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Ryland Skogen

Arkeologisk utredning
Sammanfattning
Med anledning av planerad bebyggelse har Rio
Kulturkooperativ utfört en särskild utredning
inom planområde Skogen Tanumshede, Tanums socken och kommun, Västra Götalands
län. Syftet med den särskilda utredningen var
att lokalisera ej tidigare kända fornlämningar
och bedöma deras fornlämningsstatus. En
särskild riktad inventering efter hällristningar
genomfördes också.
En hällristningsfigur i form av en vinklad linje påträffades i närheten av den registrerade
skålgropslokalen Tanum 1135. För skålgropslokalen Tanum 830:1 ändrades bedömningen
från övrig kulturhistorisk lämning till fast fornlämning.
Utredningen resulterade i att 10 fornlämningar registrerades. Dessa utgörs av fyra mindre
stenbrott (1033:1-2, 7-8); fyra gränsmärken
(1033:3-6); samt två boplatser (1033:10-11).
Boplatserna har registrerats som fasta fornlämningar. Gränsmärkena och stenbrotten har
registrerats som övriga kulturhistoriska lämningar. En sandtäkt (1033:9), har inte registrerats av FMIS.
Boplatsen 1033:10 har registrerats norr om
samt inom ytan för sandtäkten. I schakt 7-10
framkom fem avslag av flinta, en övrigt slagen
flinta, en bit keramik samt ett bergartsavslag.
Keramiken var anonym och odekorerad, med
något rundade kanter vilket antyder att den blivit utsatt för slitage, kanske genom att trampas
runt i markytan. Boplatsen är belägen kring 50

meters höjd över havet. Bergartsavslaget kan
antyda en datering till senmesolitikum, men
keramiken antyder en datering till neolitikum.
Boplatsen 1033:11 har registrerats vid torpet Stenbacken. Till grund för registreringen
ligger den stora mängd slagen flinta ägarna har
hittat i sin trädgård vid trädgårdsarbete; borr,
kärnor, avslag, allt av mesolitisk karaktär. De
provgropar som togs upp under utredningen i
slänten ovanför torpet innehöll inga fynd av
förhistorisk karaktär, varför boplatsen begränsas topografiskt till den lilla svacka i berget
där torpet ligger. Svackan avgränsas topografiskt åt norr och väster av berg och vetter mot
söder-sydost. Boplatsen är belägen på cirka
50-55 meters höjd över havet.
Rio Kulturkooperativ gör bedömningen att
samtliga nyregistrerade fornlämningar samt
Tanum 830, 1135 och 1301 kan komma att
beröras vid en eventuell exploatering. De fasta
fornlämningarna bör bli föremål för antikvariska åtgärder i det fall de berörs av en exploatering.
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 tillstånd för ingrepp
i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen.
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Ill. 1. Kartan visar planområdets respektive utredningsområdets utbredning i Tanumshede. De ytor inom planområdet som inte ingår i utredningsområdet utgörs av planerad/
bebyggd mark, vägar och parkeringsplatser.

Syfte
Med anledning av planerad bebyggelse har
Rio Kulturkooperativ utfört en särskild utredning inom planområde Skogen Tanumshede,
Tanums socken och kommun, Västra Götalands län, illustration 1. Syftet med den särskilda utredningen var att lokalisera ej tidigare
kända fornlämningar och bedöma deras fornlämningsstatus. En särskild riktad inventering
efter hällristningar genomfördes också.
Metod
Hällristningsinventeringen utfördes av arkeologerna Andreas Toreld och Benjamin GrahnDanielson. Utredningen utfördes av arkeologerna Annika Östlund och Benjamin GrahnDanielson.
En stor del av planområdet bestod av redan
bebyggda och anlagda ytor; dessa inventerades ej. De partier av planområdet som bedömdes kunna rymma hittills oregistrerade fornlämningar inventerades. Schakt eller provgropar upptogs på lämpliga ställen, illustration 2.
Grävenheter och fornlämningar beskrevs och
mättes in med DGPS. Registrerade fornlämningar har även fotodokumenterats.
Hällristningsinventeringen bedrevs genom
att grästorv och mossa avlägsnades med spade och sopborste där så ansågs lämpligt. Det
naturliga släpljuset ansågs fullt tillräckligt för
en fullgod bedömning. Även hällristningarna
fotodokumenterades.
Historiska kartor har studerats avseende
markanvändning och eventuellt markerade
fornlämningar.
Utredningsområdet
En inte obetydlig del av planområdet rymmer
byggnader, parkeringsplatser, vägar med mera.
En central del av planområdet fungerar dock
som tätortsnära grönområde inom Tanumshede samhälle. Området utgörs av ett relativt
flackt bergsområde till stor del bevuxet med
skog. Detta grönområde utgör själva utredningsområdet. Utredningsområdet är beläget
på mellan 50 och 60 meters höjd över havet.
Tanumshede är beläget på en större randmorän som genom sitt markerade höjdläge

