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 Anläggning 9 har daterats till 1784 BP. Ytter-
ligare två anläggningar, två härdar nr 6 respek-
tive 15, vilka ej beskrivits tidigare, daterades 
till 1168 BP respektive 2488 BP. Fornlämning-
en har en lång nyttjandeperiod och anläggning-
arna består av boplatsindikerande typer som 
härdar och gropar såväl som gravar. Markke-
miska analyser och screening av makropro-
ver har utförts som visar på möjligheten att 
använde dessa analysmetoder vid eventuella 
kommande undersökningar.
 Förundersökningen av Tanum 1893 resulte-
rade i att två anläggningar registrerades. En av 
dessa, en kokgrop nr 19, daterades till 2913 
BP. Det är osäkert om denna ingår i samma 
nyttjande av platsen som anläggningarna från 
1892, eller om den representerar ett tidigare 
och kanske annorlunda nyttjande av platsen.
 Resultaten från Tanum 1892 visar att dess 
vetenskapliga och pedagogiska värde är högt. 
Frågor om sociala processer i mänskliga sam-
hällen kan diskuteras i ett långtidsperspektiv 
och analyser kan genomföras av lokala såväl 
som regionala skillnader och likheter. Platsen 
utgör även en grund för att fördjupa förståel-
sen för hur historia skapas och traderas. Det 
stora värdet med vidare undersökningar av Ta-
num 1893 är dess relation till Tanum 1892 
och till Gisslerödgravfältet, Tanum 719 med 
flera nr. Inför en exploatering av området re-
kommenderar Rio Kulturkooperativ att båda 
fornlämningarna blir föremål för en särskild 
undersökning.

Sammanfattning
Under december månad 2006 utfördes en ar-
keologisk förundersökning inom fastigheterna 
Tanums – Gissleröd 1:6 med flera i Tanums 
socken, Tanums kommun. Förundersökningen 
beställdes av Samhällsbyggnadsavdelningen, 
Tanums kommun, inför förslag till detaljplan 
för ovan nämnda fastigheter. Undersöknings-
området uppgick till cirka 14 500 m².
 Förundersökningen syftade till att avgränsa 
och beskriva karaktären av fornlämningarna, 
Tanum 1892 och 1893. De hade tolkats som 
boplatslämningar. Det fanns även uppgifter om 
att det 1903-04 undersökta gravfältet Giss-
leröd II kunde ha legat inom undersökningsom-
rådet, varför ett fastställande av detta också 
ingick i målsättningen för undersökningen. Un-
dersökningen genomfördes med schaktgräv-
ning inom de delar av ytan som var åtkomliga 
trots den  stora mängden vatten. Förundersök-
ningen resulterade i att totalt 19 anläggningar 
registrerades inom de båda fornlämningarna. 
Anläggningarna utgörs av härdar/kokgropar 
samt mer svårdefinierade anläggningar vilka 
bedömts som övrig boplatslämning. Rester av 
det undersökta gravfältet kunde förmodas på-
träffas i grustaget beläget inom Tanum 1892 
varför en noggrann avbaning skedde inom 
den övre, ej vattenfylllda delen av grustaget. 
Här framkom ett flertal anläggningar. Två av 
dessa, anläggning nr 5 och 9, kan med gan-
ska stor säkerhet sägas vara rester efter de 
skadade anläggningar som Frödin noterade för 
hundra år sedan. De tolkades då som rester 
av gravar. 

Arkeologisk förundersökning
Anneberg Grebbestad, Tanums sn.
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Syfte
Det primära syftet med förundersökningen var 
avgränsning och beskrivning av fornlämningar-
nas art och innehåll. I utredningens slutsat-
ser om Tanum 1892 framförs förmodandet att 
anläggningarna härstammar från brukandet 
av gravfältet alternativt från ett nyttjande i en 
boplatsmiljö. En målsättning var att genom 
funktionsbestämning och datering av anlägg-
ningar förtydliga detta. Ett annat syfte med 
förundersökningen var att genom avbaning 
och eventuellt naturvetenskapliga metoder 
försöka avgöra hur täktverksamheten påverkat 
fornlämningen, och om rester av de skadade 
gravar som Otto Frödin 1903 dokumenterade 
i grustaget kunde återfinnas. Själva grustaget 
blev därför föremål för en mer intensiv under-
sökning avseende täktkanter samt botten för 
att avgöra om delar av anläggningar samt fynd 
fanns kvar.  
 Vad gäller Tanum 1893 var det huvudsakliga 
syftet att funktionsbestämma och datera forn-
lämningen, och i andra hand att fastställa om 
ytterligare anläggningar fanns inom området. I 
enlighet med kravspecifikationens önskan att 
klarlägga fornlämningarnas vetenskapliga och 
pedagogiska värde syftade undersökningen 

även till att bedöma dessa. Resultaten från 
förundersökningen bör klarlägga om materialet 
kan ge möjlighet att diskutera vetenskapliga 
frågeställningar som förhållandet mellan hus 
och grav under järnålder, samt även mer över-
gripande frågor om sociala och ekonomiska 
processer. Speciellt frågor om makt är intres-
santa att diskutera, då Grebbestadsområdet 
kan tänkas ha ingått i en lokal maktkamp un-
der andra hälften av järnåldern. 
 Därutöver finns möjligheten att resultaten 
från undersökningen kan fördjupa förståelsen 
för den lokala historien i Tanum - Grebbestads-
området. Det finns uppenbara pedagogiska 
värden i att belysa de skilda öden som Giss-
leröds respektive Grebys gravfält rönt. Genom 
en sådan analys kan vi också diskutera hur 
historia skapas inom arkeologin såväl som ge-
nom folklig tradering.

Metod
Fältundersökningarna leddes av Lillemor Ols-
son. Övrig personal var Annika Östlund och 
Stig Swedberg, den sistnämnde var också pro-
jektledare samt ansvarade för förmedlingen.
 Förundersökningen av fornlämning Tanum 
1892  utfördes genom schaktning för att yt-

Ill. 2. Vy från det norra undersökningsområdet, Tanum 1892, där schakt 5 börjat tas upp. Bakom detta syns 
fotbollsplanen Hagavallen. Foto mot söder.
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Ill. 3. Kartan visar de respektive undersökningsområdena för Tanum 1892 och 1893. Den föreslagna fornläm- 
ningsbegränsningen efter avslutad förundersökning är också markerad, liksom schakt från förundersökningen 
samt kanten för grustaget. Området var vid undersökningstillfället mycket vattensjukt. Den sydvästra delen av 
grustaget stod under vatten. Även den centrala delen av det norra undersökningsområdet, mellan grustaget och de 
östligt upptagna schakten, var bitvis så vattenpåverkat att det inte gick att ta upp schakt i detta område.
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mässigt försöka begränsa fornlämningen. En 
förtätning av schakt gjordes vid de schakt 
där anläggningar framkom under utredningen. 
Prover har tagits i anläggningar för datering, 
vedartsanalys samt makroscreening. Förutom 
dessa har en extensiv serie av markkemiska 
prover tagits över ytan. Fem punkter har prov-
tagits och totalt 25 prover analyserats. Syf-
tet med dessa prover är att ge en översiktlig 
karaktär av markutnyttjandet inom undersök-
ningsområdet, samt att utgöra grund för en 
fortsatt provtagningsstrategi. På grund av mo-
ränmarkens olämplighet för traditionell mark-
kartering skedde provtagningen i schaktkan-
ter. Provtagningsintervall var 0,1 meter. Serien 
startade vid anläggningsnivå, cirka 0,2 meter 
under markytan. För att uppfylla syftet att finna 
eventuella rester av gravfältet Gissleröd II ut-
fördes schaktgrävning i de delar av grustaget 
som inte var vattenfyllt. Även ett parti i mit-
ten av Tanum 1892 var så vattenbemängt att 
det inte gick att undersöka, se ill 3. För att 
nå kunskap om fyndförhållandena användes 
hackbord för att gå igenom en del av schakt-
massorna, detta på grund av att jorden var allt 
för vattenbemängd för att sållning skulle vara 
möjlig.
 Vid Tanum 1893 togs ett schakt upp paral-
lellt med fotbollsplanens södra ände. Även här 
har prover tagits för datering, vedartsanalys 
samt makroscreening. Både fotbollsplanen 
och parkeringsplatsen har bedömts skadat 
fornlämningen i denna del. Under södra änden 
av fotbollsplanen sträckte sig de påförda mas-
sorna så djupt att det bara fanns ett tunt orört 
sandlager ovanför siltlagret. Vi hyste väldigt 
lite förhoppning om ostörda kulturlämningar 
här, varför vi inte har sökt avgränsa fornläm-
ningen åt detta håll. Vid en slutundersökning 
bör avbaning ske under fotbollsplanen för att 
bekräfta utredningsresultaten. 
 Anläggningar, grävenheter och provtagnings-
punkter fotodokumenterades, beskrevs och 
mättes in med GPS. Enligt Riksantikvarieäm-
betets lämningstypslista registreras diffusa 
boplatslämningar i form av mörkfärgningar 
och sot- och kolkoncentrationer som boplats-
lämning övrig. I denna rapport kommer vi att 

använda oss av de mer beskrivande termerna 
för att fånga upp de nyansskillnader som ändå 
finns i materialet. 

