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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur Översiktskartan, blad 253 Göteborg (skala 1:250 000),  
och GSD-Sverigekartan.
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Med anledning av ny detaljplan för bostäder i Ertseröd i Tanums socken utfördes 
en arkeologisk utredning. Syftet var att fastställa förekomsten av eventuella forn-
lämningar inom det berörda området. Arbetet omfattade studier av äldre lantmä-
terikartor, terrängrekognoscering i skogsmark och i åkermark samt provgrävning 
med maskin i områden där eventuella boplatslämningar kunde förväntas. Inga 
fornlämningar påträffades under utredningen. 

Bakgrund och syfte
Med anledning av ny detaljplan för bostäder i Ertseröd i Tanums socken 
utfördes en arkeologisk utredning. Den genomfördes enligt länsstyrelsens 
beslut 2014-04-04 och har bekostats av Kent Olofsson, Louise Hellman, 
Anne Malmqvist och Mats Olofsson, Grebbestad.

Utredningens syfte var att ge ett planerings- och beslutsunderlag genom 
att fastställa förekomsten av fornlämningar inom det berörda området samt 
bedöma de eventuella lämningarna med avseende på fornlämningsstatus.

Terräng och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet var beläget cirka 2 kilometer söder om Grebbestad. 
Det utgjordes av ett flackt, delvis sankt skogsområde med en intilliggande 
åkeryta. I södra och sydvästra delen, söder om den befintliga stigen genom 
området, övergick marken i en låg, skogbevuxen nordvästsluttande bergskam. 

Området låg 10–15 meter över havet. Det innebär att det, bedömt utifrån 
kunskaperna om strandlinjeförändringarna i trakten, varit tillgängligt från 
och med yngre stenålder och framåt i tiden.

 Utredningsområdet ligger i en mycket fornlämningsrik kusttrakt. I 
närområdet finns flera kända fornlämningar. Två stora gravrösen från brons-
åldern ligger på en bergshöjd vid havet cirka 300 meter västerut (jfr figur 
3, Tanum 1114: 1 och 2). En halv kilometer mot sydost finns en domar-
ring (Tanum 782) som dateras till järnåldern. I närområdet finns också två 
mindre stensättningar (Tanum 744:1 och 2).

I april 2010 genomfördes en arkeologisk förundersökning i form av 
schaktningsövervakning av en boplats (Tanum 2207) längs med landsvägen 
nordöst om utredningsområdet. Undersökningen föranleddes av att en ny 
VA-ledning skulle dras i området. Vid undersökningen framkom fjorton 
anläggningar, bestående av stolphål, en husränna, en härd, sex mörkfärg-
ningar och en grop. Tre av stolphålen och husrännan tolkas i samband med 
undersökningen som den sydvästra delen av ett hus. Fynd utgjordes av ett 
10-tal övrig slagen flinta samt keramik. Från tre av anläggningarna tillva-
ratogs kolprover, vilka daterade boplatsen till romersk järnålder (Grahn-
Danielsson & Östlund 2011).

Tanum tillhör en av de fornlämningstätaste socknarna i länet, men 
boplatser från brons- och järnålder är trots det inte så väl kända. 

I denna typ av terräng och fornlämningsmiljö kan det finnas boplatser 
från bronsålder/järnålder, gravar i form av rösen och stensättningar från 
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Figur 2. Utredningsområdet markerat på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 09A2H Kämpersvik (RT 90).  
Skala 1:10 000. 
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brons- och järnåldern, fossil åkermark och hålvägar. Området kan också 
innehålla spår av till exempel järnframställning eller andra utmarksaktivi-
teter. 

Metod och genomförande
Det historiska kartmaterialet för området granskades och analyserades och 
uppgifter om tidigare markanvändning utvärderades. En okulärbesiktning 
utfördes därefter inom utredningsområdet. Fasta synliga fornlämningar 
som till exempel gravar, fossil åkermark med mera eftersöktes. Den öppna 
åkerytan i sydöstra delen inventerades och förhistoriska fynd i form av 
flinta eller keramik eftersöktes. Lämpliga boplatslägen, vilka skulle kunna 
innehålla lämningar under markytan, provgrävdes sedan för att fastlägga 
förekomst av bearbetad flinta eller boplatsanläggningar. Arbetet dokumen-
terades med foto och med inmätningar med Global Positioning System 
(GPS) i Intrasissystemet.

I samband med okulärbesiktningen bedömdes om det fanns områden 
som utgjorde lämpliga boplatslägen, vilka skulle kunna innehålla lämningar 
under markytan. Eftersom ytan i stor utsträckning var bevuxen med tät skog 
röjdes några mindre ytor så att man kunde ta sig in med en grävmaskin. 

Figur 3. Några hundra meter väster om området ligger gravrösen från bronsåldern. Tanum 1411:1. Foto Gundela Lindman.
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Figur 4. Utsnitt ur laga skifteskartan 1854 med utredningsområdet markerat.

Figur 5. Grävning av provschakt pågår på åkerytan i området sydöstra del. Foto: Jörgen Streiffert.
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Utvalda provområden provgrävdes sedan med hjälp av en mindre grävma-
skin. 