och sina väldränerade jordar varit lämplig för
mänsklig bosättning och andra aktiviteter under en längre tidsrymd. De centrala delarna av
Tanumshede samhälle har blivit bebyggda utan
att föregås av arkeologiska undersökningar,
så här finns stora kunskapsluckor. Rester av
gravfält, flera hällristningar och lämpliga boplatslägen antyder dock att Tanumshede varit
mycket rikt på fornlämningar en gång i tiden.
Utredningsområdet ligger inom det av UNESCO
utpekade Världsarv Tanum – känt framför allt
för rikedomen på hällristningar från bronsålder.
Inom utredningsområdet fanns före utredningens början följande fornlämningar registrerade: Två hällristningar med skålgropar (Tanum 830:1 och 1135), en stensättning (Tanum
1301) och platsen för en flyttad väghållningssten (Tanum 830:2). En slipad tjocknackig yxa
(i privat ägo) har tidigare hittats inom områdets norra del. Strax öster om området, på
andra sidan riksvägen, finns ett gravfält med
en stensättning och sju resta stenar (Tanum
582), illustration 3.
Stensättningen Tanum 1301 beskrevs 1991
som oregelbunden, närmast rund, 5 meter i
diameter och 0,3 meter hög. Den var övertorvad med i ytan synliga, 0,2 meter stora stenar,
och hade oklar begränsning främst åt norr.
Tidigare undersökningar
Inom utredningsområdet har inga tidigare arkeologiska undersökningar utförts.
Sydost om utredningsområdet har Bohusläns
museum förundersökt en boplats med härdar
och kokgropar (Tanum 1725), illustration 3,
Andersson & Swedberg 1997. Vid undersökningarna påträffades härdar och kokgropar,
samt keramik, flintredskap, kol samt avslag av
flinta och kvarts. Lämningarna representerar
troligen två skilda bosättningsfaser; mesolitikum eller tidigneolitikum, samt neolitikum.
En halv kilometer norr om utredningsområdet
har Bohusläns museum nyligen undersökt en
boplats- och kokgropslokal daterad till förromersk järnålder, Petersson m. fl. 2009.
Nordost om utredningsområdet, nedanför
vattentornet, har Bohusläns museum utfört
7

Ill. 2. Schakt och provgropar inom utredningsområdet. Villa Ryland och torpet Stenbacken är markerade.

Ill. 3. Resultaten av utredningen. Tanum 830, 1135 och 1301 samt Rionummer 10 och 11 är registrerade som fasta fornlämningar. Lämningarna 1-8 är registrerade som
övriga kulturhistoriska lämningar. Lämning 9 är inte registrerad av FMIS, utan ligger med i beskrivningen av boplatsen Rionummer 10. Villa Ryland och torpet Stenbacken är
markerade.

