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Sammanfattning
Rio Kulturkooperativ genomförde under september 2013 en arkeologisk förun-
dersökning i form av en schaktningsövervakning av flera fornlämningar i Skreds-
viks socken, Uddevalla kommun. Förundersökningen föranleddes av kabelned-
läggning. I samband med schaktning för och nedplöjning av jordkabel, skulle 
förundersökning ske inom de berörda fornlämningarna.
 Av de sju fornlämningarna som skulle schaktningsövervakas utgick Skredsvik 
160 eftersom man här beslutade att plöja ner kabeln istället för att gräva ner 
den. Vid de tre lokalerna Skredsvik 163, 177 och 178 fanns påträffades inget av 
antikvariskt intresse då platserna helt förstörts genom recenta aktiviteter. 
Vid Skredsvik 360 framkom flinta som genom sin sönderdelning kan dateras till 
metalltid. Flinta påträffades tillsammans med tre anläggningar vid Skredsvik 
371. Här kan flintan dateras till neolitikum. Vid den sista lokalen, Skredsvik 373, 
framkom också slagen flinta. I detta fall kan den inte dateras.

Skredsvik 160, 163, 177, 178, 360, 
371 och 373 inom Börsås 1:3 m. fl.,
Skredsviks socken, Uddevalla kommun 
Arkeologisk förundersökning

Figur 1. Översikt över aktuella fornlämningars läge.



Figur 2. Skredsvik 163.
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Syfte
Förundersökningens syfte var att övervaka kabelnedläggningen i de registrera-
de fornlämningarna. Påträffade lämningar skulle dokumenteras och tolkas med 
en hög ambitionsnivå enligt Länsstyrelsens beslut.

Metod
Vid förundersökningen grävdes schakt med grävmaskin inom berörda fornläm-
ningar. Schaktbredden var 0,6 meter för alla schakt utom vid Skredsvik 163:1 
där den var 1,2 meter. Schakten förlades i kabelnedläggningens sträckning. 
Schakten dokumenterades med lagerbeskrivning och i förekommande fall foto. 
Fynd insamlades utifrån iakttagen lagerföljd och kontext. Flintmaterialet sorte-
rades med stöd av Sorteringsschema för flinta (Andersson et al. 1978), för att 
därefter återdeponeras i respektive grävenhet. Schakt och övriga iakttagelser av 
antikvariskt intresse, exempelvis anläggningar, mättes in med RTK-GPS. 

Förmedling
I samband med den aktuella undersökningen har inga publika förmedlingsinsat-
ser genomförts.

Undersökningsområdet 
Undersökningsområdet är beläget i Skredsviks socken, på Bokenästet, Uddevalla 
kommun. Området ligger mellan 15-55 meter över havet sydöst om Gullmars-
fjordens innersta del och nordväst om Uddevalla. Terrängen består av uppod-
lade dalgångar mellan skogbevuxna branta berg och havsstränder samt genom-
flyts av Taskån.
 Området som berörs av kabelnedläggningen ligger direkt söder om Gull-
marsbergs säteri och Dynge borgruin. Herrgårdsmiljön Gullmarsberg har rötter i 
1600-talet medan borgen Dynge uppfördes cirka 1300 och ödelades på 1500-ta-
let. Byggnaderna ligger monumentalt på en udde i Gullmarsfjorden och speglar 
makt, kommunikation och handel under medeltid och stormaktstid. Området 
är uttaget både som riksintresse för kulturmiljövården och som miljö inom det 
kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.
 I Skredsviks socken finns cirka 140 boplatser, 2 dösar och 2 hällkistor, rösen, 
gravfält, hällristningar, domarringar samt en fornborg.

Tidigare undersökningar
Ingen av de berörda fornlämningarna har varit föremål för tidigare undersök-
ningar.

Undersökningsresultat
Under föreliggande undersökning grävdes nio schakt med grävmaskin, i eller 
invid sex registrerade fornlämningar (figur 1 och bilaga 1). Sammanlagt överva-
kades 261 löpmeter schakt. Till stor del var lämningarna störda av tidigare aktivi-
teter på platserna. Generellt var lagerföljden likartad, enkel och sammansatt av 
ett lager matjord som underlagrades av lera. 
 Området invid Skredsvik 160:1 (figur 1) utgick ur undersökningen då man här 
beslutat att plöja ner kabeln istället för att schakta.
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 Vid Skredsvik 163:1 grävdes två schakt om en sammanlagd längd av 10 löp-
meter (figur 2). Områdena var kraftigt störda av recenta aktiviteter och inget av 
antikvariskt intresse observerades.
 I anslutning till Skredsvik 177:1 och 178:1 grävdes sammanlagt 140 löpmeter 
schakt (figur 3) dels i brukad mark, dels i kanten av den befintliga vägen. Hela 
området var stört av recenta aktiviteter och vägbankar. Inget av antikvariskt in-
tresse observerades.
 Vid Skredsvik 360:1 grävdes sammanlagt 14 löpmeter (figur 4). I schaktet fram-
kom 6 avslag, 10 bitar övrig slagen flinta samt 1 övrig slagen kvarts. Flintan kan 
genom sin sönderdelning och kvalitet dateras till metalltid. Inga anläggningar 
påträffades.
 Inom Skredsvik 371:1 grävdes två schakt om sammanlagt 70 löpmeter (figur 
5). I dessa påträffades 1 spånfragment, 4 avslag samt 4 bitar övrig slagen flin-
ta. Flintan kan genom sin sönderdelning, dateras till neolitikum. Förutom detta 
framkom två säkra, och en osäker härd. Den osäkra härden är förmodligen en 
rest av en kokgrop, betydligt djupare nergrävd i leran än de andra två och med 
riklig skärvstensförekomst.
 Vid Skredsvik 373:1 grävdes två schakt om sammanlagt 31 löpmeter (figur 6). I 
dessa påträffades 4 avslag och 6 bitar övrig slagen flinta. Flintan är inte daterbar.

