0,3

Sand

0-0,05 förna;
0,05-0,30 brun humös sand;
0,30- berg.

12

3

1,5

0,15

Sand

0-0,05 förna;
0,05-0,15 brun humös sand, sten och block.

13

3

1,5

0,15

Sand

0-0,05 förna;
0,05-0,15 brun humös, sandig stenmark.

14

3

1,5

0,05

Sten

0-0,05 förna;
0,05- sten och block.

15

2

1,5

0,05

Sten

0-0,05 förna;
0,05- matjord och block.

16

3

1,5

0,1

Sten

0-0,05 förna;
0,05- matjord, sten och block.

Sida 1
15

16

1337:2

1337:1

Lämning
nr

Stensättning

Stensättning

Annat

Annat

Stensättning

1

2

3

4

5

Anlägg- Typ
ning nr

-

Stenkrets

Stenkrets

-

-

Annan
typ

Bilaga 2. Lämning- och anläggningslista

Oval

Oval

Oval

Oregelbunden

Rund

1,8

1,4

1,4

2

4

1,3

0,9

1,2

1,0

-

0,15

0,10

0,15

0,3

0,5

Status
Fast
fornlämning

Bedömning

Sida 1

Hällmark Mindre stensättning (no-sv) lagd i upp till tre
Oskadad Fast
fornlämning
lager med ca 5-40 cm stora stenar. Oval till
formen med troligt utkastlager mot norr, och
mindre, stenfyllda skrevor intill. Endast avtorvad
och ej undersökt.

Hällmark Oval stenkrets bestående av en ring med
Oskadad
stenar, ca 5-30 cm stora stenar. Fyllningen
består av mörkbrun humös sand och sten.
Snarlik anläggning 3 förutom fyllningen. Endast
avtorvad och ej undersökt.

Hällmark Stenkrets bestående av en ring med stenar
Oskadad
lagda direkt på berget. Ingen fyllning i mitten.
Stenarna är ca 5-30 cm stora. Vid första anblick
ser det ut som något skapat när barn har lekt
men anläggningen är snarlik anläggning 4 som
låg övertorvad.

Hällmark Oregelbunden, mindre stensättning med tydlig Skadad
avgränsning förutom mot söder.Fyllningen
består av 3-50 cm stora stenar. Anläggningen
är belägen direkt sydväst om anläggning 1 och
består av en rund, stenfylld stenkrets lagd i flera
lager. De övre lagren sten tycks ditslängd, är
eventuellt ett utkastlager från anläggning 1.

Hällmark Rund stensättning. I mitten av graven växer en Skadad
tall och lämningen är skadad av plundring eller
verkar vara medveten förstörd. Antydan till
kantkedja i söder och med större stenar i norr.
Fyllningen består av 5-50 cm stora stenar. Åt
söder och öster övergår anläggningen till en
lägre stenpackning. Ett utkastlager ligger
ovanpå anläggning 2, ca 1 m åt sydväst. Vid
rensning påträffades flera mindre skörbrända
stenar men inga andra fynd. Endast avtorvad
och ej undersökt.

Form Längd Bredd Höjd Markslag Beskrivning
(m)
(m)
(m)

Bilaga 2: Lämningar och anläggningar
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