Ill. 4. Den nyupptäckta vinkellinjen vid skålgropslokalen
Tanum 1135.

en särskild undersökning av en boplats med
lämningar från senmesolitisk tid och järnålder,
muntlig uppgift Stig Swedberg. Denna undersökning är inte avrapporterad och fornlämningen finns inte heller inlagd i FMIS.
Under revideringsinventering 1991 kunde
hällristningen Tanum 830:1 inte återfinnas,
varför bedömningen då ändrades till bevakningsobjekt, FMIS.

kunde hittas. Däremot påträffades en hällristningsfigur i form av en vinklad linje i närheten
av den registrerade skålgropslokalen Tanum
1135, illustration 3 och 4. Även skålgropslokalen Tanum 830:1 återfanns.
Utredningen utfördes den 6-7 maj. Under
utredningen togs tolv schakt upp med grävmaskin, och sex provgropar grävdes för hand,
illustration 2 och bilaga 1. I schakt 1, 2 och
12 gjorde mängden sten att det var svårt eller
mycket svårt att schakta. I schakt 12, i anslutning till Villa Ryland, framkom en del kol
och skärvig sten, men de stora stenarna rörde
om så mycket vid schaktningen att det inte var
möjligt att säkerställa kolets härkomst. Schakt
3, 4 och 5 togs upp på en fin platå i områdets
sydöstra del, men var alla fyndtomma. Schakt
6 togs upp uppe på berget, i närheten av den
plats där det gamla vattentornet stått. Markprofilen utgjordes av omrörda lager eller eventuellt dumpade massor. I sandtäkten i norra
delen av området togs fem schakt upp; i fyra
av dessa framkom fynd.
Provgrop 1, 2 och 4 togs upp i skogen, i
sydost-sluttningen ner mot torpet Stenbacken.
Läget kan beskrivas som ett litet sadelläge,
och marken var stenbunden. I provgrop 1 framkom fynd av sentida karaktär. Provgrop 5 och
6 togs upp sydväst om Villa Ryland, i provgrop
6 gjordes fynd av flinta.
Vid utredningen återfanns stensättningen
Tanum 1301, men den är i det närmaste helt
övervuxen av ljungris och svår att se.
Inom området iakttogs gränsmärken och
lämningar efter småskalig stenindustri. Vidare
noterades att avfallsdumpning har skett inom
området; sopor i form av bland annat metallskrot, glas, porslin och skor hittades. Dumpning har skett dels utför branter, men även i
själva sandtaget och i några av stenbrotten.

Historiska kartor
Historiska kartor har studerats avseende
markanvändning och eventuellt markerade
fornlämningar. Den äldsta kartan är från 1783
och gäller storskifte av Tanums heds utmark.
Sandtäkten är markerad som ”sandtägt” på en
laga skiftes-karta över Ryland från 1846, och
samma yta är markerad på ekonomiska kartan från 1938. Den är inte markerad på storskifteskartan från 1783. Torpet Stenbacken är
inte med på kartan från 1846, men på ekonomiska kartan från 1938. Några fornlämningar
är inte markerade på kartorna från 1783 eller
Fynd
1846.
Ett fåtal fynd gjordes under utredningen. I
schakt 7-10 framkom sammanlagt fem avslag
Utredningsiakttagelser
Den inledande hällristningsinventeringen utför- av flinta, varav två splitter och en bit av en kärdes den 9 april i strålande solsken. Det naturli- na; en övrigt slagen flinta; en bit keramik samt
ga släpljuset från en lågt stående sol underlät- ett bergartsavslag. Keramiken var anonym och
tade arbetet. Inga okända hällristningslokaler odekorerad, med något rundade kanter vilket
10

