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Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet markerat (ring). Skala 1: 1 000 000.
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Kärra 2:1 och Grebbestad 2:297
Tanum socken och kommun 
Arkeologisk utredning, steg 2

Sammanfattning
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har genomfört en arkeologisk utredning steg 2 inom fastigheten 
Kärra 2:1 i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Utredningen föranleddes av ny detaljplan för 
bostäder. I Rio Göteborgs uppdrag ingick även en arkeologisk utredning steg 1 och 2, inom en vägkorridor 
som leder till planområdet från väster. Vägområdet ligger under fastigheten Grebbestad 2:297. Inom cirka 
halva vägkorridorens bredd finns redan en grusväg. Inom korridoren ligger också flera ledningsschakt. 
Utredningsområdets totala storlek uppgick till cirka 14,6 hektar. 
 Under 2017 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning steg 1 inom det aktuella 
planområdet (Claessson och Toreld 2017). Inventeringen resulterade i att sex presumtiva boplatslägen 
identifierades och föreslogs för närmare undersökning i form av en utredning steg 2. Bohusläns museums 
inventering resulterade även i att en ny fornlämning registrerades; stensättningen Tanum 2459. Graven 
är belägen precis intill fastighetsgränsen i områdets norra del. Omedelbart sydöst om vägkorridoren (och 
utanför planområdet) finns en sedan tidigare registrerad boplats, Tanum 726:3.
    Den arkeologiska utredningen som Rio Göteborg har genomfört syftade till att klargöra förekomsten 
av fornlämningar inom undersökningsområdet. I uppdraget ingick även att avgränsa fornlämningarna mot 
exploateringsytan.
 Den huvudsakliga metoden vid utredningen utgjordes av sökschaktning med hjälp av grävmaskin. 
Där terrängen inte var framkomlig för grävmaskinen grävdes istället progropar i form av meterrutor för 
hand. Inom undersökningsområdet upptogs sammanlagt 68 maskingrävda sökschakt och tre handgrävda 
provgropar, med en total yta om ungefär 500 kvadratmeter. 
 Den arkeologiska utredningen resulterade i att stensättningen Tanum 2459 omtolkas som ett 
gravfält, bestående av uppskattningsvis sju mindre stensättningar. Fornlämningen har avgränsats 
gentemot planområdet. Rio Göteborg bedömer att fornlämningen Tanum 2459 är av den sammansatta 
lämningstypen Gravfält. Fornlämningstyp har därför ändrats från Stensättning till Gravfält. Objektets 
geometri har också ändrats till en polygon som tydligare anger fornlämningens rumsliga utbredning och 
dess relation till planområdet. 
 Utredningen resulterade även i att två fynd av slagen flinta av metalltida karaktär tillvaratogs, inom 
ett av de potentiella boplatslägen som beskrevs efter steg 1 utredningen. Fynden påträffades på cirka 
50 meters avstånd från varandra. Ett relativt stort antal sökschakt grävdes i närheten av fyndplatserna, 
i avgränsande syfte. Samtliga avgränsande schakt var fyndtomma. Det ringa antalet fynd framstår som 
spår efter vad som sannolikt har varit korta besök på platsen. Rio Göteborg har registrerat de två fynden 
som Övriga kulturhistoriska lämningar av typen Fyndplats. De har fått beteckningarna L2018:302 och 
L2018:303 i Fornreg.
 Inget av antikvariskt intresse påträffades inom vägkorridoren nordväst om boplatsen Tanum 726:3. 
Rio Göteborg bedömer därför att fornlämningens avgränsning i denna riktning kan kvarstå oförändrad.
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Bakgrund
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har genomfört en arkeologisk utredning steg 2 inom fastigheten 
Kärra 2:1 i Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Utredningen föranleddes av detaljplan för 
bostäder. Bohusläns museum har tidigare genomfört en arkeologisk utredning Steg 1 inom det aktuella 
planområdet (Claessson och Toreld 2017). 
 I Rio Göteborgs uppdrag ingick även en arkeologisk utredning inom en vägkorridor som leder till 
planområdet från väster. Inom vägområdet planerar man att bredda en redan befintlig grusväg, så att den 
kan rymma både en tillfartsväg till bostadsområdet samt en cykelled. Vägområdet ligger under fastigheten 
Grebbestad 2:297.
 Utredningen genomfördes i samband med att Riksantikvarieämbetets nya system för 
fornminnesregistrering, Fornreg, infördes i Västra Götalands län. I den föreliggande rapporten benämns 
nyregistrerade lämningar med de beteckningar som de har fått i Fornreg (t. ex. L2018:302), medan övriga 
lämningar benämns med sina RAÄ-nummer (t. ex. Tanum 2459).

