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Muristningen

Flydda språk som ljöd kring offrens tjurar 
kan vi aldrig ana eller finna.
Ordfor skördeväder, hagelskurar 
har gått bort med ord fór man och kvinna. 
Hur lät namnet på den långa båten, 
revbensspantad, avklätt tydligt ristad.
Hur lät ordet mjölk, vad hette solen.
Hur lät kärlekssången, sinnesorden, 
ordfór ögon, näsa mun och öra, 
sommarorden som i språket levde, 
vinterordens snö och höstens äpple?
Hur lät namnet på den tunga döden.
Vi kan se, men vi kan inte höra.

Harry Martinsson
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Riksväg 2 — E6 och arkeologi i Tanum

Krokig, smal och olycksbelastad löpte E6 från Hog- 
hem genom Tanumshede till Knäm i norra Bohuslän, 
tills Vägverket byggde om vägen 1990—92. Det hade 
då gått 35 år sedan riksväg 2, som vägen förut hette, 
delvis rätades. I samband med denna ombyggnad gjor
des en arkeologisk besiktning av vägstakningen, men 
inga undersökningar. Redan då planerades mer om
fattande nybyggnation. Planerna aktualiserades under 
slutet av 1970-talet och då slutundersöktes ett röse och 
två andra fornlämningar provundersöktes. Den helt 
nya vägsträckningen förbi Tanumshede löper genom

ett landskapsavsnitt där hällristningar och andra forn
lämningar ligger mycket tätt och vägbygget har med
fört att det för första gången har genomförts arkeolo
giska utgrävningar i större omfattning i Tan um, en av 
Sveriges fornlämningsrikaste socknar. De har utförts av 
Riksantikvarieämbetet, UV Väst i Kungsbacka. I arbetet, 
som pågått i etapper från hösten 1990 till hösten 1992, 
har personal från Vägverket, smdenter från Göteborgs 
universitet, medlemmar iTanums Fornminnesförening, 
tanumsbor och personal från Hällristningsmuséet del
tagit.

7



T^ad är en fornlämning?

Ordet fornlämning leder tanken till något gammalt, 
gärna något från tiden innan vi har skrivna dokument. 
Det kan därför tyckas egendomligt att till exempel 
gårdstomter, vägar, milstenar, tegelbruk och kvarnar 
är fornminnen i kulturminneslagens mening (fig. 2). 
Ett utdrag ur kulturminneslagen, där olika typer av 
lagskyddade kulturminnen räknas upp, återges på 
sidan 89.

Vi lever i en tid och en kultur där banden bakåt är 
sköra och lätt bryts. Olika typer av lämningar far lag
skydd för att inte oförstånd och exploatering skall or
saka totalt brott i kommunikationen med det som va
rit levande bruk för inte så länge sedan. För att läsaren 
lättare skall kunna överblicka vad olika tidsepoker, 
framför allt förhistoriska, kallas och hur de förhåller 
sig till varandra finns en "tidstavla" på sidan 87.

De stora förändringar som skiftesreformerna, stor
skifte, enskifte och laga skifte, orsakade under slutet 
av 1700-talet och hela 1800-talet kan vi följa i många 
skrivna källor, men bysplittring och utflyttning av går
dar lämnade också fysiska spår i landskapet. De kan 
lämna viktig information om bebyggelseutveckling 
och förändringar i gårdarnas lägen från järnålder och 
framåt, till exempel varför vissa gårdar utvecklats till 
byar, medan andra förblivit ensamgårdar.

Ett exempel på hur utövare av folktro använt sig 
också av fornlämningar är bruket av älvkvarnar/skålgro- 
par*. Ingen av oss kommer sannolikt att träffa någon 
som i en obruten tradition, och med "stark tro" på nyt
tan, smörjer en skålgrop med fett eller lägger småmynt 
i den. Under 1900-talets första årtionden levde detta 
bruk kvar på flera håll i Sverige. Från Uppland finns



Figur 2 På en bergsrygg, som nu är genomskuren av vägen, finns vid Kvarnbacken en kvarngrund. I väg- 
sträckningen grävdes ett bronsåldersröse ut 1981. Ett röse väster om detta ligger kvar. Foto A.-L. Gerdin.

9



en berättelse av en meddelare född 1845. Den lyder 
"Om folk blitt sjuka för att de hade råka för, så skulle 
de smörja säj med svinister ve Grimie Älvkvarn, å kvar
na skulle de först smörja. Å innan de gick därifrån la 
de ner i kvarna, om de inga pengar hade, knappnålar. 
Å om de inte kunde smörja säj själva, å gå te älfkvarna, 
va dä e gumma där i Grimle som gick å smorde åt dom. 
I solnedgången skulle dä ske, tre torsdagskvällar å rad 
å offra någe, öresslantar eller runnstycken. Då skulle 
sjuka gå över." Även vägar har mycket att berätta. Da

io

gens vägar förändrar landskapet mycket mer genom
gripande än de gjorde förr. De är av trafiksäkerhetsskäl 
breda, raka och helst skall det inte finnas några backar. 
Gårdagens vägar, även de stora förbindelselederna, 
följde de förutsättningar landskapet gav; backe upp 
och backe ner, runt bergknallar och våtmarker. De 
knöt samman mindre och större platser med varandra. 
De rester man kan hitta av gamla vägsystem, till exem
pel hålvägar, har därför mycket att berätta om land
skap, bebyggelse och kommunikation i äldre tider.



c7anums fornlämningar

I Tanum är det hällristningarna som rönt störst upp
märksamhet och de har under århundraden fascinerat, 
förbryllat och lockat till en mångfald förklaringar. 
Många resor och inventeringar har gjorts för att för
teckna och beskriva fornlämningar i Tanum sedan 
Peder Alfssön år 1627 lämnade teckningar av hällrist
ningar till professor Ole Worm i Köpenhamn. Varje 
ny resa och inventering har sedan dess tillfogat nyupp
täckter. I och med Riksantikvarieämbetets senaste 
fornminnesinventering från 1990—91, som är en revi
dering av den som genomfördes under 1970-talet, 
finns det sammanlagt 1 647 inventerade objekt i 
Tanum (listan upptar 1 717 nummer, men några har 
slagits ihop).

I tabellen på nästa sida framgår att hällristningar till
hör den vanligaste fornlämningskategorin i Tanum. 
När fornlämningar förtecknas i Riksantikvarieämbe
tets register far varje hällristningslokal ett eget num
mer och markeras på ekonomiska kartan med . k, om 

avståndet till nästa är minst 50 meter. Gravar markeras 
antingen som enstaka: O k, gravgrupp: O-v, k, eller 

gravfält: k om Aera än 5 gravar ligger tillsam
mans (se vikt karta sist i boken). Tabellens 497 lokaler 
innehåller alla varianterna. Värt att notera är det rela
tivt ringa antalet registrerade boplatser. De markeras 
med (k), eftersom de är svåra att avgränsa. De står näs
tan alltid i registret som stenåldersboplatser, men flera 
är sannolikt också från brons- och järnålder.