Fynd
I flera av schakten i tre av fornlämningarna framkom slagen flinta. Sammanlagt 
påträffades ett spånfragment, 14 avslag, 20 bitar övrig slagen flinta och 1 övrig 
slagen kvarts. En del av flintorna gick att datera genom sönderdelningssättet.
 I schaktet vid Skredsvik 360:1, framkom 6 avslag, 10 bitar övrig slagen flinta 
samt 1 övrig slagen kvarts. Flintan kan genom sönderdelning och kvalitet date-
ras till metalltid.
 I schakt vid Skredsvik 371:1 påträffades 1 spånfragment, 4 avslag och 4 bitar 
övrig slagen flinta. Genom sönderdelning kan flintan dateras till neolitisk tid.
 Vid Skredsvik 373:1 grävdes två schakt och i dessa påträffades 4 avslag och 6 
bitar övrig slagen flinta. Flintan var ej daterbar.
 Övriga schakt var fyndtomma.

Anläggningar
I schakten vid Skredsvik 371:1 framkom tre anläggningar. Två säkra och en osä-
ker härd. Den osäkra härden kan vara en rest av en kokgrop. Anläggningarna 
var likstora med en diameter runt 0,5 meter. Förutom kol innehöll de rikligt med 
skärvig sten. 

Analysresultat
Inga analyser har utförts. 

Tolkning
Av de sex lokaler som undersöktes omöjliggjordes tolkningar helt vid tre genom 
att den undersökta marken här helt förstörts genom recenta aktiviteter. Två av 
de tre kvarvarande har fynd av slagen flinta som kan dateras genom dess sön-
derdelning. 



Figur 3. Skredsvik 177 och 178.



Figur 4. Skredsvik 360.



Figur 5. Skredsvik 371.



Figur 6. Skredsvik 373.
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 På lokalen Skredsvik 360 har deponerats flinta sönderdelad under metalltid. 
Lokalen som ligger på 35 meter över nuvarande havsnivå har under metalltid 
legat ett gott stycke upp i terrängen och inte i närheten av någon strand.
 Vid Skredsvik 371 har deponerats flinta som genom sin sönderdelning kan 
dateras till neolitikum. Förutom detta påträffades tre härdar. Lokalen ligger 45 
meter över nuvarande havsnivå och har under yngre stenålder legat högt ovan 
stranden.
 Skredsvik 373 har även den flintfynd men i detta fall innehåller materialet inte 
nog med tolkbara element för en datering. Höjden över havet är i detta fall 50 
meter vilket medger bosättning under större delen av förhistorien.
 I samtliga fall har endast så små mängder slagen flinta påträffats att tolkningar 
av aktiviteter eller typ av lokal är helt uteslutna. 

Antikvarisk bedömning
För de områden som schaktövervakats krävs inga ytterligare antikvariska åtgär-
der. För kvarliggande och ej undersökta delar av berörda fornlämningar kvarstår 
lagskyddet. 
 För fornlämningar gäller att de förutom själva lämningen även omges av ett så 
kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av ett så stort område 
på marken (eller sjöbottnen) 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 kulturmiljölagen 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

S 163:1 (1,2 x 10 m) 
0-20   Matjord.                                           
20-40   Siltig humös sand med enstaka större stenar.
Kommentar: Kraftigt stört av sentida aktiviteter. Inga fynd och inga anläggningar.

S 177-178 (0,6 x 140 m)
0-20   Stenig matjord, omrört och stört.                                           
20-35   Morän. Större stenar mellan 0,10-0,50 m i diam. Längre ner i sluttningen, 
rikligt med större   sten i moränen. 
Kommentar: Stört, omrört. Stora delar utgörs av en yta förstörd av vägen.      

S 360:1 (0,6 x 14 m)
0-20  Matjord.                                          
20-40   Matjord med mycket sten. Större stenar längre ner.                                    
Kommentar: Fynd av 6 avslag, 10 bitar övrig slagen flinta och en övrig slagen kvarts. 
Metalltid.

S 371:1 (0,6 x 70 m)
0-20   Matjord (sandig humus).                                    
20-50  Sandig humus med större stenar.                                 
Kommentar: Fynd av 1 spånfragment, 4 avslag och 4 bitar övrig slagen flinta. 
Neolitikum. Här påträffades dessutom 3 anläggningar, varav 2 st härdar, ca 0,5 m i 
diameter. Den tredje anläggningen kan vara en del av en kokgrop eller en härd. Den 
låg 0,5 m djupt i leran och innehöll rikligt med skärvig sten. 

S 373:1 (0,6 x 31 m)
0-30  Sand, plöjt.
30-40  Sand. 
40-50  Lera.
Kommentar: Fynd av 4 avslag, 6 bitar övrig slagen flinta.
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