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Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.
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Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 9A1h, med utredningsområdena samt närliggande fornlämningar markerade.  
Skala 1 :10 000.
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Sammanfattning
Bohusläns museum utförde i oktober 2015 två marin
arkeologiska utredningar inom Fjällbackas hamn, Kville 
socken, Tanums kommun ( figur 1 ). Utredningarna är 
ett led dels i en detaljplan ( DP ), dels i anläggandet av 
en tryckbank ( TB ). Utredningsområdena omfattade två 
vattenområden om ( DP ) 25 000 respektive ( TB ) 9 500 
kvadratmeter. Under de okulära avsökningarna inom 
båda områdena påträffades inga fornlämningar. Inom 
utredningsområdet Detaljplan ( DP ) påträffades en min
dre plastbåt, och recenta dumpmassor utanför Richters 
konservfabrik. Vid utredningsområde Tryckbank ( TB ) 
påträffades recent material som bedöms härröra från 
sent 1800 och 1900talet. Detta utgör ett kulturlager 
med antikvarisk bedömning Övrig kulturhistorisk läm-
ning. Bohusläns museum anser att fortsatta antikvariska 
insatser ej är nödvändiga.

Bakgrund
På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
Bohusläns museum utfört två marinarkeologiska ut
redningar i Fjällbackas hamn : dels inom den så kallade 
Richters hamn och dels inom småbåtshamnen ( figur 2 ). 
Utredningarna utfördes med anledning av att Tanums 
kommun arbetar med en detaljplan där Richters hamn 
ingår, och att man dessutom planerar att anlägga en 
tryckbank inom småbåtshamnen. 

Utredningsområdena uppgick till ( DP ) 25  000 och 
( TB ) 9 500 kvadratmeter. Fältarbeten utfördes under 
peri oden 19–23 oktober 2015. Ansvarig undersökare var 
Bohusläns museum, med Matthew Gainsford som pro
jektledare. Utredningarna genomfördes enligt besluten 
från Länsstyrelsen i Västra Götalands län ( DP 201509
16, dnr 43110382015 & TB 20150916, dnr 43117813
2015 ). Föreliggande rapport är författad av Matthew 
Gainsford.

Syfte
Syftet med de arkeologiska utredningarna var att fast
ställa om okända fornlämningar fanns inom de aktuella 
vattenområdena, och om de i så fall skulle komma att 
beröras av den planerade exploateringen. Utrednings
resultateten är tänkt att fungera som antikvariskt un
derlag för såväl Länsstyrelsen som exploatör i den fort
satta detaljplaneringen respektive anläggandet av en 
tryckbank.

Landskapsbild
Naturlandskap
Fjällbackas hamn är en naturlig djuphamn som har an
vänts bland annat som fiskeläge och exporthamn ( fi
gur 3 ). Minst två djuprännor in till Fjällbacka har fung
erats som farleder för större fartyg. I väster skyddas 
hamnen från vind och sjö av skärgården som omfattar 
bland annat de större öarna Valön, Hjärterön, Korsön 
och Stora Enskär. Från öster är hamnen skyddade av 
Skuggeberget, och Vetteberget ( som reser sig 74 meter 
över havet ). Vattendjupet inom båda områden är grun
dare än tio meter.

Fornlämningsmiljö
Erfarenhetsmässigt vet vi att det, i anslutning till Bohus
läns äldre fiskelägen och strandsittarsamhällen, inte säl
lan förekommer lämningar på havsbottnen eller närlig
gande öar i form av bland annat fartygslämningar, bar
last, kulturlager, salterier, trankokerier och tomtningar. 
Redan under 1880talet uppmärksammade Emil Ekhoff 
ett flertal tomtningar söder om Fjällbacka ( Pettersson 
1953 ). Tomtningslämningar syns idag oftast som upp
byggda ringformade murar av naturstenar ( Pettersson 
1995 :9ff ). I vattenområdet kring Fjällbacka finns dock 
inga lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister, Fornsök ( FMIS ). Emellertid finns på 
land några fornlämningar registrerade som kan kopplas 
till vattenverksamhet, till exempel : tomtningar ; Kville 
901 :1, Kville 902 :1, Kville 1052 :1, Kville 1056 :1, Kville 
1057 :1 och ett trankokeri Kville 943 :1. Inom närområdet 
har det också registrerats ett flertal fornlämningar, till 
exempel rösen, högar och boplatser.