Utredningsområdet
Utredningsområdet är beläget strax öster om tätorten Grebbestad i norra Bohuslän (figur 1 och 2). Det 
bestod av två delar: själva planområdet samt ett vägarbetsområde. Ytans totala storlek uppgick till cirka 
14,6 hektar. 
 Planområdet har ingen befintlig bebyggelse, men inom området finns flera grusvägar och 
vandringleder, samt flera ledningsschakt. Landskapet karakteriseras av stora topografiska variationer 
mellan bergsområden, branta sluttningar, låglänta odlings- och betesmarker samt sanka partier. Höjd-
skillnaderna varierar mellan 10 – 45 meter över dagens havsnivå. Den södra delen av planområdet 
omfattar en långsträckt nord-sydligt dalgång, belägen på 35 meter över havet och omgiven av berg i 
väster och öster. Mitt i dalgången finns en grund och långsmal sjö. I norr övergår dalen i en brant sluttning 
ned mot den lägsta och sanka delen av området, det vill säga den nordöstra, belägen på 10–15 meter över 
havet. I den nordvästra delen av planområdet fortsätter det mot dalgången angränsande bergsområdet 
med branta stup och höjder på 25–45 meter över havet. Den nordligaste delen av planområdet utgörs av 
berg och hällmark med mindre ytor av äldre odlingsmark, belägna på 15–25 meter över havet. 
 Den planerade vägkorridoren är cirka 20 meter bred och 600 meter lång och ansluter till den 
nordvästra delen av planområdet (figur 2). Sydöst om vägen reser sig det ovan beskrivna bergsområdet. 
Nordväst om vägen finns istället en sankmark, Brattåstjärnen. Inom cirka halva vägkorridorens bredd finns 
redan en grusväg. Inom korridoren ligger också en vattenledning, en starkströmskabel samt en optokabel. 
Ledningarna är dragna i separata schakt längs med eller under grusvägen. Stora delar av det planerade 
vägarbetsområdet är således redan stört av befintlig infrastruktur.

Fornlämningsmiljö
I anslutning till utredningsområdet finns flera registrerade fornlämningar (figur 2, FMIS 2018). På 
områdets gräns, i dess norra del, ligger stensättningen Tanum 2495. Denna registrerades av Bohusläns 
museum 2017, som ett resultat av deras steg 1 utredning (se vidare nedan, under rubriken Tidigare 
undersökningar). Omedelbart sydöst om vägkorridoren (och utanför planområdet) finns en sedan tidigare 
registrerad boplats, Tanum 726:3. Inom boplatsens utbredning finns även en hällristning i form av en 
skålgropslokal, Tanum 857. 
 Nordväst om området finns fler hällristningar, Tanum 499:1–2 och 501, samt stensättningen Tanum 
499:3. Cirka 300 meter norr om områdets nordligaste gräns ligger gravfältet Tanum 735, med rösen 
och resta stenar. Här är även hällristningarna Tanum 856:1–6 registrerade. Sydväst om området ligger 
grav-och boplatsområdet Tanum 765 samt stensättningen Tanum 731. Sydöst om området finns by- och 
gårdstomten Tanum 1572 och hällristningen Tanum 2384. Ytterligare ett par hundra meter bort finns en 
fossil åker, Tanum 1573 och boplatsen Tanum 2239. Värt att nämna i sammanhanget är också Tanum 734, 
det stora gravfältet i Greby, med över tvåhundra registrerade högar, stensättningar och resta stenar. Detta 
är beläget en kilometer nordväst om utredningsområdet.
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Tidigare undersökningar
Under 2017 genomförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning steg 1 inom det aktuella 
planområdet (Claessson och Toreld 2017). Inventeringen resulterade i att sex presumtiva boplatslägen 
identifierades och föreslogs för närmare undersökning i form av en utredning steg 2. Boplatsläge	1 är 
beläget i den norra delen av den ovan beskrivna dalgången och Boplatsläge	2 återfinns inom ett flackare 
parti i sluttningen norr om dalen. Boplatsläge	3 ringades in inom en sydvästsluttning söder om ett berg- 
och hällmarksparti i områdets norra del (figur 3). Boplatsläge	4–6	utgörs av mindre ytor belägna på platåer 
högt upp i bergsluttningen i områdets nordvästra del. 
 Bohusläns museums inventering resulterade även i att en ny fornlämning registrerades; stensättningen 
Tanum 2459. Graven är belägen precis intill fastighetsgränsen i områdets norra del. Lämningen beskrivs 
som cirka 20 x 8,5 meter stor (NV-SÖ), belägen på ett bergskrön omgivet av rikliga mängder nedrasad 
samt ställvis omplockad sten. Gravens ursprungliga form bedömdes som svår att avgöra (ibid, 7). I FMIS 
markeras platsen för fornlämningen med en punkt, som är placerad någon meter utanför planområdets 
gräns.