Förmedling
Rio Kulturkooperativ har som uttalat mål i sin 
handlingsplan bland annat breda kontakter 
med allmänheten samt kontakter och sam-
arbete med skolan, von der Luft m fl 2006. 
I enlighet med detta togs inför förundersök-
ningen kontakt med Grebbestads skola. De 
var mycket intresserade av att delta, och un-
der de två dagar förundersökningen pågick, 
besöktes undersökningen av samtliga elever 
vid Grebbestads skola, från förskoleklasser 
till 6:e årskursen. Barnen fick titta på föremål 
från yngre järnålder,  guidades runt grävplat-
sen, och fick även hjälpa till med arbetet att gå 
igenom schaktmassorna vid hackborden. Bar-
nen var uppmärksamma och intresserade, och 
ställde många frågor. Fjärdeklassarna skrev 
en text om sitt besök vilken finns utlagd på 
deras hemsida, länk dit finns på Rio Kulturkoo-
perativs hemsida.

Undersökningsområdet
Planområdet ingår i kustzonen, utpekat riksin-
tresse för naturvården och friluftslivet. Sprick-
dalsterrängen och det glaciala hällandskapet 
är karaktäristiskt för kustområdet, och detta 
får sitt uttryck inom planområdet. Planom-
rådet består i öster och söder av hälleberg, 
ljunghedar och skogsmark som sluttar ner mot 
den planare delen längs väg 1012. Delar av 
slänterna är idag kraftigt enbevuxna. Inga na-
turvärden finns dokumenterade inom planom-
rådet hos Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. 
Den planare marken består av avverkad skogs-
mark och en fotbollsplan, Hagavallen, samt av 
ett äldre grustag. Planområdet ligger i anslut-
ning till villabebyggelse i öst och väst. Söder 
om området ligger Grebbestads kyrka och det 
kommunala kulturintresseområdet Grebbe-
stad. 
 Undersökningsområdet utgörs av ett område 
i norra delen av planområdet, Tanum 1892, be-
läget på hyggesmarken och i grustaget norr om 
fotbollsplanen, samt ett område i södra delen, 
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Tanum 1893, beläget på parkeringsplatsen 
söder om fotbollsplanen, se ill 1. Den sam-
manlagda ytan uppgår till ca 14 500 m². Det 
norra undersökningsområdet utgörs av sandig 
moränmark. Vissa partier av området bestod 
till stor del av blockig morän, men i de södra 
och västra delarna var marken mer sandig. Det 
är också i detta parti som grustaget var belä-
get. Delar av grustaget var återfyllt. Området 
har inte använts för odling. Det södra under-
sökningsområdet bestod av en planerad yta. 
Fyllnadsmassornas tjocklek varierade från 0,3 
till 0,7 m. Därunder bestod marken av sand 
och sandigt grus.

Kulturmiljö
Planområdet vid Anneberg ansluter i sydväst 
direkt till gravfältet Gissleröd I, vilket är un-
dersökt i flera omgångar under 1900-talet, se 
nedan Tidigare undersökningar. Vid Göteborgs-
inventeringen registrerades Gisslerödgravfäl-
ten under två nummer, 595 respektive 687. 
Det förra numret avser de gravar som låg ut-
efter vägen mot Grönemad, det vill säga Giss-
leröd I. Det senare numret avser det gravfält 
som låg nordöst om  595 och utefter vägen 
mot Havstensund, det vill säga Gissleröd II. 

Som förundersökningen visat ingår det senare 
till stor del i planområdet. Idag är resterna av 
Gissleröd I registrerade som Tanum 719, men 
även Tanum 717, 718 och 737 bör räknas som 
delar av detta gravfält, se ill 1. Gissleröd II är 
inte registrerat i fornminnesregistret ens som 
borttaget. Gissleröd I har daterats till romersk 
järnålder – vikingatid, Eriksson 2004. 
 Greby gravfält, Tanum 734, ligger knappt 
trehundra meter öster om planområdet. Detta 
gravfält karaktäriseras av sina resta stenar. 
Det består av närmare 200 gravar, i form av 
högar, stensättningar och resta stenar, och 
har daterats till äldre järnålder.  
 I Grebbestad finns ytterligare ett större grav-
fält, Tanum 765, öster om samhället. Det be-
står av cirka 30 stensättningar. Det är precis 
som Gissleröd II starkt skadat av grustäkt och 
kan ursprungligen ha varit större. Den troliga 
dateringen mot bakgrund av utseendet på gra-
varna är yngre järnålder, möjligen med en bör-
jan i slutet av romersk järnålder, Nyqvist munt-
ligen. Vid Ekhoffs undersökning 1890 insam-
lades här keramikbitar från gravurnor vilka då 
daterades till äldre järnålder, FMIS och SHM 
12050.

Ill. 4. Schakt 5 tas upp vid grustaget inom Tanum 1892, där gravfältet Gissleröd II förmodas ha legat. Cirka 200 
meter åt sydväst, bakom villabebyggelsen, är resterna av Gissleröd I beläget. Foto mot sydväst.
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 Ytterligare gravar i form av rösen, Tanum 
727, 1014 och 1015, samt stensättningar, 
Tanum 727, 731 och hög, Tanum 929 finns i 
närområdet. 
 Även en labyrint, Tanum 715, finns nordväst 
om området. Kring denna skall flera resta ste-
nar ha funnits. En av dessa finns, omkullfal-
len, kvar.
 Norr och öster om planområdet finns två bo-
platser, Tanum 1885 och 1886. Båda är re-
gistrerade genom förekomst av bland annat 
keramik och bränd lera - fyndkategorier som 
ofta är förknippade med den äldre järnålderns 
boplatser. 
 Framförallt öster om planområdet finns ett 
antal hällristningslokaler, Tanum 499, 501, 
857 och 865. Även norr respektive väster 
om området finns två lokaler, Tanum 138 res-
pektive 1871. Traditionellt räknas dessa till 
bronsålder men senare tids forskning har visat 
att flera av de mindre lokalerna, och ofta de 
mer kustnära, kan höra till ett järnålderssam-
manhang, Algotsson & Swedberg 1997, Ling 
2005.
 I den östra delen av planområdet finns en 
fyndplats för keramik samt ett slipat granit-
block med guldrester, Tanum 1687.
 Centralt i planområdet, mellan Tanum 
1892 och Tanum 1893, anlades fotbollspla-
nen Hagavallen 1922-23 av den då nybilda-
de Grebbestads Idrottsförening, GIF. Den var 
tävlingsarena fram till sextiotalet, då den nya 
anläggningen Siljevi byggdes. Planen har varit 
grusplan ända från början.