antyder att den blivit utsatt för slitage, kanske
genom att trampas runt i markytan.
I schakt 12 hittades skärvsten och kol, men
det är oklart om det rör sig om en egentlig
anläggning. I provgrop 6, i närheten av schakt
12, hittades ett avslag/splitter av flinta.
I provgrop 1, nordväst om torpet Stenbacken, gjordes fynd av sentida karaktär: koks,
porslin och glas.
Samtliga fynd återdeponerades i respektive
grävenhet.
Förutom de vid utredningen framkomna fynden, ska här kort nämnas även de uppskattningsvis cirka 200 flintor som framkommit vid
torpet Stenbacken. Materialet består av flera
kärnor, ett antal redskap (bland annat borr),
samt ett stort antal avslag, allt av mesolitisk
karaktär. Flintan förvaras hos fastighetsägaren.
Anläggningar
Inga säkra anläggningar framkom under utredningen. I schakt 12 kom en del kol och
skärvsten, men de stora stenarna rörde om
så mycket vid schaktningen att det tyvärr inte
är möjligt att säga om kolet kommer från en
anläggning eller inte.
Naturvetenskapliga analyser
Inga medel för analyser fanns avsatta för utredningen, så kolet i den möjliga anläggningen
i schakt 12 kan inte dateras. En datering hade
varit en hjälp i tolkningen av platsen.
Tolkning
Resultatet av utredningen och hällristningsinventeringen redovisas på illustration 3. Schakt,
provgropar och registrerade fornlämningar redovisas även i bilagorna 1 och 2.
En hällristningsfigur i form av en vinklad linje påträffades i närheten av den registrerade
skålgropslokalen Tanum 1135, illustration 4.
För skålgropslokalen Tanum 830:1 ändrades
bedömningen från övrig kulturhistorisk lämning
till fast fornlämning. En ändringsanmälan för
dessa två fornlämningar har insänts till FMIS.
Utredningen resulterade i att 10 fornlämningar registrerades. Dessa utgörs av: fyra

Ill. 5. Ett gränsmärke, lämning 1033:4. Gränsmärket
utgörs av en 0,6 meter hög, upprättstående rektangulärt
huggen sten. Samtliga tre gränsmärken i sandtaget
(1033:3-5) hade en ristning/inhuggning i form av en
fyrkant på den flata ovansidan.

mindre stenbrott (Rio-nummer 1033:1-2, 7-8);
fyra gränsmärken (1033:3-6); samt två boplatser (1033:10-11). Boplatserna har registrerats
som fasta fornlämningar. Gränsmärkena och
stenbrotten har registrerats som övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningarna är rapporterade till FMIS. Erhållna RAÄ-nummer framgår
av tabellen i bilaga 2. Sandtäkten (1033:9)
har inte registrerats av FMIS, men redovisas
ändå i bilaga 2.
Samtliga stenbrott inom utredningsområdet är av småskalig och lågteknisk karaktär.
Främst tycks enstaka block tagits ut för vidare
borttransport – endast i ett brott (1033:2) låg
skrotsten/putsskärv kvar i brottet. Detta brott
var även det enda som hade uttag i mer än en
nivå. Brotten uppvisade spår av borr och rundkil, se omslagsbild. Inom utredningsområdet
fanns även enstaka löst liggande block med
spår efter borr eller kil, men dessa har inte
registrerats inom ramen för utredningen.
Samtliga gränsmärken utgjordes av en rektangulärt huggen, stående sten. De tre som
stod i sandtäkten (1033:3-5) hade en fyrkant
inhuggen på den flata ovansidan, illustration 5
och 6. Dessa tre gränsmärken kan möjligen ha
markerat de tre hörnen i själva täkten.
11

Ill. 6. Vy över boplatsen/sandtaget (1033:9 och 10), mot vägen norr om. Den omrörda jorden i schakt 11 anas
till vänster i bild, liksom i hela bilden den ojämna markytan som uppkommit genom sandtäkt. Närmast i bild
syns gränsmärket 1033:5 vilken fått tjäna till stöd för ledstången vid stigen. Även gränsmärket 1033:3 anas i
bakgrunden.

Sandtäkten, 1033:9, är markerad som ”sandtägt” på en laga skiftes-karta över Ryland från
1846, och samma yta är markerad på ekonomiska kartan från 1938. Den är inte markerad
på storskifteskartan från 1783. Täkten är av
lågteknisk karaktär; uttag har troligtvis skett
främst under 1800-tal och med handverktyg.
Inom ytan fanns åtta mindre gropar (cirka 2-3
meter i diameter) samt en större grop. Mellan
groparna var marken orörd, vilket visade sig i
schakt 11. Av kartorna framgår att sandtäkten
haft en utbredning även in på den tomt som
nu angränsar omedelbart i väster, Villa Ryland.
Illustration 6 och 7.
Boplatsen 1033:10 har registrerats norr
om samt inom ytan för sandtäkten, illustration 7. Registreringen baseras på fynden som
framkom i schakt 7-10: fem avslag av flinta,
varav två splitter och en bit av en kärna; en
övrigt slagen flinta; en bit keramik samt ett
bergartsavslag. Keramiken var anonym och
odekorerad, med något rundade kanter vilket antyder att den blivit utsatt för slitage,
kanske genom att trampas runt i markytan.
Det finns även uppgifter om att flinta och en
12