Syfte
Den arkeologiska utredningen som Rio Göteborg har genomfört syftade till att klargöra förekomsten 
av fornlämningar inom undersökningsområdet. Alla lämningar inom området skulle bli kända och 
bedömda avseende antikvarisk status. I uppdraget ingick även att avgränsa eventuella fornlämningar mot 
exploateringsytan. 

Figur	3.	Sökschaktning	inom	Boplatsläge	3.	Foto	från	nordväst.
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Frågeställningar
Baserade på den redan kända fornlämningsmiljön och resultaten av Bohusläns museums utredning steg 
1 kunde följande frågeställningar formuleras:

• Finns det fornlämningar inom de potentiella boplatsmiljöerna som identifierades vid steg 1 
utredningen?

• Finns det fornlämningar inom den planerade vägkorridoren? Fortsätter boplatsen Tanum 
726:3 inom vägarbetsområdet?

• Hur förhåller sig stensättningen Tanum 2459 rumsligen till planområdets gräns? Finns det 
fler gravar i närheten och inom planområdet?

Metod
Den huvudsakliga metoden vid utredningen utgjordes av sökschaktning med hjälp av grävmaskin. Där 
terrängen inte var framkomlig för grävmaskinen grävdes istället progropar i form av meterrutor för hand. 
Sökschakt och provgropar placerades med hänsyn till topografin, befintlig infrastruktur, samt utifrån 
resultatet av steg 1 utredningen. Samtliga sökschakt och provgropar dokumenterades genom inmätning 
med RTK-GPS, digitalfoto och beskrivning av lagerföljden.
 Enstaka fynd tillvaratogs för att säkerställa tolkningen och den antikvariska bedömningen av de 
påträffade lämningarna.
 Stensättningen Tanum 2459 undersöktes genom okulär besiktning av objektet och den omgivande 
topografin. Ställvis lyftes mossa och förna försiktigt för hand, med syfte att bekräfta förekomst, form 
och avgränsning av stenkonstruktioner. Omgivande ytor genomsöktes på samma sätt, för att eftersöka 
ytterligare lämningar och avgränsa objektet gentemot planområdet. Dokumentation skedde genom 
inmätning med RTK-GPS, digitalfoto och beskrivning.

Resultat

Schakt
Inom undersökningsområdet upptogs sammanlagt 68 maskingrävda sökschakt, med en total yta om 
ungefär 500 kvadratmeter. Inom boplatsläge 4 och 6, som delvis var otillgängliga för grävmaskinen av 
topografiska skäl, grävdes istället tre meterstora provgropar för hand. Schaktens placering redovisas 
översiktligt på kartorna i figur 4 och 5 i skala 1:3 500. Dessutom redovisas schakten och resultaten i mer 
detalj på schaktplanerna i Bilaga 1, i skala 1:1 000.

•	 Boplatsläge	1. I schakt 17 påträffades ett flintavslag. I schakt 19 påträffades en övrig slagen flinta 
med retusch (figur 6). Föremålen beskrivs närmare nedan under rubriken Fynd. Inom ytan upptogs 
ytterligare 23 sökschakt i avgränsande syfte, som samtliga var fyndtomma (S16, S18, S19–22, S30–39 
och S62–68). Avståndet mellan de fyndförande schakten uppgick till 50 meter.

•	 Boplatsläge	 2. Objektet undersöktes med fyra sökschakt (S12–15). Inget av antikvariskt intresse 
påträffades.

•	 Boplatsläge	3. Objektet undersöktes med åtta sökschakt (S1–8). Dessutom upptogs ytterligare schakt 
i angränsande områden (S9–11, S53–58). Inget av antikvariskt intresse påträffades.

•	 Boplatsläge	4. Objektet undersöktes med två sökschakt (S40-41) och två meterstora provgropar (R1-
2). Inget av antikvariskt intresse påträffades.
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Figur	4.	Översiktlig	schaktplan	över	planområdet.	För	detaljerade	schaktplaner,	se	Bilaga	1.	Skala	1:3	500.
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Figur	5	(ovan).	Översiktlig	
schaktplan	över	vägkorridoren.	
För	detaljerade	schaktplaner,	se	
Bilaga	1.	Skala	1:3	500.