Tidigare undersökningar
Allteftersom denna förundersökning fortgått, 
har det stått alltmer klart att Gissleröd måste 
betraktas som två gravfält istället för ett. I en-
lighet med Frödin väljer vi att kalla södra delen 
för Gissleröd I, och den norra delen – föremål 
för denna förundersökning – för Gissleröd II. 
Den första rapporten om att fynd påträffats på 
fastigheten Gissleröd är från 1877. Då rappor-
teras fynd av ben, kol och en brynsten funna 
under en större sten på  ”Gissleröds utmark”, 
Montelius 1877. Detta rör sig förmodligen om 
en grav, men det är oklart om den kan hänfö-

ras till något av gravfälten. Under 1890 besö-
ker Emil Ekhoff Grebbestad och beskriver ett 
gravfält på Gissleröd, troligen Gissleröd I, Er-
iksson 2004.    
 De första undersökningarna av Gissleröd I 
och II utfördes 1903 av Otto Frödin, då han un-
dersökte nio gravanläggningar på Gissleröd I. 
Han upprättar också en planskiss över resterna 
av Gissleröd II, se omslag, vilket då närmast 
är ”helt och hållet förstört af ett grustag”, ATA. 
På denna noteras cirka tjugofem gravanlägg-
ningar, ”af hvilka dock sju äro osäkra”. Frödin 
undersöker en av stensamlingarna, benämnd 
f på hans planskiss, tolkad som resterna efter 
en bortgrävd grav i grustagets botten, och fin-
ner ett kollager med lite brända ben samt ett 
förkolnat nötskal, SHM 12051. I övrigt note-
ras även förekomst av keramik i grustaget. En-
ligt uppgifter han ”lyckats erhålla” fann man i 
grustaget ”ett rätt stort antal krukor och brän-
da ben” när man tog grus för planerandet av 
Grebbestads nya kyrkogård tio år tidigare. På 
kanten av grustaget beskriver han en triangel-
formad stensättning, samt rester av tre ska-
dade högar, även dessa på kanten av grusta-
get. Vidare en hög, skadad av vägen mot Hav-
stensund, 93 meter VNV om grustaget, ATA. 
Det tycks som om alla eller möjligen de fyra 
första av dessa gravar, benämnda a  till e på 
planskissen, undersöktes av Frödin, Almgren 
och Hallström 1904, GSM. Denna rapport har 
dock inte gått att hitta. Anteckningen i inven-
teringsboken, GSM, gäller gravarna a, b, c, d 
samt f, men f undersöktes redan 1903 enligt 
Frödin. Åke Fredsjö gjorde 1948 bedömningen 
att dessa fem gravar låg på Gissleröd I, men 
enligt vår mening rör sig detta om ett missför-
stånd. Vår bedömning är att dessa fyra eller 
fem undersökta gravar låg på Gissleröd II. Vid  
undersökningarna av dessa fann man ”bitar af 
en korsformig fibula, 3 nitar och en liten ring 
af brons, en synål samt 4 fragment av järn, 
några bitar af 4 benkammar, bitar af 5 tämli-
gen fullständiga lerkärl samt enstaka bitar af 
andra, en del flintbitar, däribland en pilspets af 
spån, brända ben och kol”, SHM 12318. Den 
triangelformade stensättningen på Gissleröd II 
kan dateras  till yngre romersk järnålder. Mot 
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bakgrund av den triangelformade stensättning-
en samt under förutsättning att fynden av den 
korsformiga fibulan, bronsringen och benkam-
marna verkligen kommer från gravar på Giss-
leröd II, förefaller en datering av detta gravfält 
till yngre romersk järnålder – folkvandringstid 
som mest trolig, Eriksson 2004, Nyqvist 2001, 
Särlvik 1982 samt Nyqvist muntligen.
 Efter detta sker inga fler undersökningar av 
Gissleröd II. De undersökningar som genom-
förs i början av 1930-talet respektive under 
1940-talet är båda  utförda vid Gissleröd I. Alin 
gör 1927 en besiktning av Gissleröd I med an-
ledning av att vägen mot Grönemad skall bred-
das, GSM. 1931 undersöker Niklasson 4 grav-
högar eftersom ett nytt skolhus skall byggas, 
Eriksson 2004. Den större av undersökning-
arna utförs av Åke Fredsjö då han 1947 och 
1948 med anledning av planerad byggnation 
undersöker sammanlagt 29 gravar. Han daterar 
dessa utifrån form och fynd till folkvandringstid 
- vikingatid, Eriksson 2004. I den genomgång 
av fynden från Gissleröd I som Eriksson gjort 
finns det dock enstaka fynd som pekar på att 
gravfältet skulle kunna vara anlagt något tidi-
gare, i romersk järnålder. Eftersom det delvis 
skett en förväxling av fynden mellan Gissleröd 
I och II, finns en osäkerhet i denna datering.
 Vid undersökningarna av Gissleröd I har 
Fredsjö noterat att två av gravarna anlagts 
ovanpå härdar. Eriksson har vid en närläsning 
av Frödins och Fredsjös rapporter funnit fler 
beskrivningar som tyder på att det funnits yt-
terligare härdar på gravfältet, Eriksson 2004.

Resultat
Förundersökningen vid Anneberg ägde rum i 
december under två dagar med blåst och en 
hel del regn. Hela hösten hade för övrigt va-
rit regnrik. Detta sammantaget gjorde under-
sökningsdagarna mörka och ganska korta. Vi-
dare var marken inom undersökningsområdet 
tämligen vattensjuk, vilket gjorde att upptagna 
schakt i många fall snabbt vattenfylldes. En 
stor del av grustaget var även det vattenfyllt, 
och därför omöjligt att undersöka.
 Inom undersökningsområdet för Tanum 
1892 togs 12 grävenheter upp, se ill 5. I des-

sa registrerades sammanlagt 17 anläggning-
ar. Schakt 1 – 4 samt 11 togs upp i den östra 
delen av området, schakt 6 – 10 samt 13 togs 
upp i anslutning till grustaget, och schakt 5 
togs upp i själva grustaget. 
 Den östra delen av undersökningsområdet 
bestod av ett mot väster, ner mot grustaget, 
svagt sluttande parti avverkad skogsmark. 
Jordlagren bestod av sandig, och i stora parti-
er blockig, moränmark. Den blockiga terrängen 
gjorde det bitvis svårt att ta upp schakt, fram-
för allt i området mellan och runt schakt nr 11 
och 13.  
 I schakt 2 framkom två anläggningar, nr 6 
och 7. Nr 6 utgjordes av en rund härd med sot 
och kol i ytan. 1 meter söder om denna fanns 
en sotfläck som ej mättes in. I anläggningen 
togs ett kolprov. Nr 7 utgjordes av en rund 
mörkfärgning med diffus utbredning, med sot 
och kol i ytan, samt enstaka stenar. I schakt 3 
framkom en anläggning, nr 8, vilken utgjordes 
av en rund mörkfärgning bestående av sotig 
sand och små skärviga stenar. Dessa schakt 
vattenfylldes snabbt, vilket avsevärt försvå-
rade bedömning och provtagning. I schakt 11 
togs prover för markkemisk analys. Inga övriga 
anläggningar framkom i denna del av under-
sökningsområdet, och heller inga fynd. 
 I de södra och västra delarna av det norra 
undersökningsområdet var marken mer san-
dig, och det är också här grustaget är beläget. 
Grustaget visade sig vara delvis återfyllt med 
recent material, till största del bestående av 
jordmassor uppblandat med glas, porslin och 
tegel, men även till exempel en del taggtråd. 
 I schakt nr 5, upptaget i nordöstra delen av 
grustaget, framkom sammanlagt 10 anlägg-
ningar. Anläggning nr 1 utgjordes av en oregel-
bunden härd. I ytan bestod denna av ett relativt 
runt centralt parti med skärvig sten, kol och so-
tig sand. Delar av fyllningen täckte ett område 
utanför stenpackningen åt söder. Denna härd 
undersöktes genom att en kvadrant grävdes, 
och befanns ha ett djup av 0,2 m. Den undre 
delen av fyllningen bestod av sot och kol samt 
naturformade stenar. Här togs ett kolprov och 
ett makroprov. Också anläggning nr 2, belägen 
strax söder om anläggning nr 1, utgjordes av en 
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oregelbunden härd bestående av sot, kol och 
skärviga stenar, men undersöktes ej närmare. 
Anläggning nr 3 utgjordes av en rund mörkfärg-
ning med kol och sotig sand. Även anläggning 
nr 4 utgjordes av en rund mörkfärgning, men 
denna bestod enbart av sotig och gråaktig 
sand. Denna mörkfärgning snittades och be-
fanns ha diffus botten och ett djup av 0,07 m. 
Anläggning nr 5 utgjordes av en stor oval härd, 
bestående av en tät stenpackning av skärvig 
sten, med kol och sotig sand mellan stenarna. 
Väster om härden fanns en stor sten, vilken 
kan ha skadat anläggningen, omgiven av re-
cent material. I öster fortsatte anläggningen in 
i schaktkanten. Anläggning nr 9 utgjordes av 
en stor rund härd bestående av skärvig sten 
i ett till två lager med kraftigt sotig sand där 
emellan, samt sot och kol. Under stenlagret 
fanns ett centimetertjockt lager med sot. Även 
denna härd framträdde under påförda massor, 
i ytan fanns bland annat tegel, glas och ostron-
skal. Denna anläggning snittades och befanns 
ha ett djup av 0,1 m, och här togs även kolprov 
och makroprov. I denna anläggning gjordes för-