Historiskt källmaterial
Det är först vid mitten på 1200talet som de Bohuslänska 
skärgården uppmärksammas i det skriftliga källmateria
let ( Lönnroth 1963 :110 ). Namnet Fjällbacka har sin bety
delse i att det ligger vid »fjället«, det vill säga det branta 
Vetteberget som reser sig 74 meter över havet. Bergets 
namn har sitt ursprung i det fornnordiska ordet »viti«. 
Ordet betyder märke och refererar förmodligen till ett 
röse på krönet. Sannolikt har detta röse ( Kville 261 :1 ) 
fungerat som sjömärke ( Rudberg 1994 :1f ).

Fjällbacka är ett av flera välbevarade kustsamhällen i 
Tanums kommun. Det tidigaste omnämnandet av fiske
läget återfinns i den första fullständiga skattemantals
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längden från år 1610, i vilken två skattebetalande strand
sittare finns omnämnda. Man brukar vanligen anta att 
bebyggelsen har sitt ursprung i 1500talets stora sill
fiskeperiod, vilken ledde till en högkonjektur i Bohus
län ( Dalén 1941 :98, Holmberg & Nilsson 1963 :149ff, 
Pettersson 1953 :126f ). Strandsittarsamhällen i Bohuslän 
uppstår troligen först ett par decennier innan 1500talets 
sillperiod, alltså kring 1530talet ( Pettersson 2001 :55 ). 
Från det att denna sillfiskeperiod klingar av upplever 
befolkningen i Bohuslän en lågkonjunktur under sent 
1600tal och början av 1700talet. ( Dalén 1941 :118 ). Även 
om det tidigaste skriftliga belägget för Fjällbacka inte är 
förrän 1610 så finns där båda lämningar och källor som 
bevisar att fiske och skärgårdsverksamhet har funnits 
sedan innan. Mellan Dyngön och Tryberg vid Dyngö 
hamn har det påträffades ett vrak som har daterats till 
tidigt 1500tal. Vid skäret vid Dygöns hamn »Mikel« 
finns en lämning efter saltverksamhet. Denna har tol
kats ägas av Mikel Funthin som brukade ön under sill
fisket på sent 1500tal ( Pettersson 2001 :53 ).

Till följd av 1700talets sillfiskeperiod ökade kustbe
folkningen markant. En karta över Fjällbacka från 1799 
visar att antalet byggnader har ökat till fler än femtio, 
vilket för tiden får anses vara omfattande ( Pettersson 

1953 :159, 194 ). Det var nu under det stora sillfisket som 
Fjällbacka utvecklades på riktigt, och orten beskrevs på 
tidigt 1800talet som »länets livligaste fiskeläge«. År 
1835 hade folkmängden ökat till över 300, och fram till 
mitten av seklet hade hela länets folkmängd fördubblats 
( Dalén 1941 :166 ). Även om sillfångsterna hade minskat 
fördubblades eller tredubblades befolkningen i många 
fiskesamhällen i länet ( Dalén 1941 :165ff ). 

Citat från Dalén :
»Fiskeläget Fjällbacka, ( 1835 : 330 inv. ) beläget på hem

met Lerstens mark, till vilket det också betalade grund
ränta, var det livligaste och bäst bebyggda av länets alla 
fiskelägen. Den hade en god hamn samt drev en mycket 
livlig handel med kringliggande häraders allmoge. Vid 
rikare sillfisken besöktes orten särskilt livligt. Övriga 
fiskelägen på sockens fastland voro Mörhult, Tullboden, 
Hestranden, Udden och Slottet. Flera lågo ute på öarna 
beboddes av fattiga fiskare.« ( Dalén 1941 :175 )

Trankokerier och sillsalterier har också satt sin prägel 
i Fjällbacka. Vid slutet på 1700talet hade funnits inte 
minst fyra salterier och kokerier vid Fjällbacka strand. 
Dessa var ett sillsalteri ägde av Christopher Norberg 
i Strömstad, ett trankokeri tillhörande handelsman
nen Christopher Norberg i Strömstad och Olof Falk i 

Figur 3. Vy över Fjällbacka, mot söder. Bohusläns museum UMFA53264 :0365. ( Traff 1920–1950 ).
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Fjellbacka, ett trankokeri tillhörande Olof Falk i Fjell
backa, och en sillasalteri tillhörande Johan Jacob Krabbe 
i Fjellbacka ( Pettersson 1999 :21 ).