slipad tjocknackig yxa hittats vid markarbeten
vid Villa Ryland, vars tomt angränsar till och
skär av sandtäkten. Det är troligt att även boplatsen haft en utsträckning åt detta håll, men
då schaktningen sydväst om Villa Ryland var
resultatlös eller svårtolkad, har boplatsens
avgränsning gjorts vid sandtagets sydvästra
ände. Boplatsen är belägen kring 50 meters
höjd över havet. Bergartsavslaget kan antyda
en datering till senmesolitikum, men keramiken antyder en datering till neolitikum.
Boplatsen 1033:11 har registrerats vid torpet Stenbacken, som ligger inom planområdet
men utanför utredningsområdet, illustration 3
och 8. Till grund för registreringen ligger den
stora mängd slagen flinta ägarna har hittat i
sin trädgård vid trädgårdsarbete: borr, kärnor,
avslag, allt av mesolitisk karaktär. De provgropar som togs upp under utredningen i slänten
ovanför torpet (inom planområdet) innehöll
inga fynd av förhistorisk karaktär, varför boplatsen begränsas topografiskt till den lilla svacka
i berget där torpet ligger. Svackan avgränsas
topografiskt åt norr och väster av berg; den
vetter mot söder-sydost och har uppenbarligen

Ill. 7. Vy över boplatsen/sandtaget (1033:9 och 10), från vägen mot öster. Till höger i bild syns en av infartsvägarna
till Villa Ryland, och det syns tydligt hur villans tomt skär ytan för sandtäkten. Det anas även hur terrängen blir
brantare i söder och öster, där tätare vegetation tar över.

utgjort ett bra boplats- eller uppehållsläge. Boplatsen är belägen på cirka 50-55 meters höjd
över havet.
Området i och kring Tanumshede är tämligen
rikt på kulturlämningar från förhistorisk och
historisk tid. Sina boplatser har människorna
haft på de lägre liggande, skyddade områdena, och det är också i anslutning till dessa områden som de gjort hällristningar. Till åsarna
och bergshöjderna har de vänt sig när det varit
dags att begrava sina döda.
Det står klart att det berg som utgör utredningsområde varit ett utmarksområde i historisk tid. I senare tid, under sent 1800- och tidigt
1900-tal, har berget använts vid stenbrytning.
Det är också troligtvis vid denna tid sandtaget
är i bruk. Därefter har man åter vänt området
ryggen, och istället lämnat en del sopor här.
Torpet Stenbacken är inte med på kartan från
1846; det troliga är att det uppfördes någon
gång i början av 1900-talet.
Det är först under 1970-tal som tätare bebyggelse kommer närmare utredningsområdet. För
närvarande används området för närrekreation,
som promenader, och utgör alltså en kvalitetshöjande faktor för dem som bor i närheten.