Fomlämningstyp Antal lokaler

Hällristning 508

Grav/gravfält 497

Boplats 178

Gårdstomt 170

Övrig 85

Fyndplats 76

Tomtning 61

Kvarn

Fornborg 7
Labyrint 6
Torp 7
Fornåker

^ 1

I Fomlämningstyp Antal lokaler
Milstolpe 5
Hålväg 4

Sentida grav 2
Byggnad 1
Vägsten 1
Boplatsvall 1
Fångstgrop 1
Pestkyrkogård 1
Offerkast 1
Trankokeri 1
Tegelbruk 1

1 Boplatsgrop i klapper
-i— J
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undersökningar före 1990

I Tanums fornlämningsrika socken har det gjorts för
vånansvärt få arkeologiska utgrävningar, men kanske 
är det så att intresset för hällristningar dominerat så 
starkt att annat kommit i skymundan. Under 1800- 
talets slut och 1900-talets början undersöktes i sam
band med olika resor och inventeringar några rösen, 
som jag kommer tillbaka till. På Greby gravfält, ett av 
Bohusläns vackraste, öppnade arkeologen Oscar Mon- 
telius år 1873 elva gravar. Han gjorde detta därför att 
han var intresserad och inte för att marken skulle be
byggas eller användas på sätt som skadade gravfältet. 
Högarna innehöll brandgravar med lerkärl där de brän
da benen och föremålen lagts sedan de samlats ihop 
från bålplatserna, där de döda bränts. Krukorna och 
föremålen, kamfragment, pärlor och sländtrissor*, 
visar att de människor som begravts här levde för 1 700 
år sedan, under romersk järnålder (fig. 3 och 4).

Under 1900-talet har det trots intensivt byggande 
både av hus och vägar inte heller grävts i den omfatt
ning, som borde varit motiverad. På gården Västerbys 
ägor, inte långt från en dös*, räddades vid seklets bör
jan några järnåldersgravar och stenålderslämningar 
från att förstöras totalt vid grustäkt. Bland boplatsfyn- 
den märks en stor mängd ornerade krukskärvor. Här 
hittades också föremål från äldre stenålder: 1 lihultyxa* 
(en yxtyp som jag kommer tillbaka till) och 2 kärnyxor* 
av flinta. Vid Gissleröd har ett gravfält från järnåldern 
undersökts i omgångar allteftersom området bebyggts. 
Det började 1903-04 med fjorton gravar, men från 
detta tillfälle finns tyvärr ingen rapport. Vid uppföran
det av ett nytt skolhus 1931 dokumenterades fyra gra
var, som bestod av låga stensättningar med ett några 
decimeter tjockt jordlager. Gravgodset utgjordes av 
brända ben, några spikar av järn och enstaka pärlor.



Figur 3 Gruvfältet vid Greby som G. Brusewitz såg det på 1800-talet.
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Sexton år senare undersöktes sammanlagt 29 brand
gravar i låga, jordblandade stensättningar och ovala 
samt runda högar. Föremålen, lerkärl, nitar/spikar av 
järn, bältebeslag av brons och järn, pärlor, kamfrag
ment, björnklor*, sländtrissor och pärlor, visar att gra
varna är från folkvandringstid/äldre vikingatid.

Figur 4 Sländtrissa, en gravgåva (skala 2:3), och lerkärl 
(skala 1:4) från högar som O. Montelius öppnade år 1873 på 
Greby gravfält. Lerkärlet har fungerat som behållare for brända 
ben. Gravarna är från romersk järnålder. Ur Bidrag till känne
dom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia, 1879.
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förhoppningar inför en stor undersökning och tre grundfrågor

När vi på grund av vägbygget skulle befinna oss mitt 
i en hällristningsbygd var naturligtvis förhoppningar
na att vi skulle träffa på lämningar som fyller bygden 
med mera tecken på liv än det dova ljudet från häll- 
ristarnas knackande. Röklukten från eldstäderna, där 
keramiken bränns, säden torkas, bronsen smälts, ma
ten lagas och myterna berättas. Den speciella klangen 
när flinta arbetas till verktyg. Skenet från eldarna vid 
svedjeröjningen* för åkrarna. Ceremonierna vid viktiga 
händelser. Spåren efter människor som levt och dött 
här. Som arkeolog arbetar man alltid med några grund
frågor; när, hur och varför? Av allt som en gång funnits 
är det bara fragment av helheterna som bevarats och 
kan grävas fram. Fragment, som skall hjälpa oss med 
svaren på de många, många delfrågor i vilka grund
frågorna måste delas upp. Det vi hittar är till exempel 
föremål av flinta, keramik, och metall, men mycket

sällan lättförgängliga organiska material som trä, textil 
och läder. I Tanum överträffades våra förväntningar 
att göra intressanta fynd på boplatser, i skärvstensrö- 
sen* och gravar av ett sädesförråd i en grop i marken. 
Ett sådant fynd betyder oerhört mycket för att knyta 
ihop svaren på var-, hur- och varförfrågorna.

Vi far ibland frågan: måste vi lägga ner mer tid och 
pengar på arkeologi, vet vi inte tillräckligt? Svaret är 
att inga svar är beständiga. Bosättningar, odlingsytor, 
vägar, gravar, kultplatser och ortnamn är resultaten av 
skeenden, som inneburit små och stora förändringar. 
Okad kunskap om dessa vinner vi genom att ställa 
andra frågor, än vi gjorde för tio, ja till och med fem 
år sedan. Ibland bidrar också enstaka fynd till att ändra 
bilden av ett skeende. Utöver det vardagliga, hårda ar
betet bjuder arkeologi i fält ibland på fantasieggande 
och kunskapsberikande överraskningar.
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är har vi grävt

Från nio platser längs den nya vägsträckningen, som 
totalt är ungefär åtta kilometer lång, har vi ett omfat
tande material som representerar boplatser, gravar och 
kultplatser och spänner över en tidrymd på 5 000 år, 
från stenålder till järnålder (fig. 5).

Vi har funnit stolphål som visar var husen stått, 
eldstäder, ugnar, avfallsgropar, skärvstenshögar, röj- 
ningsrösen, märken efter plöjning med årder*, gravar 
och hällristningar. Detta kommer att bidra till ytter
ligare kunskap om en stor del av vår forntid, men 
framför allt om tiden mellan 1 800—500 före vår tide
räknings början, bronsåldern, hällristningarnas sekler. 
Ännu återstår mycket arbete med allt som kommit i 
dagen. Efterarbetet pågår och innebär bland annat att 
hundratals kilo flinta och keramik måste granskas, kol

prover skall vedartsbestämmas och dateras med hjälp 
av 14C-metoden, jordprover skall flotteras (vattensål- 
las) för att vi skall kunna plocka ut förkolnade frön och 
sädeskorn. Brända ben skall analyseras för att avgöra 
om de är människoben eller djurben, vilka sorters djur 
det i så fall handlar om samt ålder och kön på de män
niskor, som bränts innan de begravdes. Denna skrift 
är alltså en första information om de utgrävda platser
na, vilka beskrivs kortfattat från söder till norr, samt 
en presentation av några fynd och frågeställningar. 
Detta innebär att jag frångår en strikt kronologisk ord
ning (tidsordning). Varje grävningsplats innehöll läm
ningar och fynd från olika tider och även om det blir 
mer svåröverskådligt tidsmässigt presenteras varje 
grävningsplats för sig.