undersökningens enda fynd, en bit bränd lera. 
Anläggning nr 10 utgjordes av en otydlig rund 
mörkfärgning, bestående av sot, kol och sten. 
Anläggning nr 11 utgjordes av en oregelbun-
den mörkfärgning bestående av enstaka ste-
nar och sotig sand. Partiet av schakt 5 där an-
läggningarna 9, 10 och 11 fanns vattenfylldes 
snabbt, vilket försvårade vidare dokumentation 
och bedömningar. Anläggning 13 utgjordes av 
en oregelbunden mörkfärgning. Den bestod av 
mörk sand och här togs ett kolprov. Anläggning 
14 var diffus och utgjordes av några oregel-
bundna fläckar av sot och kol. I schakt nr 5 
togs prover för markkemiska analyser vid två 
punkter, se ill 5.
 Schakt nr 6 togs upp vid en samling större 
stenar, vilka misstänktes vara rester efter den 
tresidiga stensättning Frödin beskriver 1903. 
Inga fynd eller anläggningar kunde iakttagas. 
Även schakt nr 7 togs upp i ett område där 
stensättningen eventuellt kunde ha legat. I 
detta framkom anläggning nr 12, vilken utgjor-
des av en oregelbunden grop med ett maximalt 
djup av 0,1 meter. En meterlång profil togs upp 

Ill. 6. Dokumentation av anläggning 9. Då området vattenfylldes snabbt gjordes en dokumentation av anläggningen, 
varefter schaktet återfylldes. Av bilden framgår att mätpunkten på kartan inte motsvarar den faktiska placeringen, 
vilket stödjer tolkningen att detta är en av de anläggningar som dokumenterades redan för hundra år sedan.
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vilken visade att anläggningen mot botten över-
gick i en sotlins. I denna anläggning togs prov 
för markkemisk analys, vilket även gjordes i 
själva schaktet. I schakt nummer 8 framkom 
anläggning nr 15, vilken utgjordes av en rund 
härd med mycket skärvig sten i ytan, samt där-
emellan kol och sot. Anläggningen undersök-
tes genom att norra kvadranten genomgrävdes 
och befanns ha ett djup av 0,18 m. Fyllningen 
bestod av sotig sand med kolinslag, men en-
dast enstaka skärviga stenar. En större sten 
täckte hela bottnen i kvadranten. I anläggning-
en togs kolprov och makroprov. I schakt nr 9 
framkom anläggning nr 16, vilken utgjordes av 
en oregelbunden mörkfärgning bestående av 
sotfärgad sand och kolbitar. Anläggningen var 
välavgränsad i ytan, men befanns vid snittning 
ha en diffus botten, djupet var 0,06 m. Prov för 
markkemianalys togs, liksom i själva schaktet. 
I schakt nr 10 framkom anläggning nr 17, två 
koncentrationer av sot och kol. Anläggningen 
snittades, och befanns vara 0,1 m djup. Kol- 
och sotinslaget avtog ner mot bottnen.
 Det södra undersökningsområdet, Tanum 
1893, utgörs av en parkeringsplats söder om 

fotbollsplanen, se ill 7. Fyllnadsmassornas 
tjocklek varierar från 0,3 till 0,7 m. Därunder 
består marken av sand och sandigt grus. Här 
togs schakt nr 12 upp vari framkom två an-
läggningar. Nr 18 utgjordes av en rund grop 
bestående av sotfärgad sand och enstaka 
skärviga stenar. Anläggningen snittades och 
befanns vara 0,08 m djup. I gropen togs ett 
kolprov. Anläggning nr 19 utgjordes av en väl-
avgränsad oval kokgrop med en tät packning 
av skärviga stenar med sot- och kolinblandad 
sand däremellan. Anläggningen fortsatte in i 
den södra schaktkanten, och i denna del av 
anläggningen fanns en stor sten. I anslutning 
till denna togs ett kolprov och ett makroprov. 
Även anläggningens botten befanns vara tätt 
stenpackad. Anläggningens djup var 0,22 m. I 
denna del av undersökningsområdet framkom 
inga fynd.

Analyser
Av de sex kolprover som togs har fyra skickats 
för datering. I anläggning nr 1 togs ett kolprov 
som har vedartsbestämts som tall, men ej 
daterats. Här togs även ett makroprov, vilket 
innehöll träkol sannolikt från tall. I anläggning 
nr 6 togs ett kolprov vilket har vedartsbestämts 
som björk, al och ek. Då det var små rester 
från alla tre trädslagen, har samtliga ingått i 
dateringen. Det kan påpekas att resterna av 
ek utgjordes av en tvåårig kvist. Detta prov har 
daterats till 1168 ± 40 BP vilket också kan ut-
tryckas i kalenderår 770 – 980 e Kr. I anlägg-
ning nr 9 togs makroprov och kolprov. Kolet har 
vedartsbestämts som tall, och har daterats till 
1784 ± 45 BP, eller 120 – 390 e Kr. Makro-
screening avslöjade förutom förkolnade ogräs-
frön bland annat en fiskkota och skalet från en 
landlevande snäcka. I anläggning nr 12 togs 
prov för markkemisk analys. I anläggning 15 
togs ett makroprov och ett kolprov, det senare 
vedartsbestämt till al och daterat till 2488 ± 
50 BP, eller 780 - 410 f Kr. I anläggning 16 
togs prov för markkemisk analys. I anläggning 
nr 18 togs ett kolprov vilket har vedartsbe-
stämts som björk men ej daterats. Slutligen i 
anläggning nr 19 har tagits makroprov och kol-
prov. Kolprovet har här vedartsbestämts som 

Ill. 7. Karta över förundersökningsresultaten från Tanum 
1893. Schakt och anläggningar är angivna på kartan. 
För teckenförklaring se karta 2.
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hassel och al och har daterats till 2913 ± 50 
BP, eller i kalenderår 1270 – 930 f Kr. Prover-
na för makroscreening innehöll genomgående 
kol i större eller mindre mängd, och samtliga 
har bedömts som möjliga att analysera vidare 
efter förekomst av makrofossil.
 I schakt nr 5 har prover för markkemisk ana-
lys tagits vid två punkter, vid förmodade grav-
kontexter, provserie 1 och 2. Proverna har ana-
lyserats avseende magnetisk susceptibilitet 
(MS) och fosfathalt genom spot test. Provse-
rie nr 2 togs här i anslutning till anläggning nr 
2, och visar klart förhöjda fosfatvärden. Även 
provserie nr 1 visar förhöjda värden. Provserie 
2 är också den enda serien som ger en tydlig 
respons i MS data. I schakt 7 och 9 har prover 
för markkemiska analyser tagits vid förmodade 
boplatskontexter, se dock nedan om tolkning, 
i anslutning till anläggning nr 12 respektive nr 
16, provserie 3 och 4. I båda schakten upp-
mättes något förhöjda fosfatvärden och en 
viss respons på MS. Schakt 11 togs upp i ett 
område där inga indikationer på förhistoriska 
aktiviteter framkommit, och här togs prov för 
markkemisk analys som jämförelsematerial, 
provserie 5. Inga förhöjda fosfatvärden kunde 
heller påvisas. Responsen i MS från detta prov 
beror förmodligen på den annorlunda material-
sammansättningen i provet med grövre grus 
än övriga prover, se bilaga 3.