Antikvarisk bedömning
Rio Kulturkooperativ gör bedömningen att samtliga nyregistrerade fornlämningar samt Tanum
830, 1135 och 1301 kan komma att beröras
vid en eventuell exploatering, illustration 3.
Gränsmärkena och stenbrotten är registrerade
som övriga kulturhistoriska lämningar. Boplatserna är registrerade som fasta fornlämningar.
Även stensättningen och hällristningarna är registrerade som fasta fornlämningar.
Rio Kulturkooperativ gör bedömningen att
de fasta fornlämningarna bör bli föremål för
antikvariska åtgärder i det fall de berörs av en
exploatering. För fasta fornlämningar gäller att
de förutom lämningen i sig även omfattar ett
större fornlämningsområde, vars storlek bedöms från fall till fall av länsstyrelsen.
När det gäller stenbrotten finns troligtvis inte
mer information att få fram. Den dokumentation
som utförts inom ramen för denna utredning
får anses tillräcklig. Den här typen av småbrott
är dock ett karaktärsdrag för den här delen av
norra Bohuslän, varför de i möjligaste mån bör
undantas vid exploatering och i stället införlivas
i planen. I det fall gränsmärkena berörs, borde
de kunna få nya placeringar inom området.
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Ill. 8. Bild tagen i sluttningen ovanför torpet Stenbacken, mot sydost. På bilden syns hur terrängen höjer sig upp
från tomten, mot nordväst och fotografen. Till vänster själva stugan, och till höger en jordkällare. Fynden av flinta
har gjorts i ett grönsaksland beläget på andra sidan stugan, till vänster om den stora granen.

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 tillstånd för ingrepp
i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen.

Källor
Källor
Litteratur
Andersson, Åsa; Swedberg,
Stig

1997

Nyupptäckt fornlämning. Tanumshede 2:54, Tanums sn och kn.
Rapport 1997:25. Bohusläns museum.

Petersson, Håkan; Selling,
Susanne; Nilsen, Andrine

2009

Kokgropar vid berget. Metalltida lämningar på Tanum 1830.
Arkeologisk slutundersökning/teknisk rapport. Tanum 1830, Ryland
3:3, Tanums socken, Tanums kommun. Bohusläns museum Rapport
2009:29.

Digitala källor
FMIS

www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Besökt 2010-05-08

Kartor
N116-138:2

1783

Storskifte på utmark/utägor Tanums hed. Lantmäteristyrelsens arkiv.

N116-116:2

1846

Laga skifte Ryland. Lantmäteristyrelsens arkiv.

Grebbestad J131-81NO

1938

Ekonomiska kartan. Rikets allmänna kartverks arkiv.

Muntliga källor
Stig Swedberg
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2010

Bilagor
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Schakt

Schakt

Schakt

Schakt

Schakt

Schakt

Schakt

5

6

7

8

9

10

NV-SO

N-S

NO-SV

O-V

N-S

NV-SO

NV-SO

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,2

1,25

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,25

0,25

0,45

0,3

0,2

0,2

0,25

0,3

0,4

0,6

0,4

0,6

0,5

0,3

0,4

0,4

0,5

0,4

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Sand

Sand

Sand

Sand

Annat

Grus

Sand

Annat

Morän

-

0-0,05 förna; 0,05-0,25
humös sand; röd sand.

0-0,05 förna; 0,05-0,15
humös lucker sand; resten
rödbrun sand.

0-0,07 förna; 0,07-0,12
urlakningsh.; 0,12-0,17 ljus
sand; 0,17-0,47 mörkare
sand, ljus sand o sten

0-0,05 förna; därunder först
mörkröd, sen ljusare sand.
Enstaka block.

ja

ja

ja

ja

Skogsförna, därunder
omrörda lager m kottar, plast
mm.

0-0,1 förna; 0,1-0,15
urlakningsh.; 0,15-0,19
flammig rödbrun grusig sand,
därunder gulbrun grusig
sand, sten.

0-0,12 skogsförna; 0,12-0,2 urlakningsh. Därunder
rödbrun sand. Underst block.

0-0,05 skogsförna. Därunder block, sten, sand. Sumpigt,
svart. Blockigare längre ner.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vid sandtaget. Fynd: ett avslag.

Vid sandtaget. Fynd: ett splitter/avslag, en
keramik, ett bergartsavslag.

Upptaget utanför sandtaget. Fynd: ett avslag (ev
en del av en kärna), o en övrigt slagen flinta.

Upptaget utanför sandtaget. Fynd: ett avslag och
ett splitter av flinta.

Upptaget på platån där vattentornet stått, revs för
15 år sen. Grova tallar där vi schaktade. Avbryter
schaktningen pga omrörda/påförda lager.

Upptaget på platån bakom hyreshusen. Torrt.

Upptaget på platån bakom hyreshusen. Torrare
än schakt 3.