Kville socken hade vid denna tidpunkt sin huvudnä
ring i jordbruk men det idkades också ett betydande fiske. 
Sedan 1808 hade Fjällbacka ett sillfiske som var av viss 
omfattning’. Fisket var binäring ( inkomst ) för den jord
brukande befolkningen vid kusten ; dock livnärde sig be
folkningen, under det tidiga 1800talet, huvudsakligen på 
hummer, ostron och andra småfisken ( Dalén 1941 :174f ). 
Skärgårdsbefolkningen var en diversifierad grupp som 
bestod av fiskare, tullare, sjömän och lotsar. Men det 
var inte bara havet som livnärde dessa utan de levde på 
en kombination av fiske, sjöfart, jordbruk och andra bi
sysslor såsom hantverk och vrakbärgning ( Nordblom 
2004 :17, Holmberg & Nilsson 1963 :322 ). Även under 
sillfisket har det gynnat strandsittarna att ha vissa bi
näringar såsom jordbruk. 

I Fjällbacka år 1781 fanns i Ödsmål tre registrerade 
utbruk ( Pettersson 1953 :211 ). Andra typer av fiske har 
också spelat stort roll i Fjällbacka. Fiske efter hummer, 
och bland annat makrill, torsk och hälleflundra livnär
de kustbosamhällen. Där togs mängder av ostron för 

försäljning ; och de som inte kunde säljas åts upp av fis
karna ( Pettersson 1953 :233 ). Andra bisysslor i Fjällbacka 
på 1800talet finns omnämnda, att olika larvar, som till 
exempel krokkeblått och bockebrö, samlades in för för
säljning till färgare ( Pettersson 1953 :234 ).

Fjällbacka hade upplevt en storhetstid under 1800ta
let, men under det kommande seklet är det grannorten 
Hamburgsund som tar initiativet ( Lönnroth 1963 :401 ). 
Fartygen från Fjällbacka var i allmänhet oftast större 
briggar och barkar. I Hamburgsund var fartygen oftast 
av mindre tonnage såsom kuttrar och jakter som gick 
i inre fart ( Nordblom :21f ). Under denna period var 
Fjällbacka centrum för utförsel av havre till främst de 
brittiska öarna. ( Hansson 1980 :126, Nordblom 2000 ).

Fjällbackas inre skärgård omfattar bland annat Hjär
terön, Dyngön, Florön, Vedholmen och Hästvam 
( Hansson 1980 :89f ). I skärgården fanns två lotsstationer 
eftersom på grund av det hårda vädret att förlisningar var 
relativt vanliga ( Hansson 1980 :103 ). Mellan Hästsvam 
och Florön löper en av farlederna in mot fastlandet vid 
Fjällbacka. Detta var en väldigt tryggt farled som man 
kunde navigera i god sikt av hamn ( Hansson 1980 :126 ). 

Figur 4. Sillfisket vid Fjällbacka i december 1877 ( Stubelius 1940 :5 ).
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Figur 5. Den tidigaste karta som visar bebyggelse vid Fjällbacka. Lantmäteristyrelsens arkiv N8.

Figur 6. Fiskeläge år 1694 vid Fjällbacka ( Stubelius 1940 :4 ).



10         Bohusläns museum  Rapport 2016 :17

Figur 7. 1705 års karta som visar inte bara Fjällbacka och fiskelägen men även kringliggande gårdar  
( Lantmäteristyrelsens arkiv N58–96 :1 ).

Figur 8. Karta från 1793 ; på kartan syns de olika sillsalterierna och trankokerierna ( Pettersson 1999 :21 ).
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Historiska kartor
Den tidigaste kartan över Fjällbacka är en småskalig kar
ta över Bohusläns kustområde från 1662. Vid Fjällbacka 
finns fem byggnader som är av oviss omfattning ( figur 5 ) 
( Lantmäteristyrelsens arkiv N8 ). På en karta från 1694 
( figur 6 ) finns betydligt fler byggnader återgivna. Orten 
anges som Fiällebacka fiskeläggie och är lokaliserade i den 
södra delen, innanför Badholmen på den norra sidan Ox
näset. Bebyggelsen består av ungefär arton boningshus 
och ett antal sjöbodar ( Pettersson 1953 :152f, Stubelius 
1940 :4 ). Bebyggelsebilden är densamma som på en yngre 
karta från år 1705 ( figur 7 ).