Figur 5 Tanumshede med omgivningar. 
Den firsta etappen i vägbygget från Hoghem 
till Skärboälven löper öster om Tanumshede. 
Andra etappen var inte klar, när kartan 
trycktes — den visas med en heldragen svart 
linje. Förminskat utdrag ur Topografiska 
kartan (Gröna kartan). En ruta = 1 km2.
Se också vikt karta sist i boken.

1) Hällristningar vid Hoghem
2) Grav falt och boplatser på Rylands ägor
3) Boplatser norr om Skärboälven
4) Gravfdlt, boplatser och hällristning i 

Edlunds backe
5) Röse
6) Skärvstensrösen och röjningsrösen 

norr om Källbacken vid Håkebytorp
7) Grav och boplats vid Håkebytorp
8) Skärvstensförekomst
9) Gravar och boplatser norr om 

vägen till Tova
10) Gravfdlt
11) Boplats
12) Åker med lihultyxor
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Undersökningarna 1990—91 
från Hoghem till Ryland



Figur 6 Detaljer från de hällristningsblock som flyttats från Hoghem till Vitlycke hällristnings- 
museum. I adorantgruppen är mittfigurens verkliga längd 29 cm. Bilderna är gjorda som frottage*.
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én hällristning byter plats

Hösten 1990 frilädes och flyttades bohuslänskt urberg, 
med hällristningar från bronsåldern, som stora utsåga
de block från sin ursprungliga plats vid Hoghem till 
Vitlycke hällristningsmuseum. Detta kunde genom
föras tack vare att Vägverket ställde medel till förfo
gande. Förutom de allmänt förekommande skeppen 
och skålgroparna innehåller blocken två framställ
ningar av mer ovanligt slag. Den ena är tre så kallade 
adoranter, människor som står på rad med höjda ar
mar. Den andra är en mycket mer svårtolkad bild, som 
också pryder den plakett deltagarna i loppet "Tanums- 
milen" fick den 26 september 1992, då första etappen 
av vägbygget invigdes (fig. 6).
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£tt gravfält på flera boplatser vid S karboljordens södra strand

Alldeles norr om Tanumshede, längs vägen till Lur, 
undersöktes i januari och mars-april 1991 några gra
var från förromersk—romersk järnålder (fig. 7 och 8).

De låg på mark som tidigare använts för bosätt
ning. Där fanns spår från stenålder, bronsålder och 
möjligen förromersk—romersk järnålder. Gravfältet 
och boplatserna skadades när vägen mellan Tanums
hede och Lur byggdes om på 1950-talet. Den moderna 
vägens föregångare kan vara mycket gammal. Det är 
inte uteslutet, att detta gravfält samt de fyra mycket 
stora högarna, som är belägna 350 m mot nordost pla
cerats vid en förhistorisk väg. Den höjdrygg där vägen 
löper utgör en naturlig sträckning för samfärdsel (fig. 
9 och 10).

Av gravfältet återstod sex i stort sett oskadade och 
två nästan helt förstörda, övertorvade stensättningar. 
Deras utseende och läge i terrängen gjorde att de kun

de antas vara från äldre järnålder. Gravarnas ålder be
kräftades genom fynden och en 14C-datering. Den 
största gravens stenar låg på ett tunt kollager, som visar 
att man röjt och bränt av platsen för att anlägga den. 
Kol från detta röjningsskikt har daterats till senare 
delen av romersk järnålder. Kantkedjan bestod av väl 
valda stenar, många med kvaderstensutseende, vilka 
kan ha brutits i ett litet stenbrott intill gravplatsen. Vi 
fann ingen gravgömma, eftersom denna grav tyvärr var 
plundrad (fig. 11).

En annan stensättning hade byggts ovanpå två äld
re gravar, som båda innehöll varsitt lerkärl där de brän
da benen från gravbålen lagts ner. Ett av lerkärlen var 
helt krossat av stenarna ovanpå, men det andra har 
varit möjligt att klistra ihop så att det går att se formen 
och storleken. Det är ett stort, rundbukigt kärl 25 cm 
i diameter och lika högt, fyllt med rena brända ben.
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Figur 7 Vintergrävning i tält januari 1991 erbjödfi lämpliga fotovinklar. Olof agerar ridåhållare. 
Foto E. Schaller Åhrberg.
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Figur 8 Inne i tältet var det behagligare än utanfor, där snön yrde. Eva och Olof rensar fram gravarna. 
FotoA.-L. Gerdin.
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Figur 9
En del av gravfdltet och bosättnings- 
ytoma längs vägen från Tanumshede 
till Lur. Gravfdltet var beläget på vän
ster sida om vägen, medan boplatserna 
mycket väl kan ha sträckt sig över även 
på höger sida. Här var emellertid allt 
bortschaktat redan innan arkeologer 
kom dit. En ombyggnad på 1950-talet 
rätade ut vägen. Den gamla vägen löper 
till höger och passerar längre fram fyra 
mycket stora, men skadade högar.
Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 10 Gravfdltet längs Lurvägen. I vägkanten två gravar, där endast delar av kantkedjoma återstår. 
Foto A. -L. Gerdin.
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Figur 11 Den största graven med en plundringsgrop som ett stenfritt område i mitten. Kantkedjan, som är 
mycket vällagd, består delvis av bearbetade, tillhuggna stenar. Foto A. -L. Gerdin.
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Figur 12 En liten stensättning med kantkedja. Bilden är tagen när all stenpackning är borttagen. Mitt i 
graven står ett krossat Lerkärl med brända ben. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 13 En del av en vävtyngd*, som hittades i boplatslagret 
vid den stora graven. Foto A. -L. Gerdin.

Att benen är rena innebär att man medvetet undvikit 
att fa med kol från gravbålet i krukan. De är inte heller 
så hårt brända, ty det gick att urskilja kotor och övre

delen av lårbenen. Det behövdes alltså ett stort kärl för 
att de skulle fa plats (fig. 12).

Vi vet inte var de människor bodde, som använde 
gravfältet. Vi vet inte säkert om de gravlagda tillhörde 
en familj, en gård. Ett gravfält av den här storleken har 
kanske använts under några generationer. Om vi förut
sätter ett familjesystem, där flera generationer bodde 
tillsammans och familjemedlemmarna begravdes nära 
gården, kan det tolkas som ett gårdsgravfält.

En del av lämningarna under och intill gravfältet 
kan härröra från äldsta järnålder. I jorden mellan ste
narna i gravarna påträffades krukskärvor, som följt 
med från ett boplatslager, när man skar torvor för att 
täcka stenpackningarna.

Gravfältet låg också på ännu äldre lämningar, till 
exempel en härdgrop mitt under den stora plundrade 
graven. Kol härifrån har daterats till yngre bronsålder.
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Vi har hittat föremål från äldre stenålder, från över
gången mellan stenålder och bronsålder och från yngre 
bronsålder. Bland fynden kan nämnas en yxa av sten, 
pilspetsar, delar av skäror och andra flintföremål, kruk- 
skärvor och en halv vävtyngd av lera (flg. 13).