Tolkning
Anläggningarna som ingår i Tanum 1892 ut-
gjordes av sammanlagt sex härdar samt elva 
boplatslämning övrig, vilka vi bedömt som nio 
mörkfärgningar, en grop samt en sot- och kol-
koncentration. De fördelar sig på följande vis 
över undersökningsytan, se ill 8.
 I och vid kanten av grustaget utgörs an-
läggningarna av sex mörkfärgningar och fyra 
härdar. En härd, nr 9, är daterad till romersk 
järnålder. Det förefaller säkert att Frödin un-
dersökte delvis förstörda gravar på Gissleröd 
II 1904, och det verkar troligt att det även 
funnits gravar där det nu är ett grustag. De 
anläggningar som nu framkommit på bottnen 
av grustaget är förmodligen ett antal av de an-
läggningar Frödin dokumenterade 1903, och 

det finns då inget som motsäger att åtmin-
stånde en del av dem verkligen är bottnar av 
i övrigt bortgrävda gravar – några av de gravar 
Frödin undersökte på Gissleröd I 1903 förefal-
ler ha haft skärviga stenar samt kol och sot 
mot bottnen. Den stora härd, anläggning nr 9, 
som är daterad till romersk järnålder skulle 
kunna vara resterna efter ett gravbål i bottnen 
av en grav. Detsamma skulle även kunna gälla 
anläggning 5. Frödins planskiss från 1903 har 
lagts in på schaktplanen på så vis att den av 
Frödin inritade grustagskanten har passats 
mot den av oss inmätta grustagskanten, se ill 
9. Det förefaller inte som om några större ut-
tag har skett sedan 1903. Passningen är god 
om än inte perfekt. Anläggning nr 12 i schakt 
nr 7 – den oregelbundna gropen och sotlinsen 
– kan tänkas utgöra de enda synliga resterna 
av Frödins triangelformade stensättning, en 
tolkning som får stöd av den markkemiska 
analysen vilken visade förhöjda fosfatvärden. 
Stenarna i schakt nr 6 kan då tänkas komma 
från undersökningen av den samma. Frödin 
skriver: ”V. om triangeln kan man iakttaga en 
obetydlig sluttning ner mot den omgifvande 
marken; där denna skäres af grustagets kant, 
märktes kolblandad sand”, ATA. Detta skulle 
kunna motsvaras av en eller flera av anlägg-
ningarna 1–4, och även här märktes förhöjda 
fosfatvärden. Anläggningarna nr 5 och 9, de 
två stora härdarna, skulle då – liksom Frödins 
f – kunna vara bottnarna på delvis borttagna 
gravar. Trots att inmätningsvärdena för anlägg-
ningarna nr 9–11 var relativt dåliga, kan dessa 
ändå motsvara anläggningarna från 1903 års 
dokumentation. Nr 10, en otydlig rund mörk-
färgning, är i så fall resterna av Frödins anlägg-
ning f. Resultaten av den markkemiska analy-
sen, makroscreeningen och dateringen av an-
läggning nr 9 till romersk järnålder passar väl 
in i detta resonemang. Det går inte att entydigt 
bedöma om dessa anläggningar är rester av 
gravar, gravbål eller härdar. Det troliga är att 
de är samma anläggningar som noterades av 
Frödin 1903 och som då bedömdes som res-
ter av gravar med gravbål. Vid vår registrering 
har vi dock låtit den mer försiktiga bedömning-
en, från fältregistreringen, av anläggningarna 



18

som härdar kvarstå, eventuella vidare under-
sökningar får försöka klargöra detta.
 Det verkar som om Gissleröd II är samtida 
med, eller eventuellt föregår, den västra delen 
av Gissleröd I. Vid Gissleröd I fortsätter anläg-
gandet av gravar i den östra delen av gravfäl-
tet ända till vikingatid. Gissleröd I och II tycks 
alltså efterträda Greby gravfält vilket framfö-
rallt dateras till romersk järnålder, även om ett 
delvis samtidigt brukande nog kan förutsättas. 
Detsamma gäller det tredje gravfältet i Grebbe-
stad, Tanum 765, i bruk under delar av järnål-
dern. Brukandet av graven som mer än en per-
sonlig hågkomst är något som Roger Nyqvist 
diskuterar i sin avhandling, Nyqvist 2001. Gra-
vanläggningar kan ses som en form av makt-
språk och kan som sådant kommunicera his-
toriens tyngd till de levande. Det får förutsät-
tas att detta var tydligt för de människor som 
levde då. I studien diskuterar han bland annat 
hur man kan urskilja maktstrukturer i förhis-
torien genom att se på anläggande, brukande 
och övergivande av gravanläggningar inom 
vissa områden. I hans hypotes om folkland in-
går gravfälten i Grebbestad i samma maktsfär 
som de runt Tanumslätten. Han tycker sig se 
en maktförhandling inom detta område under 
järnåldern. Mot slutet av järnåldern koncentre-
ras makten till området runt Tanumslätten, och 
manifesterar sig då i form av kyrkbyggandet på 
Hede.
 Kristina och Lasse Bengtsson har behandlat 
Gissleröd men framförallt Greby i en artikel, 
Bengtsson 2005. De uppmärksammar den 
ovanligt stora gravkoncentrationen i Grebbe-
stadsområdet. De menar att det inte är rimligt 
att tolka dessa som enbart gårdsgravfält. De-
ras hypotes är att Greby varit en handelsplats 
och därmed haft en större befolkning än vad 
en gårdsbebyggelse skulle haft, även om det 
varit en stormansgård. Ett av stöden till hypo-
tesen är fynden av de guldspiraler som hittats 
på de respektive Grebygårdarna. Dessa kallas 
också betalningsringar, eftersom de anses ha 
varit betalningsmedel. Som hypotes för upphö-
randet av handelsplatsen anför de exempelvis 
att landhöjningen gjort Greby otillgängligt, och 
att en framväxande kungamakt velat koncen-

trera handeln till en plats där kungen haft bätt-
re kontroll.
 Deras tankegångar fungerar ganska väl 
ihop med Nyqvists mer övergripande analys 
av maktförhållandena. Ett sätt att tolka dessa 
förändringar lokalt är att tänka sig att makten 
har förskjutits till Gissleröd i det att hamnlä-
get – grunden till makten i området vid denna 
tidpunkt – genom landhöjningen inte längre 
finns vid Greby, utan vid Gissleröd. Skillnaden 
i utseende på de respektive gravfälten behö-
ver inte innebära att det ena representerar 
en större makt än det andra. Då Greby grav-
fält var aktivt manifesterades makten genom 
gravanläggningarnas form, men vid tiden för 
Gisslerödgravfälten var det inte längre viktigt 
att gravarna gjorde ett monumentalt intryck. 
Det viktiga var kanske att gravfältet var aktivt. 
I enlighet med Nyqvists hypotes om folklandet 
i Tanumsområdet kan utformningen av och 
nyttjandeperioderna för de enskilda gravfälten 
i Grebbestad ses som uttryck för maktförhand-
lingar. Detta kan tänkas uttryckas i antal gra-
var relaterat till nyttjandeperiod, typ av fynd i 
gravarna från de respektive perioderna samt 
gravfältens delvisa samtidighet.
 Vid undersökningarna av Gissleröd I notera-
de Fredsjö att två av gravarna anlagts ovanpå 
härdar. Eriksson har vid en närläsning av Frö-
dins och Fredsjös rapporter funnit fler beskriv-
ningar som tyder på att det funnits ytterligare 
härdar på gravfältet, Eriksson 2004. Detta är 
något som skulle kunna tolkas som att grav-
fälten är anlagda på äldre boplatsytor, ett inte 
ovanligt förfarande, se Eriksson 2004, Nyqvist 
2001, Särlvik 1982, och där anförd litteratur. 
Det kan också vara så att härden ingår som en 
del i anläggandet av graven eller själva ritualen 
kring gravläggandet. Strax öster om grustagets 
kant fann man vid utredningen en härd som 
daterades till romersk järnålder. Den skulle 
kunna vara rester efter en borttagen grav, el-
ler vara kopplad till brukandet av gravfältet. 
Norr om grustaget finns en grop, en mörkfärg-
ning samt en härd, nr 15, vilken är daterad till 
övergången mellan yngre bronsålder och för-
romersk järnålder. Denna härd skulle kunna 
tänkas ingå i en äldre boplats på vilken man 
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sedan anlagt gravfältet. I den östra delen av 
undersökningsytan finns två mörkfärgningar, 
samt en härd, nr 6, daterad till vikingatid. Vid 
utredningen fann man i denna del av området 
en härd vilken daterades till folkvandringstid. 
Båda dessa skulle kunna tänkas ha med bru-
kandet av gravfältet att göra. Söder om grus-
taget finns en sot- och kolkoncentration, samt 
en härd funnen vid utredningen. Ingen av des-
sa har daterats.
 Anläggningarna vilka ingår i Tanum 1893 ut-
görs av en grop samt en kokgrop, nr 19, den 
senare daterad till yngre bronsålder. Från utred-
ningen finns ingen datering från detta område, 
men det fanns en hypotes om att anläggningen 
man fann här kunde vara strandbunden, vilket 
skulle innebära att den var senneolitisk. Detta 
baserades på att anläggningens fyllning inne-
höll sandlinser. En annan förklaring till sandlin-
serna var att de kunde ha uppstått på grund av 
ett intensivt nyttjande av området. Om anlägg-
ningarna här är samtida, stödjer dateringen av 
kokgropen i så fall den senare förklaringen. 
Man skulle kunna tänka sig att denna kokgrop 
hör till samma hypotetiska boplats som här-
den, anläggning nr 15, norr om grustaget, eller 
till ett tidigare nyttjande av platsen. Hur dessa 
boplatser varit strukturerade går inte i nuläget 
att uttala sig om. Anläggningarna kan vara res-
ter efter tillfälliga, säsongsmässiga eller fasta 
bosättningar. Poängteras bör även närheten 
till de östra delarna av Gissleröd I. Det kan 
inte uteslutas att aktiviteter knutna till detta 
gravfält ägt rum här. Enbart vidare undersök-
ningar kan besvara dessa frågor.