Citat från 1705 karta:
»No 8 : Flera lägenheter finnas intet till dessa 2ne går

dar, uthan sitt fiske, som kan brukas i Salt Siöen med 
allehanda slagss fiske redskap, jämbwähl är denna Byen 
mehrendehls rådandes och Fiälbacka Strand, som är 
belägen på dess ägor, så vähl som 3ne huus, Ödsmåls 
tilkommer, dem androm tager denna Byen Grundliger 
utaf, och mehra finnas intet«. ( Lantmäteristyrelsens 
arkiv N58–96 :1 )

En lantmäterikarta från år 1793 ( figur 8 ) visar sillsalte
rier och trankokerier som fanns vid Mörhult strax norr 
om utredningsområden ( Pettersson 1999 :21 ).

Tidigare undersökningar
Inga tidigare undersökningar har gjorts i vattenområdet 
vid Fjällbacka. Emellertid har det utförts några arkeolo
giska insatser på land.

Arkeologiska utredningar har gjorts på tre olika till
fällen i Fjällbacka. År 2011 gjorde Bohusläns museum 
en utredning av Vetteberget krön som resulterade i att 
sentida ristningar påträffades ( Claesson 2011 ). Rio Kul
turkooperativ år 2012 gjorde en arkeologisk utredning in
för planerad detaljplanering. Under utredningen påträf
fades inga fornlämningar, dock registrerades två övriga 
kulturhistoriska lämningar ( Toreld 2012 ). 2013 utförde 
Rio Kulturkooperativ en arkeologisk utredning inför ny 
detaljplan inom fastigheten Flig 1 :6. Utredningen resul
terade i att två gravar påträffades ( GrahnDanielson & 
Thoresson 2013 ).

Arkeologiska förundersökningar har utförts vid tre 
olika tillfällen. Bohusläns museum har vid Fjällbacka 
utfört förundersökningar av Fjällbacka 260 ( skalgro
par ) och av Fjällbacka 1307 ( boplats ). Resultaten var 
magra och lämningarna påverkades inte av byggnatio
nen ( Eboskog 2003, Nordell 2004 ). År 2009 gjorde Rio 

Kulturkooperativ en arkeologisk förundersökning av 
lämningen Kville 730. Förundersökningen resulterade 
i att lämningen var en boplats som till stora delar har 
störts av naturliga processer ( Svedberg 2009 ).

Metod
De utvalda metoderna var samma för de båda utredning
arna. Fältarbetet delades upp i två moment. Det första 
momentet bestod av en geofysisk uppmätning med en 
scanning sonar ( frekvens 675 kHz ). Utvalda indikatio
ner besiktigades, i realtid, av dykande arkeologer. Indi
kationer beskrevs och dokumenterades med stillbilder 
i den mån det var möjligt ( bilagor 1 & 2 ). Moment två 
bestod av provgropsgrävning inom båda utredningsom
råden. Provgroparna grävdes med vattendriven ejektor
sug. Uppgrävda massor samlades i nätsäckar och sålla
des på ytan.

Resultat
Arkeologisk utredning Detaljplan ( DP )
Den okulära besiktningen ( med scanningsonar och in
dikationsdykning ) ( figur 9 ) resulterade i att fem indi
kationer påträffades. Emellertid visade sig inga av indi
kationerna vara av arkeologiskt intresse ( bilagor 1 & 2 ). 
Indikation K04 var ett recent dumpningsområde och 
indikation K11 var en recent båtlämning. Under prov
gropsgrävningen grävdes sammanlagt fyra provgropar, 
som resulterade i enstaka föremål av yngre ålder. I det
ta område består sedimenten av ljusare och renare sedi
ment som är av typen siltig sand. Inget kulturlager kunde 
konstateras inom utredningsområdet. Inga provgropar 
grävdes utanför Richters konservfabrik eftersom detta 
inte ansågs ge mer information ( bilagor 1 & 2 ). 

Arkeologisk utredning Tryckbank ( TB )
Den okulära besiktningen ( med scanningsonar och in
dikationsdykning ) resulterade i att tre indikationer på
träffades ( figur 10 ). Inga av indikationerna var av särskilt 
arkeologiskt intresse ( bilagor 1 & 2 ). Sammanlagt gräv
des åtta provgropar. Inom småbåtshamnen var bottense
dimenten kraftig omrörda. Inom provgroparna kom en 
del föremål av recent ålder. Bottnen består i i detta om
råde av mörka omrörda sediment som är av typen siltig 
sand. Fynden kunde konstateras vara från tidsperioden 
sent 1800 och 1900tal. Detta kulturlager BM2015 :401 



12         Bohusläns museum  Rapport 2016 :17

bedöms som en övrig kulturhistorisk lämning. Inga fynd 
äldre än 1850 påträffades ( bilagor 1 & 2 ).