Platser med spår av järnåldersbosättningar är ännu 
fa i Tanum. Sydväst om det stora Greby gravfält gräv
de man för grundmurar 1864 och träffade då på en 
avfallsgrop från äldre järnålder. Gropen innehöll eld- 
påverkade stenar, skärvor efter minst 12 lerkärl, en 
halv benkam och bevarade djurben, som kluvits för att 
man skulle komma åt märgen. Dessutom hittades ett 
ben av garfagel, som fortfarande levde vid Skageracks 
kust under järnålder. Garfageln, som inte kunde flyga, 
är sedan länge utrotad. Den har varit mycket uppskat
tad som föda och ben efter fågeln har hittats på flera 
stenåldersboplatser (fig. 14 och s. 19).

Figur 14 Skärva av lerkärl (skala 1:2) samt kamfragment 
(skala 2:3) ur en avfallsgrop, daterad till järnålder, i närheten 
av Greby gravfdlt. Ur Bidrag till kännedom om Göteborgs och 
Bohusläns fornminnen och historia, 1879.



£tt "praktfynd"

Från höjden vid Lurvägen sluttar berget ner mot går
den Kålhog och Skärboälvens dalgång. Här har män
niskor bott eller uppehållit sig under äldre stenålder 
och bronsålder. Under slutet av äldre stenålder (ca 
6 000 år före nutid) stod havsytan ungefär 40 m högre 
än idag på grund av inlandsisens avsmältning. Stenål- 
dersboplatsen har legat skyddad från havet på södra 
stranden av Skärbofjorden, som då sträckte sig in till 
Ulvesked och Hallind (fig. 15 och 17).

Under äldre stenålder hade människor ännu inte 
börjat bruka jorden och hålla tamboskap utan man 
jagade, fiskade och samlade ätliga växter. Man bosatte 
sig därför i resursrika områden nära havet. Klimatet 
var gynnsamt och ädellövskogarna med ek, alm och 
lind dominerade landskapet. Fynden från den senme- 
solitiska boplatsen är typiska; mikrospånkärnor, mik- 
rospån och segmentknivar av flinta. Flera föremål från

denna så kallade lihultkultur* skulle vi komma att finna 
även på andra platser. Under yngre stenålder började 
man odla marken och bronsålderns människor levde 
förutom av jakt och fiske på jordbruk och boskaps
skötsel. Landhöjningen hade då fortsatt och efterhand 
frigjort allt större landområden och strandlinjen vid 
bronsålderns början låg ungefär 25 m lägre än under 
äldre stenålder — men fortfarande sträckte sig havsvi
ken in i landet, nu till Högar och Val (fig. 16).

På bronsåldersboplatsen grävde vi kokgropar, här
dar, avfallsgropar samt ett sädesförråd, "praktfyndet". 
Efter avbaningen av matjorden längs den blivande 
vägbanan låg en samling muslortsliknande små svarta 
tingestar samlade på ett ställe (fig. 18).

Muslortarna visade sig vid närmare granskning vara 
en stor mängd förkolnade sädeskorn. Den fortsatta 
grävningen avslöjade ett sädesförråd i en grop i mar-



Tanumshede

Figur 15 Kartan visar strandlinjen vid slutet av äldre stenålder. Vattnet stod då cirka 40 m högre än idag. Vägens sträckning, 
läget fór Tanumshede och gravplatserna, utom Hoghem, har markerats.
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Tanumshede

Figur 16 Kartan visar strandlinjen vid bronsålderns början. Vattnet stod då cirka 15 m högre än idag. Vägens sträckning, 
läget för Tanumshede och gravplatserna, utom Hoghem, har markerats.
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Figur 17 På sluttningen ner mot Skärboälvens dalgång har människor bott under äldre stenålder och 
bronsålder. Betty Ann och Micke tömmer några kokgropar från bronsålder på innehållet av skörbränd sten. 
Foto A.-L. Gerdin.

34



Figur 18 Dessa små svarta tingestar som ser ut som musLortar är ett sensationellt fynd. Det är förkolnade 
sädeskorn från bronsåldern. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 19 Gropen med sädesforrådet — linjerna förtydligar hur 
den såg ut: 1) är sädeskorn blandade med jord, 2) är tätare med 
sädeskorn, heldragen linje är gropens botten. Foto A.-L. Gerdin.

ken. Säden har förvarats i en rund behållare av näver 
eller annan bark. Gropens diameter var ungefär 60 cen
timeter och det bevarade djupet 30 centimeter. Sädes
kornen har bevarats tack vare att de är helt förkolnade
(fig. 19).

Vi har gott om fynd av sten och flinta, men detta 
fantastiska fynd hjälper oss att förstå forntida vardags

liv och sätter fantasin i rörelse på ett helt annat sätt. 
Vid tolkningen krävs ett nära samarbete mellan mån
ga, som bidrar med sina specialkunskaper. En paleo- 
etnobotaniker reder ut vilka sädesslag och fröer det 
handlar om. En vedanatom tittar på träresterna och 
artbestämmer det trä som bevarats i förkolnat till
stånd. Dateringen görs av The Svedberg-laboratoriet 
i Uppsala, där man utför så kallade acceleratordate- 
ringar av den radioaktiva kolisotopen 14C.

Trehundrafemtiotusen sädeskorn

En genomgång av sädesslagen från förrådet har gjorts 
på en liten del av hela mängden, ca 2 000 sädeskorn 
av minst 350 000. Merparten är sädesslaget korn (Hor- 
deum), de flesta av den sort som kallas skalkorn. Skal
korn är svårtröskat, därför att agnarna är sammanvux
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na med själva sädeskornet. Där finns också skallösa 
korn, havre (Avena) och vete (Triticum). För att kunna 
avgöra om havren är vanlig havre eller flyghavre be
hövs agnarna, men dessa saknas, antingen därför att 
säden är mycket väl tröskad och rensad eller på grund 
av att de förstörts vid förkolningen.

Ogräsfrön

I säden döljer sig också en del ogräsfrön. Det rör sig 
om frön från vad som idag betraktas som åkerogräs; 
svinmålla (Chenopodium album), måra (Galium), åker
pilört (Polygonum persicaria), och åkervinda (Fallopia 
convolvulus) och grön kolvhirs (Setaria viridis), som är 
nära släkt med kolvhirs (Setaria italica). Flera arter, 
som vi idag betraktar som ogräs, har näringsrika frön 
t.ex. svinmålla, som människan använt till föda. Svin-

mållefrön är rika på fett och stärkelse och i arkeolo
giska sammanhang kan de antas vara medvetet skör
dade/samlade. Bland säden från Tanum finns relativt 
lite ogräsfrön, framför allt av lågväxande arter. Anled
ningarna kan vara flera. Skördefolket har skurit av 
axen så högt att de inte fick med det lågväxande ogräset 
och säden är väl rensad.

Näver för förvaring

Hela gropens innehåll av jord, grus och sädeskorn har 
tagits till vara. Här fanns också större bitar trä och möj
ligen näver. På de sistnämnda satt sädeskornen kvar, 
liksom avtryck av sådana. När björknäver långsamt 
brinner eller pyr frigörs björktjära. Det kan vara i så
dan utfälld tjära avtrycken syns och kornen sitter fast 
(fig. 20).