Figur	6	(t.v).	Schakt	19	inom	
Boplatsläge	6.	I	schaktet	
påträffades	F2,	en	övrig	slagen	
flinta	med	retusch	(L2018:303).	
Foto	från	väster.
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•	 Boplatsläge	 5.	 Objektet undersöktes med två sökschakt (S43-44). Inget av antikvariskt intresse 
påträffades.

•	 Boplatsläge	6. Objektet undersöktes med ett sökschakt (S45) och en meterstor provgrop (R3). Inget 
av antikvariskt intresse påträffades.

•	 Vägkorridoren.	 Inom vägkorridoren grävdes sammanlagt sju schakt, placerade där de många 
ledningsschakten inom området tillät (S46-52, figur 5 och 7). Inget av antikvariskt intresse påträffades. 

•	 Övriga ytor. Ytterligare sökschakt upptogs även mellan Boplatsläge 2 och 3 (S59-61) samt söder om 
Boplatsläge 1 (S24-29). Inget av antikvariskt intresse påträffades.

Fynd
I samband med den arkeologiska utredningen påträffades två förhistoriska fynd i form av slagen flinta 
(figur 8). Bägge fynden hittades i samband med sökschaktning inom dalgången vid Boplatsläge 1, inom 
en yta bevuxen med tall, björk och unga granar (figur 9). Fynden gjordes strax norr om den grunda och 
långsmala sjön, på 35 meter över dagens havsnivå.
 Fynden utgörs av ett flintavslag (F1), som framkom i schakt 17, samt en övrig slagen flinta med retusch 
(F2) från schakt 19. Det sistnämnda föremålet består av den distala delen av ett avslag, med en lätt konkav 
och 2 cm lång ändretusch. Bägge fynden tillvaratogs och har preliminärt daterats till metalltid. 

Figur 7. Schakt 48 inom 
vägkorridoren.	I	slänten	
som	syns	i	bakgrunden,	
på	andra	sidan	grusvägen,	
ligger	boplatsen	Tanum	
726:3.	Foto	från	nordöst.
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Anläggningar och stensättningar
På den angivna platsen för stensättningen Tanum 2459 urskiljer Rio Göteborg minst sju flacka stensättningar, 
som är mellan 1,5 till 3,5 stora och avgränsade mot varandra genom form och kantstenar, samt berg i 
dagen och andra stenfria ytor (figur 10, 11 och 12). Konstruktionerna består av både rundade och kantiga 
stenar, cirka 0,2–0,5 meter stora. Gravarna är rundade till formen, men i allmänhet något oregelbundna. 
Sannolikt är dom placerade över grunda svackor eller skrevor i berget. På flera ställen var det dock svårt 
att urskilja enskilda objekt, då stenkonstruktionerna ligger tätt och är övervuxna med både mossa, ljung 
och ställvisa lövslybuskar. Antalet gravar kan alltså vara fler något fler än den uppskattade siffran.

Figur	9.	Vy	från	Boplatsläge	6.	Fyndplatsen	för	F1,	L2018:302,	ligger	nära	den	berghäll	som	syns	på	avstånd	i	
mitten	av	bilden.	Foto	från	söder.

Figur	8.	De	tillvaratagna	fynden	
av	flinta.	F1	till	vänster	och	F2	till	
höger.
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Figur	10.	Stensättning	i	den	nordvästra	delen	av	Tanum	2459.	Foto	från	norr.

Figur	11.	Samma	stensättning	som	figur	10,	från	nord-
väst.	Närmast	 i	bild	syns	en	modern	gränsmarkering	 i	
form	av	ett	järnrör	i	berget.	De	enstaka	stenarna	som	
ligger	 direkt	 på	 hällen	 är	 troligtvis	 omplockade	 från	
graven.