Forskningspotential
Gravfälten på Gissleröd och Greby täcker ge-
nom sina nyttjandeperioder in en stor del av 
järnåldern, en tidsperiod av närmare 1000 
år. I Grebbestadsområdet finns ytterligare ett 
större gravfält, Tanum 765,  från denna peri-
od. Dessa tre gravfält är delundersökta varför 
fynd förekommer från alla tre. Tack vare detta 
stora material lämpar sig Grebbestadsområ-
det väl för analyser av den ekonomiska basen 
för det samhälle som använt dessa gravfält. 
Fynden från de genomförda undersökningarna 

kan analyseras ur såväl funktionell som sym-
bolisk synvinkel och därmed ge ytterligare en 
dimension i beskrivningen av samhället. Flera 
av undersökningarna är utförda för länge se-
dan, hundra år eller mer. Typ av undersökning 
och metod varierar därför mycket, och även 
publiceringsgraden skiftar. Många undersök-
ningar är inte publicerade överhuvudtaget. Vid 
en undersökning av Gissleröd II skulle en ma-
gasins- och arkivgenomgång av anläggningar 
och fynd kunna komplettera fältresultaten, 
och användas för en tolkning av de processer 
som styrt konstruerandet, vidmakthållandet 
och destruktionen av de respektive gravfälten. 
Detta befintliga material kan tillsammans med 
nytt belysa frågor om några av de ekonomiska 
och sociala processer som uttryckts genom 
gravfälten. Exempel på detta är de respek-
tive gravfältens nyttjandeperiod, de ingående 
gravformerna inom respektive gravfält och hur 
fynden fördelas mellan gravar och gravfält. I 
ett större perspektiv kan denna analys belysa 
skillnader inom den nära regionen såväl som 
mellan mer avlägsna regioner. Är, exempel-
vis, den manifestation som sker i Grebbestad 
under romersk järnålder och folkvandringstid 
främst ett lokalt uttryck för en maktkamp, eller 
ingår den i ett större system av  maktstruk-
turer? Studier från skilda regioner antyder att 
det finns ett överregionalt mönster men med 
lokala variationer, se Hall 2000, Nyqvist 2001, 
Särlvik 1982. Skillnader i manifestationerna av 
gravform och gravgåvor mellan kustnära grav-
fält och inlandsgravfält har uppmärksammats 
och skulle genom detta material kunna proble-
matiseras, Prestvold 1999, Rathje 2001, Sär-
lvik 1982. 
 Vid en undersökning av Gissleröd II kan nytt-
jandeperioden för denna del, förmodligen den 
äldsta, av Gisslerödgravfälten fastställas bätt-
re. De enskilda tidigare undersökta gravarna 
kan dateras med hjälp av c-14 analyser. Där-
med kan förhållandet mellan brukningstiden 
för Greby och Gisslerödgravfälten I och II klar-
göras. Troligen kan även begravningsritualen 
förstås bättre genom att gravutformning och 
gravgåvor ges en säkrare datering, och mak-
tens symboler identifieras. Ett förtydligande 
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av kronologin och gravtypologin är av vikt för 
att kunna diskutera maktförhållanden inom 
samhället och hur dessa förändras över tid. 
Detta kan även utgöra en grund för analys av 
lokala såväl som regionala skillnader mellan 
enskilda gravfält. Möjligheten som detta mate-
rial ger att studera den symboliska sfären, av 
ett samhälle i utveckling, under närmare 1000 
år är sällsynt.   
 Vid föreliggande undersökning såväl som vid 
de tidigare har anläggningar av en mer tydlig bo-
platskaraktär framkommit i anslutning till gra-
varna, i en del fall i form av härdanläggningar 
under gravarna. De dateringar som gjorts inom 
ramen för denna undersökning visar att flera 
av dessa anläggningar är samtida med den 
förmodade nyttjandetiden för Gisslerödgrav-
fälten. Det har även framkommit anläggningar 
vilka är äldre än gravfältet. En vidare undersök-
ning skulle kunna diskutera kontinuiteten i bo-
sättning på platsen, och tydligare funktionsbe-
stämma boplatslämningarna och den sociala 
kontext de ingått i. Den goda bevarandegraden 
av anläggningar inom såväl störda som ostör-
da områden av fornlämningen gör platsen väl 
lämpad för studier om hur boplatser förhåller 
sig till tidigare, samtida och senare gravfält.
 Vår historia kan ses som en samling ur-
sprungsmyter, Atkinson m fl 1996. Att skriva 
historia handlar om att lyfta fram utvalda delar 
ur det förflutna för att definiera och tydliggöra 
sig själv, och för att legitimera sina maktan-

språk. Detta gällde för järnålderns människor 
lika väl som för oss själva. Greby gravfält be-
rättade om fädrens stordåd när det i männis-
kornas medvetande var en plats för strid mel-
lan skottar och bohusläningar, se till exempel 
Holmberg 1867, Oedman 1746, men även nu 
när vi menar att våra egna förfäder vilar där. 
Det är paradoxalt att det inte är det vikinga-
tida Gissleröd utan det tidigare Greby 1800-
talets forskare valde att lyfta fram, om man 
beaktar den stora vurmen för vikingatiden i då-
tidens samhälle. Det förklaras förmodligen av 
Grebys monumentalitet, och av det faktum att 
man inte kände igen vikingatidens gravar vid 
denna tidpunkt. Hade man redan då förstått 
vad Gissleröd var, hade det förmodligen inte 
blivit bortgrävt, och en annan historia hade be-
rättats om Grebbestad och Tanum. Genom att 
nya undersökningar genomförs på Gissleröd II 
skapas en möjlighet att aktivera historien. Vi 
kan genom att belysa hur valet föll på Greby 
och inte Gissleröd visa på hur historier berät-
tas, och att de berättas med vissa bestämda 
syften. Genom nya undersökningar aktiverar vi 
befolkningen i Grebbestad att ta del av en an-
nan historia.
 Att genomföra arkeologiska undersökningar 
av gravfält inne i samhällen är ovanligt. Det 
skapar möjligheter till stora kontaktytor med 
lokalbefolkningen. Det skapar en extra möj-
lighet att diskutera platsens specifika värde 
och det mer generella historieskapandet. En 

Axel Emanuel Holmberg: Bohusläns historia och beskrifning. 1:a delen: Historia och 
allmän beskrifning. (1867) 1979 sid. 31-32:

Icke sällan hemsöktes vår kust af Skottar och deras djerfve grannar på öarna. En forn-
sägen uti Norra Bohuslän förvarar minnet af ett deras besök och styrkes i sin utsago 

af en mängd fornlemningar. De gamle berätta nemligen, att en stor hop Skottar, under 
anförande av Valbret och Kuse, en gång landstigit vid Greby uti Tanum, och derifrån 

företagit ett plundringståg upp åt Bullarens härad. (...) Vid Greby lyktades striden. De af 
främlingarne, som hunnit rädda sig dit, måste der bita i gräset. Kuse sjelf stupade helt 

nära stranden, der hans grafställe, en treuddig stensättning, ännu visas, och blef gården, 
på hvars mark han föll, till minne af honom, kallad Kuseröd. Vid Greby, som fordom 

hetat Grafby, och fått sitt namn af denna händelse, utvisa nära 40 bautastenar och 120 
grafhögar, hvad missöde Skottarne den gången ledo i Bohuslän. 
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undersökning av gravfältet aktiverar därmed 
gravarna i vår samtid. Värdet av det skadade 
gravfältet ligger nu som då i detta aktiverande, 
snarare än i dess bevarande.
 Vad gäller skolsamarbetet kan det inte nog 
betonas hur viktigt det är att historien inte 
fragmenteras och förenklas. Genom kunskap 
om historien ges en möjlighet till förståelse av 
sig själv och sin samtid, men för verklig förstå-
else krävs större sammanhang. Genom under-
sökningar vid Gissleröd II  kan den komplexa 
världsbild som uttrycks genom gravläggning-
arna, och de samhällsförändringar som ägde 
rum under denna långa tidsperiod, konkreti-
seras och diskuteras i en undervisningssitua-
tion.