Björknäver har under alla tider använts framför allt 
där man vill ha något skyddat mot fukt; som takma
terial under torvtak, som skoning runt stolpar i mar
ken och till svepta askar och skäppor. Det förvarings
kärl säden legat i kan därför mycket väl ha varit av 
näver. Det slutliga svaret på denna fråga och frågorna: 
vilka träslag finns bland kornen, går det att avgöra om 
träet är bearbetat och utgjort stommen i ett näverkärl, 
far anstå tills analysen är klar. Ett alternativ till funk
tionen som förvaringskärl är någon form av behållare 
i vilket utsädet burits, men detta är nog mindre san
nolikt på grund av storleken.

Allt från bronsålder

Det var med stor spänning vi väntade på daterings- 
resultaten. Glädjande nog visade sig sädeskornen vara
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Figur 20
En del av förvarings
kärlet, där korn och 
avtryck syns tydligt.



3 000 år gamla, det vill säga att de helt säkert vuxit och 
skördats under bronsåldern. Datering med 14C-meto- 
den av mycket små mängder organiskt material, som 
ett enda sädeskorn, är möjlig tack vare accelerator
datering. När vi till exempel använder säd daterar vi 
något som växte och skördades inom mycket snäva 
tidsmarginaler. Om man daterar förkolnad ved från en

eldstad finns risken att veden utgjordes av ett träd som 
var många hundra år när det avverkades och användes 
som bränsle. Det vi i det fallet bestämmer oss för att 
analysera kan vara den innersta kärnan, som slutade 
att ta upp 14C-isotoper långt innan trädet avverkades 
eller dog. Åldern blir alltså för hög för det samman
hang vi vill ha tidsbestämt.



‘Tyndet leder oss vidare

Tanumsfyndet är inte unikt, men näst intill. Tio liter 
säd från bronsåldern är väl så viktiga som mer spekta
kulära föremål av guld eller silver och tanumsfyndet 
hävdar väl sin plats som ett mycket viktigt fynd. Sädes
förråd, som bevarats tack vare att de är förkolnade, har 
hittats på flera håll i Europa. Förutom dessa riktiga 
sädeskorn finns många exempel på avtryck av sädesax 
och korn i keramik och lerklining d.v.s. den lera som 
täckt vidjeflätade väggar. Kornen fastnade, när kru
korna formades och leran till husen blandades. Vid 
bränningen av krukorna, eller när husen brann har 
plantresterna förstörts, men de har lämnat kvar av
tryck. Det har även förekommit en medveten inbland
ning, så kallad magring, av tröskavfall i lera till lerkärl 
och andra föremål, men detta är ovanligt på våra 
breddgrader. Det var med hjälp av plantavtrycken 
man började forskningen om vad som odlats, hur
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Figur 21 Man med årder draget av två oxar. Ådret var en 
föregångare till plogen. Hällristning från Finntorp i Tanum.

odlingen av olika grödor växlat och vilka andra nyt- 
toplantor man använt sig av. Från Tanum har man 
upptäckt avtryck i bronsålders- men framför allt järn- 
ålderskeramik. Exempel är skärvor ur gravar från Giss- 
leröd och Greby med avtryck efter korn och havre.

Om vi återvänder till förvaringskärlet med sitt da
terade innehåll bidrar det till att t.ex. de hällristningar 
som föreställer män bakom årder, som ofta dras av 
oxar, får ytterligare mening (fig. 21).



Figur 22 Årderspår, som avtecknar sig i det ljusa gruset under 
matjordslagret. FotoA.-L. Gerdin.

Vi vet nu vad det var man kan ha sått på svedjorna 
eller de små åkrarna sedan fruktbarhetsriterna genom
förts. Förutom riter krävdes jordbruksteknik för ett 
lyckosamt utfall av jordbruksarbetet. Årdret vänder 
inte som plogen jorden. Det var därför nödvändigt att 
ärja (plöja) kors och tvärs. På två andra platser hittade 
vi årderspår (fig. 22).

Att jordbearbetningen spelade en avgörande roll 
för skördeutfallet har visats genom försök i både Eng
land och Danmark. Försök bl.a. på Butser Farm i Eng
land visar att på god, ogödslad, men väl bearbetad jord 
gav 25 kg utsäde en åttafaldig skörd eller ca 200 kg.

Som skördeverktyg användes under slutet av sten
åldern och början av bronsåldern skäror av flinta. Vi 
har hittat en hel och många fragment av sådana skäror, 
som jag återkommer till. Tanumssäden har troligen 
skördats med bronsskära. Vid Tecklebo i Bottna sock-



Figur 23 Under forhistorisk tid malde man säden på enkla gnidkvarnar. I stenfyllningen till gravar från bronsåldern finner 
man ofta de stora underliggama till sådana kvarnar. Foto A. -L. Gerdin. Teckning J. Slavik, Fynd 1/92.
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en har det påträffats en gjutform i täljsten till en variant 
av bronsskäror.

Vad kunde då den säd man skördade några måna
der efter sådden användas till? Naturligtvis behövdes 
utsäde för nästa år. Andra användningsområden är öl- 
bryggning och hakning. Att bronsålderns människor 
kände till bruket att brygga öl ges exempel på i en grav 
från Egtved i Danmark. En ung kvinna hade gravlagts 
i en ekkista, som daterats med årsringsanalys till året 
1 370 f.Kr. Vid hennes fötter stod en litet kärl av 
björknäver, som sytts samman med lindbast. På bot
ten syntes ett tjockt brunt lager som analyserats och 
visar att spannen innehållit ett fruktöl gjort på vete, 
tranbär, pors och honung.

Vid ölbryggning låter man först säden gro så myck
et att grodden far samma längd som sädeskornet. Där
efter torkas säden så att grodden dör. Vad som händer

under groningen är att stärkelsen omvandlas till sock
er. Därefter kan malten blandas med vatten och något 
jäsmedel. Från järnålder härstammar några fynd av säd 
som grott. Ett är från Østerbolle i Danmark. Intill en 
härd i ett hus från äldre järnålder stod ett stort lerkärl. 
I lerkärlet låg ungefär 1,5 liter grott korn och detta har 
tolkats som "ölsäd". Kornen från Tanum visar inga 
spår av att ha grott. Därför kan jag säga att säden inte 
hade bereits som första steget i ölbryggning.

Förutom till öl användes säd mald eller krossad till 
bröd och gröt. På boplatser och framför allt bland sten- 
fyllningen i gravar från bronsålder hittas ofta malste- 
nar, underliggarna till gnidkvarnar (fig. 23 och 24).

Från en bronsåldershög i Halland finns också en 
maisten med en skålgrop. Säden maldes eller krossades 
med en löpare, en sten lagom stor att fatta med två 
händer. Beroende på vilken sorts sten som användes,



kunde mjölet innehålla olika mycket stenmaterial i 
form av sand. Att äta bröd bakat på sådant mjöl bör 
ha varit ett ganska tandslitande göra.

En mycket speciell och välkänd företeelse är de för
historiska mossliken av vilka flera kommit i dagen vid 
torvtäkter i Danmark. I starkt sura, syrefattiga och garv- 
ämnesrika mossar har kropparnas mjukdelar bevarats 
genom årtusenden. Dessa människors sista måltider är 
kända för oss, eftersom innehållen i deras magar har 
utsatts för olika analyser. Tollundmannen, som 14C- 
daterats till ungefär 250 f.Kr., har som sista måltid ätit 
en gröt kokad på korn, ogräsfrön, bl.a. pilört och olja 
från lin och lindådra.