Figur	12.	Stensättning	 i	den	sydöstra	delen	av	Tanum	
2459.	Foto	från	sydöst.
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Gravarna ligger inom ett område om cirka 22 x 19 meter (NV-SÖ), vilket omfattar ett mindre bergskrön 
samt flackare partier på bergspartiets nordöstra sluttning, på cirka 20 meter över dagens havsnivå. Det 
topografiska läget är tydligt orienterat mot nordost, vilket innebär att gravarna är vända mot dagens 
åkerlandskap som tar vid längre norrut, utanför planområdet. Under bronsåldern har denna odlingsmark 
utgjort en havsvik. Gränsen för det aktuella planområdet går tvärs igenom fornlämningens sydvästra del. 
I detta väderstreck avgränsas fornlämningen också topografiskt genom en relativt djup och bred svacka i 
berget. Inga stensättningar påträffades på den andra sidan av bergssvackan. 
 En del sten är sannolikt omplockad eller nedrasad enligt den tidigare beskrivningen (FMIS 2018). 
Dock finns flera stenkoncentrationer uppe på och direkt nedanför själva krönläget, som i samband med 
utredningen har uppfattats som troliga stensättningar. Stensättningarnas läge sammanfaller med en 
fastighetsgräns, vilken markeras med ett järnrör borrat i berget några meter nordväst om lämningarna 
(figur 11). Gränsen markeras inte på de historiska kartorna över området och finns inte heller med på 
Ekonomiska kartan från 1977 (Lantmäteriet 2019). Man får därför anta att fastighetsgränsen är sent 
tillkommen. Eventuellt har man plockat om och använt sig av vissa stenar från fornlämningen i samband 
med att gränsen stakades ut.

Tolkningar
Den arkeologiska utredningen resulterade i att stensättningen Tanum 2459 omtolkas som ett gravfält, 
bestående av flera mindre stensättningar. En del sten är förmodligen omplockad eller nedrasad enligt den 
tidigare beskrivningen. Rio Göteborg är enig med Bohusläns museum om att lämningens ursprungliga 
form är svår att avgöra i samband med en arkeologisk utredning. Frågan är om det rör sig om en stor 
konstruktion/stensättning eller om flera mindre. Mycket talar för det senare alternativet, till exempel att 
stenarna bildar koncentrationer som förefaller vara avgränsade mot varandra genom form och kantstenar, 
samt berg i dagen och andra stenfria ytor.
 Utredningen resulterade även i att två fynd av flinta tillvaratogs, inom ett av de potentiella boplatslägen 
som beskrevs efter Steg 1 utredningen. Platsen framstår som ett lämpligt läge för förhistorisk bosättning. 
Fynden påträffades på cirka 50 meters avstånd från varandra. Ett relativt stort antal sökschakt grävdes i 
närheten av fyndplatserna, i avgränsande syfte. Samtliga avgränsande schakt var fyndtomma. Det ringa 
antalet fynd framstår som spår efter vad som sannolikt har varit korta besök på platsen.

Resultat gentemot undersökningsplanen
Den arkeologiska utredningens syfte var att klargöra förekomsten av fornlämningar inom 
undersökningsområdet. Alla lämningar inom området skulle bli kända och bedömda avseende antikvarisk 
status. I uppdraget ingick även att avgränsa eventuella fornlämningar mot exploateringsytan. Samtliga 
dessa mål uppfylldes.

Antikvariska bedömningar

Tanum 2459
Rio bedömer att fornlämningen Tanum 2459 är av den sammansatta lämningstypen Gravfält. 
Fornlämningstyp har därför ändrats från Stensättning till Gravfält, samtidigt som beskrivningen av 
objektet har uppdaterats. Objektets geometri har också ändrats från det tidigare punktobjektet till en 
polygon som tydligare anger fornlämningens rumsliga utbredning och dess relation till planområdet.

L2018:302 och L2018:303
Rio Göteborg har registrerat de två fynden av slagen flinta som Övriga kulturhistoriska lämningar av typen 
Fyndplats. De har fått beteckningarna L2018:302 (avser F1) och L2018:303 (avser F2) i Fornreg.

Tanum 726:3
Eftersom inget av antikvariskt intresse påträffades inom vägkorridoren nordväst om boplatsen Tanum 
726:3 bedömer Rio Göteborg att fornlämningens avgränsning i denna riktning kan kvarstå oförändrad.
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Bilaga 1: Schaktplaner 

Skala 1:1 000. Planerna överlappar varandra och är baserade på utdrag ur GSD-Fastighetskartan. 
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Bilaga 2 Schakttabell 
 
Samtliga mått anges i meter. 
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ID Längd Bredd Djup Lagerföljd Kommentar 

S1 4 4 0,4 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,25 Urlakningshorisont 
L3: 0,25–0,4 Gråbrun sand med mycket sten 
upp till 0,4 m stora, därefter rödbrunt 
sandigt grus 

Stenarna ev. påförda. 

S2 
 

2,4 0,3 L1: 0–0,2 Humus/matjord 
L2: 0,2–0,3 Rödbrun sandigt grus, stenigt i 
öster 

Äldre körspår tvärs över. 