Upptaget på platån bakom hyreshusen. Såg ut
som ett fint läge. Björk och tall i skogen.

Upptaget på platån över parkeringarna. Mycket
stenigt. Blockigt överst, mer grusigt sen. Sentida
sopor.

Upptaget på platån över parkeringarna. Mycket
stenigt. Avbryter schaktning pga block. Sentida
sopor.

Fynd Anl. Beskrivning

0-0,1 skogsförna ; osorterat rött grus, sand o sten resten.

Skogsförna m block o sten.

4

N-S

1,2

Matjord

Schakt

2,5

Skog

3

N-S

0,15

Schakt

0,02

2

1,2

O-V

Schakt

1

4

Orien- Längd, Bredd, Minsta Största Mark- Jordart Lager, m
tering m
m
djup, m djup, m slag

Gräv- Typ
enhet

Bilaga 1. Grävenheter
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Provgrop -

Provgrop -

Provgrop -

Provgrop -

Provgrop -

Provgrop -

1

2

3

4

5

6

N-S

Schakt

12

NO-SV

Schakt

11

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

2,3

2

0,5

0,5

0,45

0,5

0,45

0,5

1,2

1,2

0,15

-

-

-

-

0,05

0,3

0,35

0,23

0,65

0,35

0,25

0,25

0,2

0,15

0,6

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Morän

Sand

Sand

Sand

Sand

Matjord

Grus

Sand

ja

-

0-0,08 förna och torv; 0,08- ja
0,18 urlakningsh.; därunder
rödbrun grusig sand och sten.

0-0,20 matjord; därunder
brun sand.

0-0,10 skogsförna; 0,10-0,25 brun torvig sand; därunder
rödbrun sand.

0-0,15 skogsförna; 0,15-0,20 ljus sand; därunder rödbrun
hård järnhaltig sand.

0-0,07 skogsförna; 0,07-0,14 ljus sand; därunder brun
stenig sand.

0-0,05 förna och grästorv;
därunder sandig humus och
sten.

0-0,10 skogsförna; därunder ja
brun grusig sand med mycket
sten.

0-0,1 förna; 0,1-0,35 brun
grusig sand m sten; ljusbrun
grusig sand m sten.

-

-

-

-

-

-

(ja)

-

Provgrop upptaget SV om Villa Ryland. En del
sten. Fynd: en liten flinta avslag/splitter.

Provgrop upptaget SV om Villa Ryland.
Grundvatten i botten.

Provgrop i skogsbacke V om torpet Stenbacken.
Mycket rötter.

Provgrop i skogsbacke V om torpet Stenbacken.
Lager 3 var stenhårt.

Provgrop i skogsbacke V om torpet Stenbacken.
Litet sadelläge. Mycket sten.

Rundade stenar, luckert, djurgångar. Glas,
fönsterglas, koks/stenkol, porslin, rött sten- och
lergods av modern typ. I SO-sluttning ner mot
torpet Stenbacken.

Kort schakt i skog, mycket stenigt. Mörk sand, sot
och kol, skärvsten. De stora stenarna rörde om så
mycket vid schaktningen att det tyvärr inte är
möjligt att säga om kolet kom från en anläggning
eller inte.

Schaktet tas upp inom ytan för sandtaget.
Troligtvis orörd här dock. Ålderdomligt täkt, 1800tal, gropvis uttag. Mer sten i detta schakt än i de
förra. Fin sand.

Bilaga 2. Lämningar
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Nr

1

2

3

4

5

RAÄ-nr

Tanum 2224

Tanum 2222

Tanum 2223

Tanum 2225

Tanum 2226

Typ

Brott/täkt

Brott/täkt

Gränsmärke

Gränsmärke

Gränsmärke

Egenskapsvärde

Granit

Granit

-

-

-

Orientering

Konkav åt V

Konkav åt V

-

-

-

Längd, m

3

5

0,22

0,26

0,2

Bredd, m

1,5

3

0,14

0,12

0,1

Höjd, m

0,7

2,5

0,25

0,6

0,5

Antal

1

1

1

1

1

Beskrivning

Litet uttag i en
Uttag i tre nivåer, Rektangulärt
nivå. Borrhål efter borrhål och
huggen sten, en
remmare.
rundkil, skrotsten björk har tryckt
Belägen i branten. och putsskärv.
den åt sidan. En
Belägen i branten. ristning på den
En del sopor i.
flata ovansidan,
utgörs av en
fyrkant.