Vetemjöl lämpar sig bättre för b åkning än mjöl av 
korn eller havre. Tack vare vetets höga gluteninnehåll 
far man högt och lätt bröd. Havre saknar gluten så om 
man använder havremjöl till bakning ger det platta ka-

Figur 24 I Skee socken hittades ungefär 25 cm djupt under 
gårdsplanen på Folkestad denna kvarnsten. På den skålformiga 
stenen har det stätt ett lerkärl med brända ben och en rakkniv 
samt nål av brons. Rakkniven är intressant, därför att den på 
ena sidan har inristade djurfigurer, en figel och en fisk, något 
som är mycket ovanligt. Ur Fornvännen 1935.

kor. Bröd har hittats framför allt i gravar, men även på 
boplatser från äldre och yngre järnålder. De olika fyn
den visar att man bakat både "festbröd" och "vardags- 
bröd". I en fornborg från 400-talet e.Kr. på Vikbolan



det i Östergötland hittades en förkolnad bulle som är 
ungefär 7 cm i diameter och 4 cm hög. Den är bakad 
på sandbemängt, grovmalet kornmjöl. Sanden kom
mer förmodligen från malstenen. Ett annat bröd från 
Östergötland hittades i en grav i Skeda socken. Bröd
kakan är ungefär 11 cm i diameter och 3 cm hög. Den 
är bakad av skallöst korn. Brödrester hittades också i 
en gravhög i Längbro socken i Närke. I graven, som 
är från vikingatid, låg tillsammans med andra gravgå
vor rester av ett finare bröd av vete och ett enklare av 
korn och havre.

I Tanum har säden förvarats torrt. Vi fann dock 
inga bevarade spår i marken efter någon byggnad, men 
strax intill låg härdar och kokgropar, varav hittills en 
är 14C-daterad till yngsta bronsålder. Eftersom inga

spår visar att ett bostads- eller förrådshus brunnit, ges 
ingen säker grund för tolkningen att säden förkolnat 
vid en vådeld. Förkolningen kan ha inträffat då något 
gick snett vid torkningen i slutskedet av sädesrens- 
ningen eller vid röstning för att få ett välsmakande 
mjöl. Förkolningen har sannolikt gått ganska lång
samt, eftersom kornen annars skulle deformerats och 
ändrat form kraftigt. Säden i Tanum bör inte ha varit 
utsatt för högre värme än 250—300 grader.

Ofta är det små och stora olyckshändelser i det för
gångna som resulterat i välbevarade fynd. Sädesförrå- 
det i Tanum är ett exempel på detta och även om vi 
aldrig kommer att fa veta precis vad som hände och 
vad säden skulle användas till kommer fyndet att spela 
en mycket viktig roll för svaren på många andra frågor.
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Undersökningarna 1992 
frän PrästeSäm till Häkeby



boplatser vid Skärbofjordens norra strand

1992 fortsatte vi med nästa byggetapp från PrästeSäm 
till Knäm. På Skärbofjordens norra strand har männi
skor bott under äldre stenålder, bronsålder och äldre 
järnålder.

Grävningarna här gjordes i åkermark. Matjordslag- 
ret banades av med maskin och i övergången mellan 
matjord och underliggande ljus sand syntes tydliga 
spår efter bosättningarna. Marken har odlats under 
mycket lång tid, kanske sedan bronsålder. Det är dock 
den moderna odlingen som farit fram hårdast med 
lämningarna. Matjordstäcket är mycket tunt och har 
plöjts under sekler. Härdar, kokgropar, avfallsgropar

och kulturlager var därför ganska sönderplöjda. I 
matjordsskiktet ytplockades föremål av flinta; delar av 
skäror, pilspetsar och skrapor. Inom ett område, där 
matjorden var tjockare kunde vi rensa fram årderspår, 
som fortsatte under en härd. Den är ännu inte 14C-da- 
terad och innan detta är gjort går det inte att fastställa 
när årderspåren senast kan ha tillkommit.

På ett ställe bildade marken en naturlig svacka med 
mörk, kolblandad jord i skikt, som representerar bo
sättningar från olika tider; den äldsta från övergången 
mellan äldre och yngre stenålder och den yngsta från 
äldre romersk järnålder (fig. 25).
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Figur 25
Kulturlager från olika tider.
Ritning L. Olsson och G. Johansson
och renritning A. Andersson.

1) är orörd mark som inte har påverkats 
av människors vistelse på platsen

2) är grusig sand
3) är sand som påverkats av ett kultur

lager från äldre stenålder
4) är ett kulturlager från äldre stenålder
5) är sand som påverkats av ett kultur

lager från bronsålder
6) är ett kulturlager från bronsålder
7) är sand
8) är ploglagret och ett sönderplöjt 

kulturlager från järnålder
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<5käror av flinta — redskap och offer

Flintskäror hittade vi på flera platser. De är från bryt
ningstiden mellan stenålder och bronsålder. Jag vill 
uppehålla mig lite vid dessa då de har anknytning till 
åkerbruk och boskapsskötsel under stenålderns slut
skede och allra äldsta bronsålder. De är tankeväckande 
både som praktiska och symboliska föremål. I mer än 
hundra år har diskussionens vågor gått höga om vad 
man använt dessa redskap till. De kallas ibland sågar, 
men försök har visat att tänderna måste vara lika tjocka 
som bladet för att bita i trä. Skäror av flinta har olika 
form, dels sådana med rak eller svagt konvex egg och 
dels sådana som är starkt böjda och har konkav egg. 
Forskare har diskuterat om de olika typerna repre
senterar skilda användningsområden, dels att skära 
gräs, vass och säd med och dels för lövtäkt. Flintbladen 
har inte hållits löst i handen, utan suttit fast i ett vink
lat träskaft. Ibland har sådana skaft också bevarats.

Ofta har flera skäror hittats tillsammans vid jord
bruks- och dikningsarbeten. År 1933 fann en pojke 
mer än hundra flintor; skäror, skrapor och stora vassa 
flintavslag, tätt bredvid varandra i Storemyr nordost 
om Knäm. Skäror finns också i boplatsmaterial, men 
där oftast som fragment. Vi fann flera skäror i Tanum 
med s.k. skärglans, som anses ha uppkommit genom 
att sädesstråna innehåller kisel. Glansen på eggarna har 
uppstått genom nötning mot de kiselrika stråna då de 
skars av vid skörden. Den finaste skäran hittade vi i 
kulturlagret under den stora graven i Edlunds backe. 
En teckning av skäran, som är 15 cm lång, och förslag 
till hur den kan ha varit skaftad finns på s. 47.