S3 8 2,4 0,4 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Urlakningshorisont,  
L3: 0,15–0,4 Rödbrun grusig grov sand 

 

S4 5 3 0,4 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,2 Sandig humus  
L3: 0,2–0,4 Rödbrun grusig grov sand 

Utökades ca 1 m åt söder. En potentiell 
anläggning provsnittades och kunde 
avfärdas som en rotbrand. 

S5 6,2 2,5 0,4 L1: 0,-0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Sandig humus 
L3: 0,15–0,4 Rödbrun grusig grov sand med 
inslag av sten upp till 0,3 m stora 

 

S6 4 2,2 0,5 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,22 Grå humös sand 
(urlakningshorisont)  
L3: 0,22–0,4 Rödbrun grusig sand 

 

S7 3,2 1,3 0,4 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,22 Grå humös sand 
(urlakningshorisont)  
L3: 0,22–0,4 Rödbrun grusig sand 

 

S8 5,1 1,5 0,3 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Urlakningshorisont 
L3: 0,1–0,3 Rödbrun grusig sand 

 

S9 3,9 1,5 0,4 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Urlakningshorisont 
L3: 0,1–0,3 Rödbrun grusig sand 

Berghäll framkom i öster. 

S10 3,3 1,5 0,1 L1: 0–0,1 Förna, därefter berghäll 
 

S11 3,7 2,65 0,3 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,3 Rödbrun siltig sand, därefter 
berghäll 

 

S12 3,4 1,5 0,7 L1: 0–0,25 Förna och humusskikt 
L2: 0,25–0,3 Brun humös sand 
L3: 0,3–0,7 Fin beige sand 

 

S13 7,1 2,4 0,25 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Urlakningshorisont, 
L3: 0,15–0,25 Rödbrun grusig siltig sand, 
ställvis berghäll 

 

S14 3,4 1,5 0,25 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Urlakningshorisont 
L3: 0,15–0,25 Rödbrun grusig siltig sand 

 

S15 3,5 1,5 0,6 L1: 0–0,15 Förna 
L2: 0,15–0,55 Brun till brunröd mkt humös 
sand med spridda kolbitar, blir grusigare mot 
botten  
L3: 0,55–0,6 Rödbrunt sandigt grus 

Skarp gräns mellan L2 och L3. L2 är 
troligtvis ett äldre odlingslager. 

S16 3 1.05 0.55 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0–0,3 Fin grå sand 
L3: 0,3–0,55 Rödbrun grusig sand 

 

S17 4 1,5 0.3 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Grå humös sand 
L3: 0,2–0,3 Rödbrun grusig sand  

1 flintavslag (F1) i övergången mellan 
L2 och L3. En potentiell anläggning 
provsnittades och kunde avfärdas som 
en rotbrand. 



Bilaga 2 Schakttabell 
 
Samtliga mått anges i meter. 
 

2 
 

Id. Längd Bredd Djup Lagerföljd Kommentar 

S18 4 1.05 0.4 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,2 Gråbrun humös sand  
L3: 0,2–0,4 Gulbrun sand med inslag av grus 
och mindre stenar 

 

S19 3.6 1.05 0.40 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,4 Rödbrun siltig sand med stenar 
upp till 0,2 m stora 

Ett fynd av flinta (F2) i L2. 

S20 4 1.5 0.15 L1: 0–0,15 Förna  
Därefter ställvis grå humös siltig sand med 
mycket stenar och block samt berg i dagen. 

 

S21 3.60 1.05 0.25 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,25 Rödbrun grusig sand med stenar 
upp till 0,2 m stora 

 

S22 3.3 1.05 0.3 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,2 Gråbrun något humös sand 
L3: 0,2–0,3 Gulbrun grusig sand  

 

S23 5.50 1.05 0.55 L1: 0–0,2 Förna och humusskikt med mycket 
rötter  
L2: 0,2–0,3 Grå humös siltig sand  
L3: 0,3–0,55 Rödbrun grusig sand  

 

S24 3.5 1.05 0.5 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,3 Grå humös silt med inslag av 
grus 
L3: 0,3–0,5 Rödbrun grusig sand  

 

S25 4 1.05 0.46 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,25 Mörkbrun humös sand med 
mindre stenar, mindre grad humus med 
ökande djup  
L3: 0,25–0,46 Brun grusig sand  

 

S26 4 1.05 0.4 L1: 0–0,1 Förna  
L2: 0,1–0,4 Mörkbrun humös grusig sand 
med inslag av block 

Mycket stenigt. 

S27 4 1.05 0.4 L1: 0–0,05 Förna   
L2: 0,05–0,4 Klapper med humös sand och 
inslag av block upp till ca 0,8 m stora 

Mycket stenigt. 