Antikvarisk bedömning
Förundersökningen av Tanum 1892 har visat 
att boplatsen innehåller anläggningar från 
brons- och järnålder. En del av dessa anlägg-
ningar kan tolkas som tillhörande en gravkon-
text, andra har  karaktär av boplatslämningar. 
Detta innebär dock inte att vi kan utesluta att 
även vissa av de senare har ingått i nyttjandet 
av gravfältet. I fornlämningens sydvästra del 
är anläggningarna skadade genom grustäckt. 
Trots detta kvarligger ett väsentligt antal läm-
ningar i grustaget och innehåller material som 
gör att de kan funktionsbestämmas. Några 
av anläggningarna kan med stor sannolikhet 
knytas till Otto Frödins undersökningar 1903 

och 1904. Området runt grustaget har inte an-
vänts för odling, varför de anläggningar som 
fanns utanför grustaget var mycket välbeva-
rade. Fornlämningens vetenskapliga, forsk-
ningshistoriska samt pedagogiska värden har 
beskrivits ovan, se Forskningspotential. De 
vetenskapliga värdena kan kort sammanfattas 
enligt följande: en undersökning kan belysa 
frågor om hur boplatser och gravar relateras 
till varandra, hur gravfälten i Grebbestad ingått 
i en lokal maktstruktur, och hur de förhållit sig 
till en regional och överregional struktur. De 
forskningshistoriska och pedagogiska värdena 
utgörs främst av att en undersökning kan ak-
tivera intresset för förhistorien allmänt och lo-
kalt, samt öppnar för en diskussion om hur vår 
historia formas. Mot denna bakgrund är det 
av stort värde att fornlämningen blir föremål 
för en särskild undersökning inför en exploa-
tering.
 Resultaten från Tanum 1893 visar att det 
finns oskadade anläggningar inom detta i öv-
rigt planerade område. Det främsta värdet av 
vidare undersökningar utgörs av möjligheten 
att klarlägga boplatsstrukturen i anslutning till 
Gisslerödgravfälten, kronologiskt såväl som 
funktionellt. Mot denna bakgrund bör fornläm-
ningen blir föremål för en särskild undersök-
ning inför en exploatering.

Anders Gustafsson: Arkeologihistoria som historia och som arkeologi. Studier i arke-
ologins egenhistorier. 2001 sid. 199:

Av det bokstavligen oändliga antalet möjliga arkeologihistoriska händelser som ägt 
rum, är det endast ett försvinnande litet antal som utväljs och tematiseras. Vilka, hur 
och varför detta äger rum är av vital betydelse om man vill öka sin förståelse för den 
arkeologiska kunskapsproduktionen.
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Ill. 10. Schakt 5 med anläggning 5 i förgrunden, förmodligen en av de som noterades av 
Frödin 1903. Annika står i begrepp att dokumentera anläggning 1. Foto mot norr.
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Bilaga 1: GrävenheterBilaga 1 Grävenheter

Nr Längd Jordart Anläggning Fynd Prov Kommentar

1 8 0,2 0,3 - - -

2 7 0,2 0,3 Sand Ja - Ja

3 5 0,2 0,3 Sand Ja - -

4 4 0,2 0,3 - - -

5 0,1 0,35 ja ja ja

6 7 0,05 0,3 - - -

7 7 0,1 0,7 Sand ja - ja

8 7 0,2 0,8 Sand ja - ja

9 7 0,2 0,2 Sand ja - ja

10 7 0,1 0,3 Sand ja - ja

11 4 0,25 0,8 - - -

12 12 0,4 0,8 ja - ja

13 4 0 0,1 - - -

Minsta dj Största dj

Sand o morän

Morän

Sand, påförda 
massor 0,1-0,35 
dj

Upptaget i grus-
tag. 

Morän Koncentration 2 x 
3 m - av större 
stenar 0,40-0,80 
m stora

I NV ett tiotal stör-
re stenar ca 0,40 
m stora

Humus grus o 
morän

Sand, påförda 
massor 0,35 dj

Upptaget i parke-
ringsplats

Morän Endast större 
block, genast åter-
fyllt.
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Bilaga 2: Anläggningar

Nr 1 2 3
Schakt  5 5 5
Typ Härd Härd Mörkfärgning
Form Oregelbunden Oregelbunden Rund
Längd m 1,2 0,7 0,4
Bredd m 0,8 0,5 0,4
Djup m 0,2 0 0
Möh 23 23 23
Fyllning Sot, kol o sten. Sot, kol och skärvig sten. Sot och kol.

Beskrivning

Kommentar Ej undersökt. Ej undersökt.

Prov - -

Vedart Tall 0 0
Datering c-14 BP - 0 0
C-13
Cedad nr -

I ytan består anlägg-
ningen av ett centralt parti 
med skärvig sten, kol och 
sotig sand. Detta är re-
lativt runt. Delar av fyll-
ningen täcker ett område 
utanför stenpackningen åt 
söder. Undre delen av 
fyllningen utgörs av sot 
och kol samt natur-
formade stenar.

Omedelbart söder om an-
läggning 1. I ytan av an-
läggningen syns skärvig 
sten, kol och sotig sand.

Fyllningen i ytan bestod 
av sotig sand och kol.

Anläggningen undersökt 
genom att den NÖ kva-
dranten genomgrävts och 
provtagits.

1: kol
5: makro

Ill. 11. Anläggning 1.
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4 5 6 7
5 5 2 2
Mörkfärgning Härd Härd Mörkfärgning
Rund Oval Rund Rund
0,37 1,9 0,8 0,5
0,37 1,2 0,7 0,5
0,07 0 0 0
23 23 27 27
Sotig och gråaktig sand. Sot, kol och skärvig sten. Sot och kol. Sot och kol.

- - 2: kol  -

0 0 Björk, al, ek 0
0 0 0

LTL1859A

Anläggningen snittades. 
Fyllningen bestod av sot-
färgad och gråaktig sand. 
Diffus botten.

Anläggningen består av 
en tät stenpackning. Fler-
talet stenar är skärviga. 
Mellan stenarna sotig 
sand och kol. I väster stor 
sten omgiven av recent 
material, vilken kan ha 
skadat anläggningen. I öst 
fortsätter anläggningen in 
i schaktkant. 

Relativt mycket kol och 
sot i ytan. 1 m S om finns 
en sotfläck som ej mättes 
in.

Anläggningen diffust 
avgränsad i ytan. Enstaka 
stenar förekommer.

Anläggningen undersökt 
till hälften. Stenlyft?

Anläggningen kan ha varit 
större och möjligen rund i 
grundformen. En av de 
anläggningar Frödin do-
kumenterade?

Ej undersökt. Schaktet 
vattenfylldes mycket 
snart. Vid provtagning, 
cirka 0,05 m dj, nåddes 
inte botten, varför anlägg-
ningen har ett visst djup.

Ej undersökt. Schaktet 
vattenfylldes mycket 
snart.

1168 ± 40

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Nr 8 9 10
Schakt  3 5 5
Typ Mörkfärgning Härd Mörkfärgning
Form Rund Rund Rund
Längd m 0,48 1,7 0,6
Bredd m 0,48 1,7 0,6
Djup m 0 0,1 0
Möh 26 22 22
Fyllning Sot, kol och skärvig sten. Sot, kol och skärvig sten. Sot, kol och sten.