Flintskärorna från Storemyr är de materiella läm
ningarna av en handling med mycket specifikt syfte. 
De har placerats där vid stenålderns slut eller bronsål
derns början som offer/votivgåva. Att det oftast inte



rör sig om föremål som nytillverkats för att offras 
förstår man då man tittar efter bruksspår och ser att 
många av dem använts innan de lades i eller vid vatten, 
men även på andra ställen. Vid Litsleby hittades 1843 
vid odling "åtta halfmånformiga flintverktyg (sågar) 
liggande tillsammans. De hafva ej tydliga sågtänder. 
Eggen rak eller något utböjd ...". På Knäms ägor hit
tades 1843 "följande fornsaker af flinta, liggande till
sammans under en stenhäll: a) En spjutspets af flinta 
... b) En mindre spjutspets af flinta, med kort tånge ... 
c) Sju halfmånformiga flintverktyg (sågar), utan tyd
liga sågtänder. Eggen rak eller något inböjd ... d) En 
skedformig skrapa af ljusgrå flinta, med kort skaft, som 
är något smalare än bladet ...". "Å Sotorps bys egor' 
(uppgiften Sotorp skall förmodligen vara Sotetorp.) 
"hittades under stenbrytning, i augusti 1875: a) En 
aflångt jemnbred skrapa af hvitgrå flinta... b)Nio half

månformiga flintverktyg (sågar), ... c) En lång, smal 
nästan jemnbred sten med slipränna utmed ena kan
ten ...". Texten är ur Bidrag till kännedom om Göte
borgs och Bohusläns fornminnen och historia, 1876
och 1877.

Det är ibland svårt att skilja mellan offer/votivfynd 
och vad som kan kallas varulager. Som en sammanfat
tande benämning används begreppet depåfynd. Sen
tida tolkare d.v.s. arkeologer anser att depåfynd, som 
påträffats i mossar eller vid sjöstränder är offer. Utöver 
att tolka vill arkeologer också förstå fyndens innebörd 
och dessutom förmedla denna förståelse och det är 
inga lätta uppgifter. Föremål av flinta från yngre sten
ålder, praktföremål som vapen och smycken av brons 
från bronsålder, samt stora vapenfynd och mer hus- 
hållsnära ting från järnålder är exempel på offer. Varför 
de offrats och till vem har varierat under denna långa



tidrymd. Gemensamt för fynden är att de lagts i eller 
vid vatten. Landskapet har emellertid undergått stora 
förändringar. Många områden, som förr var våtmar
ker, är idag dränerade och torrlagda för att vinna mark 
för jordbruket. Torvtäkt är en annan verksamhet som 
i hög grad förändrat de forna våtmarkerna. Det är ock
så vid torvtäkter många av fynden kommit i dagen.

Att offra är en religiös/sakral handling och den kan 
vara av olika slag: Gåvooffret innebär att man ger för 
att fa något igen. Konvivieoffret innebär en måltids- 
gemenskap mellan gudfar) och människor. En del av 
offret ges till gudarna, resten äts av kultdeltagarna eller 
de(n) offrande. Kommunionoffret innebär att offret 
anses representera guddomen själv. Den kristna natt
varden är exempel på detta. Soningsoffret innebär att 
det offrade är ett substitut (en ersättning för något) 
som dödas.

Föremålen och vattnet är symboler. En symbol är 
något som förmår visa ett helt sammanhang, som för
stås av "betraktaren" eller "handhavaren". Vattnets sym
boliska betydelse' i religiösa/sakrala sammanhang är 
universell. Vattnet symboliserar enligt religionshisto
rikern M. Eliade "summan av möjligheterna, det är 
fons et origo, reservoaren för alla de möjligheter till
varon rymmer;" Vattensymboliken innefattar både dö
den och pånyttfödelsen. Genom symbolerna överskrids 
gränserna för det som kan uppfattas med sinnena.

Skördeverktyg offrade i vatten, två symboler som 
kan kopplas till död, återuppståndelse och fruktbar
het. En evig cykel som aldrig far brytas. Våra möjlig
heter att förstå vattnets och skarornas symbolspråk tas 
inte ur egna erfarenheter. Vi lägger inte flintskäror i 
vattenbryn, men det händer att vi kastar mynt i fon
täner och önskar oss något. Tack vare att skäror pla



cerats som offer i mossar och våtmarker och återfun
nits av oss, har vi fatt kunskap om en allmän och nöd
vändig ritual — som innebar att ge för att fa något igen

— för fyratusen år sedan. En föreställning som i annor
lunda former levt kvar sedan dess?
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(^ravfält och boplatser i Edlunds backe

Vi arbetar oss vidare mot norr i vägens sträckning. 
Från bosättningsytorna i åkermarken höjer sig ter
rängen och bildar en moränplatå nedanför en kal 
bergsrygg (fig. 26 och 27).

I sluttningen och på platån undersöktes delar av ett 
nyupptäckt, stort gravfält, en grav med skärvsten, röj- 
ningsrösen samt under och mellan gravarna spår av 
bosättningar från äldre stenålder och bronsålder. I den 
största graven, som var 25 meter i diameter, hittades 
ett mycket vackert föremål; ett svärd av brons som 
troligen tillverkats i östra Mellaneuropa under äldre 
bronsålder. Även detta är ett fantastiskt fynd, men av 
en helt annan karaktär än sädesförrådet. Svärdet visar 
på vidsträckta förbindelser med platser långt från 
Tanum, även om det passerat många händer på vägen 
hit. Antalet fyndplatser med bronser från äldre brons

ålder i Tanum kan räknas på ena handens fingrar (fig. 
28, 29, 33 och 34).

Förutom den mycket stora stensättningen under
sökte vi också mindre gravar, som skadats när torpare 
bröt ny mark och odlade på de små ytorna mellan gra
varna. Det ligger en torpgrund ungefär 200 meter ös
ter om dessa. En välbyggd kista av sten, som innehöll 
brända ben och en eldslagningsflinta* som gravgåva, 
var förvånande nog oplundrad trots alla aktiviteter 
som ägt rum alldeles intill. Bland de brända benen låg 
kol som är daterat till övergångstiden mellan äldre och 
yngre bronsålder (fig. 30, 31 och 32).

Hittills har jag bara talat om gravar med brända 
ben. Bruket att bränna de döda på bål och därefter läg
ga de brända benen i till exempel ett lerkärl förekom 
nästan aldrig före bronsålderns mitt. Under stenålder 
och äldre bronsålder gravlade man de döda utan att
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Figur 26 Bilden visar Edlunds backe sedan skogen avverkats. Förhöjningen vid skogsridån ungefär mitt 
i bilden är en nyupptäckt grav. Området innehöll många lämningar från olika tider. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 27 Samma backe med de nyupptäckta fomlämningarna framrensade. Mitt i bilden den stora 
graven, som bland annat innehöll ett svärd av brons från tidig bronsålder. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 28 Utgrävningen av den stora graven var ett tungt arbete med de mycket stora stenarna. Håkan och 
Tom begrundar ett fynd från boplatslagret under graven. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 29 Bilden visar stora graven i olika utgrävningsstadier. Stenarna togs bort i skikt fór att hitta kant
kedjor och andra konstruktioner. Foto A.-L Gerdin.
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Figur 30 Bilden visar en grav från övergångstiden mellan äldre och yngre bronsålder. En färdedel av 
stenpackningen är borttagen och under graven finns boplatslager. I kanten av det borttagna partiet syns 
en sten med böljeslagsmärken*. Sådana stenar hittades i flera av gravarna. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 31 Kistan sedd uppifrån sedan innehållet av
brända ben tagits bort. Foto A.-L. Gerdin.