S28 3.20 1.05 0.78 L1: 0–0,15 Förna och humusskikt 
L2: 0,15–0,3 Rödbrun grusig sand   
L3: 0,3–0,5 Svartbrunt sandig grus/klapper  
L4: 0,5–0,8 Rödbrunt sandigt grus  

 

S29 3.4 1.05 0.35 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,10–0,35 Grus/klapper med rödbrun 
sand, mer humös i övergången mot L1. 
Innehåller en del block upp till ca 0,4 m stora. 

 

S30 3.5 1.05 0.5 L1: 0–0,15 Förna   
L2: 0,15–0,4 grå grusig silt med inslag av sten  
L3: 0,4–0,5 rödbrun sand med inslag av sten  

 

S31 3.5 1.05 0.5 L1: 0–0,2 Förna  
L2: 0,2–0,3 Grå siltig sand med stor mängd 
sten  
L3: 0,3–0,5 Rödbrun grusig sand med stenar 
och block 

 

S32 2,6 1,5 0,6 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,6 Rödbrun siltig sand, därefter 
rödbrun grusig sand 

 

S33 4 2,4 0,4 L1: 0–0,25 Förna 
L2: 0,25–0,4 Rödbrun grusig sand 
  

 



Bilaga 2 Schakttabell 
 
Samtliga mått anges i meter. 
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Id Längd Bredd Djup Lagerföljd Kommentar 

S34 3,8 2,6 0,3 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,3 Rödbrun siltig sand 

Djurgångar överallt i schaktet. 

S35 5,3 1,5 0,4 L1: 0–0,15 Torvig humus  
L2: 0,15–0,4 Grusig sand med inslag av stenar 
upp till 0,1 m stora, sandigare i väster 

I kanten av en grund sjö. 

S36 4 1,5 0,3 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,3 Rödbrun grusig siltig sand 

 

S37 5,7 1,5 0,25 L1: 0–0,15 Förna 
L2 0,15–0,18 Urlakningshorisont 
L3: 0,18–0,25 Rödbrun grusig sand med 
stenar upp till 0,2 m stora 

 

S38 6,2 1,5 0,4 L1: 0–0,1 Förna 
L2 0,1–0,15 Urlakningshorisont 
L3: 0,15–0,4 Grusig sand med stenar upp till 
0,1 m stora 

 

S39 5,5 1,5 0,3 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,2 grå sand 
L3: 0,2–0,3 Rödbrun grusig sand med stenar 
upp till 0,1 m stora 

 

S40 4 2 0,2 L1: 0–0,08 Förna 
L2: 0,08–0,2 Rikliga mängder naturlig sten 
upp till 0,5 m stora, ovanpå sandigt stenigt 
grus 

 

S41 4,5 3 0,4 L1: 0–0,08 Förna 
L2: 0,08–0,2 Rikliga mängder naturlig sten 
upp till 0,5 m stora, ovanpå sandigt stenigt 
grus 

 

S42 3,2 2 0,2 L1: 0–0,08 Förna 
L2: 0,08–0,2 Rikliga mängder naturlig sten 
upp till 0,5 m stora, ovanpå sandigt stenigt 
grus 

 

S43  3,2 1,5 0,3 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,3 Gråbrun sand med rikliga 
mängder stenar upp till 0,6 m stora 

 

S44 3,6 1,5 0,35 L1: 0–0,2 Förna 
L2: 0,2–0,3 Gråbrun sand med rikliga 
mängder stenar upp till 0,6 m stora 

 

S45 3,1 1,5 0,4 L1: 0–0,15 Förna  
L2: 0,15–0,25 Svartgrå humös, torvig sand,  
L3: 0,25–0,4 Stenigt grus med rikliga 
mängder sten upp till 0,6 stora 

Stenig svacka mellan berghällar. 

S46 6,2 1,5 0,7 L1: 0–0,2 Vegetationsskikt följt av påfört 
humös grus 
L2: 0,2–0,7 Brun humös silt. Därefter brungrå 
grusig sand 

 

S47 5 1,5 0,4 L1: 0–0,25 Vegetationsskikt följt brun humös 
sand. 
L2: 0,25–0,4 Gulbrun grusig siltig sand 

Berghäll i väster. 