Förslag till fortsätta åtgärder
Efter genomförda utredningar anser Bohusläns museum 
att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

Figur 9. Detaljkarta över utredningsområdet AU detaljplan ( DP ) med scanningsonar etableringspunkter och provgroparna inmätta. 
Skala 1 :2 500.
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Figur 10. Detaljkarta över AU tryckbank ( TB ) med scanningsonar etableringspunkter och provgroparna inmätta. Skala 1 :1 500.
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Ek. karta :    9A1h
Läge :     X 6501344, Y 283907
Koordinatsystem :   SWEREF 99TM

Uppdragsgivare :   Tanums kommun
Ansvarig institution :   Bohusläns museum/Västarvet
Projektledare :    Matthew Gainsford
Fältpersonal :    Matthew Gainsford, Staffan von Arbin, Thomas Bergstrand

Fältarbetstid :    2015-10-19–21 och 2015-10-22–23
Arkeologtimmar i fält :   72 och 48
Undersökt yta :    25 000 och 9 500 m2

Arkiv :     Bohusläns museums arkiv
Fynd :     Inga fynd omhändertogs
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Bilagor
Bilaga 1. Beskrivning av påträffade sonarindikationer

Bilaga 2. Bilder av sonarindikationerna

Bilaga 3. Provgropsbeskrivning



Sonaretablering Indikation Beskrivning

DP_K03 1 Förhöjning i botten. Annan sedimentkaraktär (grusig).

DP_K04 2
Sten, korroderat järn (kätting), glas, sten.  
Trolig dumpplats.

DP_K07 3 Sluttning från flytbryggan mot djupare vatten.

DP_K09 4 Ålgräspartier.

DP_K11 5 Mindre plastbåt.

TB_K16 6 Försänkning intill nedgrävt betongankare.

TB_K17 7 Vikt till hamnen.

TB_K18 8 Försänkning/ränna.

Bilaga 1. Beskrivning av påträffade sonarindikationer

1



DP, K03.

DP, K04.

2

Bilaga 2. Bilder av sonarindikationerna



DP, K07.

DP, K09.

2



DP, K11.

TB, K16.

2



TB, K17.

TB, K18.

2



Provgrop Fyllning Innehåll

PG1
0-20: Lös sandig silt
20-50: Gyttjig siltig sand
50-70 Homogen gyttja

Träbitar, tegelfragment, glasskärvor, tunn-
plugg, kol, djur och fiskben, sten (barlast?),  
keramik, slagg, trästycke

PG2
0-10: Ävja
10-80: Siltig sand (kraftigt omrört)

Glasburk (recent), träskiva med rundstavar

PG3

0-5: Ävja
5-20: Siltig gyttja
20-50: Träbitar och sågat virke (recent)
50-70: Silt med sten (barlast?)

Torvbricka, keramikskärvor (recent), glas-
skärvor, dymling, tränagel, skolädersfragment, 
tunnplugg, djur- och fiskben, kol

PG4

0-20: Ävja
20-50: Siltig gyttja/ävja
50-70: Något fastare gyttja med inslag av  
skal och natursten

Inga fynd

PG5 0-70: Sandig silt/gyttja med inslag av mindre 
snäckskal och natursten

1700-tals-flaskhals, tegelfragment,  
laggbandsfragment

PG6

0-10: Ävja
10-40: Grå gyttjig silt
50-54: Organiskt detritus
54-80: Ljusgrå silt med skal

Inga fynd

PG7

0-3: Svartoxiderad siltig sand
3-10: Grå siltig gyttja
10-12: Brunt detritus
12-50: Ljusgrå homogen siltig gyttja
50-80: Ljusbrun homogen siltig gyttja

Inga fynd

PG8 0-95: Siltig sand Träfragment

PG9 0-80: Siltig sand Inga fynd

PG10
0-20: Mörkgrå silt
20-80: Ljusgrå silt

Inga fynd

PG11
0-70: Grå siltig sand (stor inblandning av  
recent material)
70+: Ljusgrå siltig sand

Rödgodskärl (dela av), djurben, slagg,  
skolädersfragment

PG12 0-90: Siltig sand
Fajans-skärvor, sten (barlast?), taktegel-
fragment, djur- och fiskben

Bilaga 3. Provgropsbeskrivning

3
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