Äldre kartmaterial
Området ligger på fastigheten Ertseröd i södra delen av Tanums socken. 
Ertseröds äldsta skriftliga belägg är från 1544 då det skrevs Erickrød
och senare Erssröd i 1665 års jordebok. Namnets förled antas syfta på en 
person och efterleden tolkas som röjning.

Figur 6. Schaktplan. Skala 1: 4000. 
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Den äldsta kartläggningen av det aktuella utredningsområdet är en stor-
skifteskarta från 1795. På denna finns dock ingen detaljkartläggning av det 
aktuella utredningsområdet. Detsamma gäller en enskifteskarta från 1821. 
På laga skifteskartan från 1854 är markerna karterade som betesmark och 
skogsmark.

Kartorna visar trakten i ett skede innan Tanums strand-anläggningen och 
all sentida bebyggelse tillkommit. Vägarna gick då längs med bergskanterna. 
Sankmarkerna var inte utdikade och bebyggelsen låg längre österut.

Resultat
Provgrävningarna
Inom åkermarken och på utvalda ställen i skogsmarken grävdes provschakt 
med maskin (figur 6). I åkermarken var dessa 0,3–0,35 meter djupa. Bot-
tenytorna utgjordes av sand med rödfärgade, oxiderade utfällningar, här och 
var med torviga, kolhaltiga partier. Inga tecken på förhistoriska boplatser 
eller föremål syntes. I matjorden påträffades några fragment av yngre röd-
gods med invändig, gul glasyr samt en bit av skaftet till en kritpipa (figur 7). 
Skaftet har avfasade kanter. Sannolikt har dessa föremål, som kan dateras 
till 1700–1800-tal, varit kastade på en gödselstad och har sedan följt med 
ut till åkern vid gödselspridning. 

Provschakten i skogsmarken lades på moränbundna avsatsytor. De var 
cirka 0,3–0,5 meter djupa och visade 0,25 meter skogsmull med inslag av 
kol och multnande rötter på sandbotten eller stenigt grus. 

Fornlämningar
Inga fornlämningar påträffades inom området.

Övriga kulturhistoriska lämningar
Fossil åkermark
Området som sträcker sig mellan vägen ner mot Tanums strand och den 
mindre väg/stig som går genom området innehöll fossil åkermark i form 
av distinkta åkerparceller (NV–SO) avgränsade av djupa diken. Det fanns 
spår av att de tidigare även sträckt sig in i den nuvarande åkerytan i sydöstra 
hörnet. Liknande parceller fanns även i ett område i sydväst. Parcellerna var 

Figur 7. Del av kritpipskaft fun-
net i åkermarken på Ertseröd 1:3. 
Foto: Gundela Lindman.
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Figur 8. På flygfotokartan från 1930-talet syns åkerparcellerna tydligt. Utredningsområdet är markerat. Skala 1:10 000.
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45–100 meter långa och cirka 10 meter breda. Dikena var 0,7 meter breda 
och 1 meter djupa. Området var bevuxet med tät blandskog av främst tall, 
gran och björk och var våtmarksbetonat. Sannolikt har dikena grävts för att 
avvattna och utdika en tidigare mossmark. Flera av den äldre, ursprungliga 
torpbebyggelserna i närheten har namn som visar på sank mark, bland annat 
Myren och Mossemyr. 

Den ekonomiska kartan från 1930-talet är baserad på flygfoton över 
trakten (figur 8). Där syns åkerparcellerna tydligt. Det innebär att de varit 
i bruk under 1900-talet. De kan inte beläggas i äldre kartmaterial än så. På 
laga skifteskartan från 1854 är de inte karterade. De bedöms därför inte 
som fornlämning.

I anslutning till åkerparcellerna i sydväst fanns några mindre röjnings-
rösen. Med hänsyn till den datering som erhölls genom kartmaterialen 
utfördes inte den planerade 14C-analysen av ett kolprov från åkrarna.

Stengärdsgårdar
Vid utredningen iakttogs enkelradiga, kallmurade stengärdsgårdar. De var i 
allmänhet 0,5–1 meter höga och byggda av natursten i 3–5 skift. I Bohuslän 
är det vanligt att ägogränser markerats på detta sätt, men de kan också utgöra 
avgränsningar för åkrar och betesmarker. 

Sammanfattning
Med anledning av ny detaljplan för bostäder i Ertseröd i Tanums socken 
utfördes en arkeologisk utredning. Syftet var att fastställa förekomsten av 
eventuella fornlämningar inom det berörda området. Arbetet omfattade 
studier av äldre lantmäterikartor, terrängrekognoscering i skogsmark och i 
åkermark samt provgrävning med maskin i områden där eventuella boplats-
lämningar kunde förväntas.

Inga fornlämningar påträffades under utredningen. Inga ytterligare 
antikvariska insatser bedöms därför vara nödvändiga.
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På Ertseröds utmark

Med anledning av ny detaljplan för bostäder i Ertseröd i 
Tanums socken utfördes en arkeologisk utredning. Syftet 
var att fastställa förekomsten av eventuella fornlämningar 
inom det berörda området. Arbetet omfattade studier av 
äldre lantmäterikartor, terrängrekognoscering i skogsmark 
och i åkermark samt provgrävning med maskin i områden 
där eventuella boplatslämningar kunde förväntas. Inga 
fornlämningar påträffades under utredningen.
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