S48 2,4 2,1 0,6 L1: 0–0,3 Vegetationsskikt samt stenar röjda 
från intilliggande grusväg  
L2: 0.3–0,6 Humös stenig grusig sand, 
därefter grusig siltig sand med småsten upp 
till 0,1 m stora 
 
 
  

 



Bilaga 2 Schakttabell 
 
Samtliga mått anges i meter. 
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Id Längd Bredd Djup Lagerföljd Kommentar 

S49 3,1 2,4 0,45 L1: 0–0,1 Vegetationsskikt 
L2: 0,1–0,4 Brun humös grov sand 
L3: 0,4–0,45 Gråbeige sandigt grus med 
inslag av snäckskal 

 

S50 3,7 2,5 0,5 L1: 0–0,15 Vegetationsskikt 
L2: 0,15–0,4 Brun humös sandig silt (matjord) 
L3: 0,4–0,5 som ovan men ljusare och mindre 
humös, därefter beigebrunt sandigt grus med 
inslag av snäckskal 

 

S51 3,2 3,5 0,3 L1: 0–0,1 Vegetationsskikt 
L2: 0,1–0,2 Humös grusig sand 
L3: 0,2–0,3 Gråbrun stenig grusig sand 

Störning i norra delen av schaktet. 

S52 3 1,5 0,4 L1: 0–0,25 Vegetationsskikt 
L2: 0,25–0,4 Stenig grusig sand 

 

S53 3,7 1,5 0,6 L1: 0–0,1 Vegetationsskikt 
L2: 0,1–0,35 Brun humös sandig silt (matjord) 
L3: 0,35–0,6 Svartbrun mycket humös silt, 
därefter grå grusig sand 

 

S54 3 1,5 0,4 L1: 0–0,15 Vegetationsskikt 
L2: 0,1–0,4 Brun humös sandig silt (matjord), 
därefter grå grusig sand. 

 

S55 3,7 1,5 0,3 L1: 0–0,2 Förna  
L2: 0,2–0,3 Grå sand med sten och block upp 
till 0,6 m stora 

 

S56 3,5 1,5 0,3 L1: 0–0,15 Vegetationsskikt 
L2: 0,15–0,3 Stenig och blockrik morän, 
stenar upp till 1 m stora 

 

S57 4,4 1,5 0,4 L1: 0–0,15 Vegetationsskikt  
L2: 0,15–0,4 Rödbrun grusig sand 

 

S58 3,2 1,5 0,4 L1: 0–0,15 Förna med mycket rötter 
L2: 0,15–0,4 Siltig sandig morän med enstaka 
stenar upp till 0,4 m stora 

 

S59 4,2 4,5 0,3 L1: 0–0,1 Vegetationsskikt  
L2: 0,1–0,3 Ljus gråbrun siltig sand 

 

S60 4,8 1,5 0,4 L1: 0–0,1 Vegetationsskikt  
L2: 0,1–0,4 Ljus gråbrun siltig sand 

 

S61 3,3 1,5 0,4 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,2 Grå humös siltig sand 
L3: 0,2–0,4 Brun grusig sand 

 

S62 3 1,5 0,35 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,15 Urlakningshorisont 
L3: 0,15–0,35 Rödbrun grusig sand 

 

S63 3,1 1,5 0,3 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,3 Brungrå sand, därefter berghäll 

 

S64 3,4 1,5 0,4 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Urlakningshorisont 
L3: 0,1–0,4 Rödbrun grusig sand med humöst 
inslag. 

 

S65 3,7 1,5 0,25 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Urlakningshorisont 
L3: 0,1–0,25 Rödbrun grusig sand samt 
berghäll 
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Samtliga mått anges i meter. 
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Id Längd Bredd Djup Lagerföljd Kommentar 

S66  3,4 1,5 0,35 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Urlakningshorisont 
L3: 0,1–0,35 Rödbrun grusig sand 

 

S67 3,7 1,5 0,3 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Urlakningshorisont 
L3: 0,1–0,3 Rödbrun grusig sand 

 

S68 2,5 1,5 0,3 L1: 0–0,05 Förna  
L2: 0,05–0,1 Urlakningshorisont 
L3: 0,1–0,3 Rödbrun grusig sand 

 

 



Bilaga 3. Ruttabell 
 
Samtliga rutor var 1x1 meter stora. Måttangivelser i meter. 
 

Id. Djup Lagerföljd 
 

Kommentar 

R1 0,3 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,3 Rikliga mängder sten upp till 0,5 m stora, ovanpå 
sandigt stenigt grus 

Mycket stenigt. 

R2 0,25 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,25 Rikliga mängder naturlig sten upp till 0,5 m 
stora, ovanpå sandigt stenigt grus 

Mycket stenigt. 

R3 0,3 L1: 0–0,1 Förna 
L2: 0,1–0,3 Rikliga mängder naturlig sten upp till 0,4 m stora, 
ovanpå sandigt stenigt grus 

Mycket stenigt. 
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