Beskrivning

Kommentar

Prov - -

Vedart 0 Tall 0
Datering c-14 BP 0 0
C-13
Cedad nr LTL1860A

Fyllningen i ytan består av 
sotig sand, kol och små 
skärviga stenar.

Framträdde under påförda 
massor, i ytan fanns bla 
tegel, glas och ostronskal. 
Stenarna var kraftigt 
skörbrända och låg i ett till 
två lager, däremellan fan-
ns kraftigt sotig sand. 
Under stenlagret fanns ett 
centimetertjockt lager med 
sot. 
Fynd av en bit bränd lera.
I makroprov en fiskkota 
och en landlevande snäc-
ka.

Fyllningen i ytan består av 
sotig sand, kol och drygt 
fem stenar.

Ej undersökt. Schaktet 
vattenfylldes mycket 
snart.

I samband med provtag-
ning togs en meterlång 
profil upp i NV delen av 
anläggningen. En av de 
anläggningar Frödin do-
kumenterade?

Ej undersökt, vattenfylldes 
strax efter avbaning.

3: kol 
4: makro

1784 ± 45

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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11 12 13 14
5 7 5 5
Mörkfärgning Grop Mörkfärgning Mörkfärgning
Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden Oregelbunden
0,8 0,55 0,6 0,4
0,6 0,36 0,4 0,35
0 0,1 0 0
22 24 23 23
Sot och sten. Sot Sot Sot och kol.

Ej undersökt. Ej undersökt.

- 14: markkemi - -

0 0 0 0
0 0 0 0

Fyllningen i ytan består av 
enstaka stenar och sotig 
sand. Osäker avgräns-
ning.

Anläggningen framträdde 
som en oregelbunden sot-
färgning 0,15 m under 
markytan 0,55 x 0,36 m 
stor. En meterlång profil 
togs upp vilken visade att 
mörkfärgningen övergick i 
en sotlins, maximalt 0,05 
m tj. I N schaktväggen 
fanns även där en sot-
färgning. 

Anläggningen framträdde 
som en relativt välavgrän-
sad fläck av mörk sotig 
sand.

Anläggningen var diffus 
och bestod av några små 
fläckar, 0,10 x 0,10 m, 
med mörk sotig sand och 
enstaka kolbitar.

Ej undersökt. Svårdoku-
menterad pga mycket 
vatten.

Anläggningen kan tolkas 
som en grop, alternativt 
en omgrävning i en äldre 
markyta med ett brandla-
ger.

Ill. 12. Anläggning 10.
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Nr 15 16 17
Schakt  8 9 10
Typ Härd Mörkfärgning
Form Rund Oregelbunden Rund
Längd m 0,7 0,95 0,4
Bredd m 0,7 0,5 0,36
Djup m 0,18 0,06 0,1
Möh 24 24 22
Fyllning Sot, kol och skärvig sten. Sot och kol. Sot och kol.

Beskrivning

Kommentar

Prov 15: markkemi -

Vedart Al 0 0
Datering c-14 BP 0 0
C-13
Cedad nr LTL1861A

Sot- o kolkonc

Anläggningen innehöll 
mycket skärvsten i ytan 
samt däremellan kol och 
sot. Fyllningen i härden 
bestod av sotig sand med 
kolinslag men endast en-
staka skärvstenar. En 
sten täcker hela botten i 
kvadranten.

Anläggningen består av 
sotfärgad sand med kolbi-
tar, den är relativt väl-
avgränsad i ytan men dif-
fus i botten.

Två stycken koncentratio-
ner av sot och kol, med ca 
0,09 m mellan, båda ca 
0.20 x 0,20 m stora. Kol 
och sotinslaget avtar ned 
mot botten.

Anläggningen undersök-
tes genom att den norra 
kvadranten genomgräv-
des och provtogs.

Anläggningen snittades 
och provtogs.

Anläggningen snittades. 
Troligen recent, kan 
eventuellt vara rest av 
rotbrand.

11: makro
13: kol

2488 ± 50

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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LTL1861A : 2488±50BP

  68.2% probability
    770BC (68.2%) 530BC
  95.4% probability
    780BC (86.8%) 480BC
    470BC ( 8.6%) 410BC

Ill. 13. Anläggning 15 efter att norra kvadran-
ten grävts. Foto mot söder.
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18 19
12 12
Grop Kokgrop
Rund Oval
0,3 1
0,3 0,9
0,08 0,22
20 20

12: kol  

Björk Hassel, al
-

- LTL1862A

Sot och enstaka skärviga 
stenar.

Sot, kol, sten och skärviga 
stenar.

Anläggning var väl-
avgränsad och fylld av 
sotfärgad sand. Ett fåtal 
skärviga stenar fanns i 
fyllningen.

Anläggningen var väl-
avgränsad med tät pack-
ning av skärviga stenar, 
däremellan sot- och ko-
linblandad sand. Anlägg-
ningen fortsätter in i 
schaktkant åt S. I den del 
av anläggningen som an-
sluter till schaktkanten 
fanns en stor sten, ca 0,3 
m. Anläggningen provtogs 
intill denna. Även botten 
av anläggningen var tätt 
stenpackad.

Anläggningen snittades 
och provtogs.

Anläggningen undersök-
tes genom att ett mindre 
parti i anläggningens SV-
del togs upp för provtag-
ning.

16: kol
17: makro

2913 ± 50

Atmospheric data from Reimer et al (2004);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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LTL1862A : 2913±50BP

  68.2% probability
    1210BC (68.2%) 1010BC
  95.4% probability
    1270BC (93.9%) 970BC
    960BC ( 1.5%) 930BC

Ill. 14. Anläggning 19.
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Preliminär rapport

Anneberg

Tanum, Tanums Gissleröd 1:6 m 

Roger Engelmark & Johan Linderholm

Makrofossil
Materialet är vattenflotterat och sållat. Endast prov 1, A9, förefaller innehålla större mängd 
förkolnat frömaterial och en anmärkningsvärd snäcka av landlevande art. I de övriga proven 
kan förekomst ej uteslutas då proven innehåller allt för mycket humus och rotmaterial måste 
dessa gås igenom fullständigt för att säkerställa detta. Prov 4 och 5 innehåller generellt mindre 
diverse flotterat material, men detta kan bero på den mindre provvolymen.

Proven är analyserbara.

MALnr provnr Anl fröer övrigt Träkol provstorlek

06_0035:001 4 A9 Innehåller förkolnat ogräs
Fiskkota, 
snäcka

stora 
bitar, 
fragment 
i mängd Tall? 2 l

06_0035:002 5 A1

stora 
bitar, 
fragment 
i mängd Tall? 2 l

06_0035:003 11 A15

fragment 
i mängd 2 l

06_0035:004 14 A12

liten 
mängd 0,2 l

06_0035:005 15 A16

liten 
mängd 0,2 l

06_0035:006 17 A19

fragment 
i mängd 2 l

Markdata
25 prov har analyserats map MS och enkel spot test. 

Respons i MS data är till stor del avhängig inslag av grövre kornstorlekar i materialet 
(grus),dvs mineral sammansättning i dessa (figur 1). Inom gruppen prov som innehåller i 
huvudsak sand är har de förmodade gravkontextproven något högre MS än de 
boplatskontextrelaterade. Kontrollprovet har genomgående stor andel grus och avviker från 
det övriga till textur.

Ingen fosfat (Spot-P) gick att påvisa i kontrollprovet (figur 2). Provpunkt 2 och 5, förmodade 
grav respektive boplatskontext har påvisbara mängder av fosfat och då något mer i den 
förstnämnda.
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Analys av organisk halt och citronsyra löslig fosfat kommer att ge en tydligare bild av 
sediment- och jordmånsbildning samt en bättre kvantifiering av kulturinslagen. Även 
anläggningsmaterialet bör analyseras därvidlag
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Figur 1. Kornstorlek och magnetisk susceptibilitet i 5 stratigrafier.
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Figur 2. Som ovan. Relativ respons i fosfat anges med siffror.
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Ill. 15. Schakt 6 i förgrunden och i bakgrunden undersöker Lillemor anläggning 15 i schakt 8. 
Foto mot nordväst.
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