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Efterdokumentation
av Tanum 580 och 671

Stig Swedberg



Sammanfattning av undersökningsresultaten 
Rio Kulturkooperativ har utfört en efterdokumentation av schakt upptagna för nedläggning av rör 
vid Tanums Gästgiveri. Schakten högst upp på åsen togs upp igen i tre sektioner. Vid ett fjärde schakt 
genomfördes en kontroll vid upptagning. Se bilagd schaktlista.
 Schakten hade alla ett påfört övre lager som varierade mellan 0,20-0,60 meter i tjocklek. På vissa ställen 
i schakten fanns ytterligare recenta nedgrävningringar. I schakten 1-3 fanns ostörda lagerföljder med en 
tjocklek av 0,20- 0,30 meter över bottenlager bestående av sandigt grus eller sandig silt. I schakt 4 är det 
tveksamt om det fanns ostörda lager över anläggningen.
 Två anläggningar framkom, ett kulturlager och en kokgrop, se bilagd anläggningslista.
 I schakt 3 framkom ett tunnt lager med kulturpåverkad jord. I detta parti var dock lagren påverkade 
av nedgrävningar varför lagret hade en mycket liten utsträckning i schaktet. Eftersom den norra sidan 
av schaktet var minst störd av grundarbeten för huset finns det anledning att förmoda att lagret har en 
utsträckning norr om schaktet.
 I schakt 4 framkom en kokgrop. Gropen snittades genom schaktgrävningen.

Förslag till fortsatta åtgärder
Efterdokumentationen visar att det finns partier inom fastigheten som är i princip helt ostörda och mindre 
delar av ostörda lager fanns inom större delen av de schakt som togs. Förekomsten av anläggningar inom 
fastigheten och närheten till gravarna som omgärdar fastigheten gör att kommande anläggningsarbeten 
inom fastigheten bör föregås av en ansökan om ingrepp i fornlämning till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Omslagsbild: Benjamin rensar fram kulturlagret i schakt 3, cirka fem meter från högen Tanum 671. Foto 
mot NV.



Geografiska och administrativa uppgifter
Län Västra Götaland
Kommun Tanum
Landskap Bohuslän
Socken/Stad Tanum
Kartblad 09A3i
Fastighet/kvarter
Beslutande länsstyrelse Länsstyrelsen, Västra Götaland
Länsstyrelsens dnr 431-9263-2011
Beslut enligt KML Arkeologisk förundersökning enligt 2 kap. 13§ KML
Datum för beslut 2011-04-21
Undersökningens art och omfattning
Undersökarens dnr/projektnr 1134
Typ av undersökning/åtgärd Annan åtgärd
Fältarbetstid start 2011-04-26
Fältarbetstid slut 2011-04-26
Undersökande/ansvarig organisation Rio Kulturkooperativ
Ansvarig person Stig Swedberg
Typ av exploatering Vattenledning
Uppdragsgivare/exploatör Tanums Gestgifveri
Antal arbetsdagar 1
Beräknad rapporttid 1
Total faktisk kostnad

Beräknat
Yta, ext (m2)
Yta (m2)
Volym (m3)
Schakt (m)
Timmar, grov
Timmar, arkeolog
Timmar, maskin

Undersökt
Yta, ext (m2)
Yta (m2) 75
Volym (m3)
Schakt (m) 46
Timmar, grov Timmar, arkeolog 11
Timmar, maskin 5

Berörda RAÄ-nr/tillfällig arbetsidentitet (objektnr)
1134:1 och 2, Tanum 580 och 671

Datering Brons-järnålder
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