Upprättstående
rektangulärt
huggen sten. En
ristning på den
flata ovansidan,
utgörs av en
fyrkant.

Upprättstående
rektangulärt
huggen sten. En
ristning på den
flata ovansidan,
utgörs av en
fyrkant. Används
som stöd för
ledstångsstolpe
vid gångstigen.

Status

Oskadad

Oskadad

Skadad

Oskadad

Oskadad

Läge

Sluttning

Sluttning

I ett sandtag.

I ett sandtag.

I backen upp mot
berget.

Markslag

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Beväxtning

Ris

Träd

Träd

Ej beväxt

Ej beväxt

Bedömning

Övr kulturhist
lämn

Övr kulturhist
lämn

Övr kulturhist
lämn

Övr kulturhist
lämn

Övr kulturhist
lämn

6

7

8

9

10

11

Tanum 2228

Tanum 2227

Tanum 2229

-

Tanum 2230

Tanum 2231

Gränsmärke

Brott/täkt

Brott/täkt

Brott/täkt

Boplats

Boplats

-

Granit

Granit

Sand eller grus

Flinta, övr bergart, Flinta
keramik

-

Konkav åt S

Konkav mot S,
längdstr O-V

N-S

O-V

NV-SO

0,22

1,5

16

29

70

40

0,12

0,6

4

20

20

30

0,19

0,5

0,7

1

1

1

1

1

1

Rektangulärt
huggen
gränssten. Vid
stigen ovanför
torpet.

Uttag i en nivå, ett Uttag i en nivå.
borrhål.
Tre borrhål längs
denna sträcka.
Inga kilhål, ingen
skrotsten.
Ålderdomlig
karaktär.

Sand-/grustäkt,
29x20m (N-S),
bestående av 8
mindre gropar
och en större.
Skadad av
tomt/hus. Mkt
sopor och skrot.
Se skifteskarta
Ryland 1846.

Boplats 70x20m Boplats, ca
(O-V). Fynd av
40x30m (NV-SO).
flinta,
Fastighetsägaren
bergartsavslag,
har funnit rikligt
keramik. Skadad med flinta i sitt
av väg, grustäkt grönsaksland;
och tomt/hus.
borr, kärnor,
Blött N om väg. avslag, av
Avgr topografiskt i mesolitisk
S av berg.
karaktär. Avgr
topografiskt åt N
och V av berg.

Oskadad

Oskadad

Oskadad

Skadad

Skadad

Skadad

På bergets flata
topp, men inte i
krönläge.

Sluttning

I sluttningen
ovanför torpet
Stenbacken och
vägen.

Sluttning

Sluttning

Sluttning

Skog

Skog

Skog

Skog

Skog

Tomt

Ej beväxt

Ej beväxt

Träd

Beväxt

Beväxt

Beväxt

Övr kulturhist
lämn

Övr kulturhist
lämn

Övr kulturhist
lämn

-

Fast fornlämning Fast fornlämning
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Period

Kultur
-9000

Mesolitikum

Tidigmesolitikum

Senmesolitikum

Neolitikum

-9000

-7700

-6000

-6000

-4200

-4200

Hensbacka

Sandarna

Lihult

Trattbägarkultur

i
Tidigneolitikum
ii

-3300

a

-3000

Mellanneolitikum
b
Senneolitikum

-2300

-2300
-2000

Bronsålder

Gropkeramisk
kultur

Båtyxkultur

-1800

Äldre bronsålder
Yngre
bronsålder
Järnålder
Förromersk
järnålder

-1100

Äldre järnålder
Romersk
järnålder

Folkvandringstid
Yngre
järnålder
Medeltid

Vendeltid
Vikingatid

-500
1
400
600
800
1000
1500
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