Figur 32 En annan sten med böljeslagsmärken i samma grav. I bildens 
övre högra höm syns mörkare jord mellan och under stenarna. Det är ett 
kulturlager från äldre bronsålder. Foto A. -L. Gerdin.
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kremera dem. Men från och med mitten av bronsålder 
kommer de två gravskicken att växla och ibland före
kommer de parallellt. Brända ben bevaras mycket bätt
re i jorden än obrända och av den man som gravlagts 
obränd med sitt svärd fanns inga spår av benen.

Vi har undersökt en grav, där mörkfärgningen av 
en träsarg eller kista avtecknade sig i det ljusa gruset 
under ett ganska tjockt, mörkfärgat boplatslager. Inget 
var bevarat av benen utan det enda som syntes var en 
avlång, ramliknande mörkfärgning i vars ena ända 
stod ett lerkärl med hank (fig. 35 och 36).

Under och mellan gravarna fanns boplatsrester i 
form av kulturlager med bearbetad flinta och avslag 
samt härdar. Kol från en av bosättningarna är daterat 
till äldsta bronsålder, liksom kol från en härd under 
den stora graven.

Figur 33 Bronssvärdet hittades i delar och spetsen återfanns 
aldrig, kanske därfir att den legat sä ytligt att den förstörts helt. 
Foto A.-L. Gerdin.



Figur 34 Bronsföremålen, som fór västsvenska förhållanden är relativt välbevarade, kan dateras till äldre bronsålder. Det övre svärdet är 
troligen importerat frän östra Mellaneuropa. Undertill ett dolkblad och en bältehake.
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Figur 35 Bilden visar mörkfdrgningen efter en sarg eller kista i vilken inga benrester var bevarade. 
Vid ena ändan stod ett lerkärl med hank. Foto A. -L. Gerdin.
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Figur 36 Lerkärlet i skelettgraven. Foto A.-L. Gerdin.

Skärvsten (eldsprängd sten) är mycket vanlig på 
och vid bronsåldersboplatser. Ofta är dessa skärvstenar 
hopsamlade till högar, många gånger med vällagda 
kantkedjor. I registret över fornlämningar i Tanums 
socken finns det inte en enda skärvstensförekomst. På 
några ställen uttalas misstanken att "vanliga" gravar 
kan vara skärvstensförekomster. Att de även i Tanum 
är vanligare än man tror visas av att vi undersökt fem 
stycken fördelade på tre lokaler. Den ena är i Edlunds 
backe, där det bland de skörbrända stenarna låg kruk- 
skärvor och spräckta deglar av lera. I deglarna, små, 
låga lerkoppar med en enkel pip, har bronsen smälts 
för gjutning av till exempel rakknivar och skäror. 
Högen innehöll också ett lerkärl med brända ben, en 
begravning, som visar att den är något mer än en 
"avfallshög" (fig. 37). En 14C-datering från högens 
undre del gav resultatet mellersta bronsålder.
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Figur 37 Skärvstenshög innan bortplockningen av sten har börjat. Foto A.-L. Gerdin.
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Ón liten hällristning

I vägområdets ytterkant upptäcktes en hällrist
ning med två skepp. Den del av berget, som legat 
mer oskyddad och utsatt för väderväxlingar och 
luftföroreningar, är svårt vittrad och ristningen är 
bara bevarad på den del som varit täckt av jord. 
Dessutom har någon, kanske en torpare, brutit 
sten bara någon meter från ristningen. Platån och 
omgivande mark har odlats under 1800-talet. Det 
går att följa odlarmödan fram till de stora gravar
na, där till och med idoga torpare givit upp inför 
de stora stenmängderna (fig. 38 och 39).

Figur 38 Hällristningens två skepp, övre skeppets verkliga längd är 
40 cm. Bilden är gjord som frottage.
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Figur 39 Hällristningsytan och en grav, som på bilden ligger strax ovanfbr. Foto A.-L. Gerdin.

67



‘Sronsåldersrösen

Uppe på bergsryggen grävdes 1981 det ena av två brons- 
åldersrösen. Röset var 18 meter i diameter och byggt 
av stora stenar. Mitt i graven påträffades en manslång 
kista av sten. Den innehöll brända ben, men inga be
varade föremål. Intill kistan var ytterligare en person 
gravlagd. De brända benen hade samlats ihop från 
gravbålet och lagts i ett lerkärl. På de kala bergen där 
dessa rösen är belägna har det aldrig funnits vegetation 
som bildat ett jordtäcke. Rösena är därför jordfria och 
regn- och smältvatten har sipprat igenom dem och 
åstadkommit extremt dåliga bevaringsförhållanden 
för metaller och obrända ben.

Läget för dessa rösen, som vanligen dateras till 
bronsålder, är mycket karaktäristiskt. För att besöka 
dem måste man klättra upp på bergen och där ofta på 
krönen ligger dessa stora gravar av vilka fa är under
sökta, sammanlagt bara drygt ett tiotal av de cirka 200

som är registrerade. De grävningar som gjorts har, med 
undantag för den 1981, bara omfattat kistorna i mit
ten. Kistor som möjligen tidigare plundrats på inne
hållet och även av den anledningen gav magert resul
tat. Det är bara ett av rösena som innehållit daterande 
fynd; ett kort svärd och en dubbelknapp av brons. I 
de övriga hittades bara brända ben och keramik. San
nolikt härrör de från efterbegravningar i redan befint
liga kistor av sten. Röset med metallföremålen är det 
så kallade Galgeröset, som öppnades 1816 i närvaro 
av C. G. Brunius. Den även med moderna mått mätt 
förnämliga dokumentationen var länge på villovägar 
tills den upptäcktes av B. Thordeman i Uppsala Uni
versitets Myntkabinetts arkiv. På gravplanen, som är 
utförd i tusch och akvarell, är även det korta brons
svärdet som hittades i kistan avtecknat. När det gäller 
namnet Galgeröset skriver Brunius att det stått en gal
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ge i roset. Det kan finnas kopplingar mellan förhisto
riska gravar och begravningar av i historisk tid avrät
tade personer i de fall förhistoriska gravar har fatt nam
net "Galgröset", "Galgerör". På flera andra håll i Sve
rige har det funnits galgbackar och avrättningsplatser 
vid eller intill förhistoriska gravar. Om man valde des
sa platser, därför att de var hedniska är svårt att veta. 
Men frågeställningen hur man väljer platser för oss 
över till val av platser under bronsålder. Varför ligger 
det bronsåldersrösen på bergskrönen när det uppen
barligen finns lika välutrustade gravar från tidig brons
ålder även i andra, mer nerdragna lägen? Vilka faktorer 
bestämmer var man skall lägga sina gravar och gravfält? 
Är det:
— Religiösa och eskatologiska* föreställningar?
— Bosättningsmönster och sociala strukturer?
— Näringsstrategiska förhållanden?

— Tillgång på gravbyggnadsmaterial (eller är det så 
att man anpassar/underordnar detta och löser 
problemen när eller om de uppstår?
Att det inte handlar om slumpmässigt valda platser 

är ställt utom allt tvivel. Jag tror att det är mycket med
vetet, var man väljer att placera en grav. Att anlägga en 
grav, att ge den en plats i rummet, görs utifrån beslut 
dikterade av bestämda villkor. Det är svårt att idag ta 
reda på hur rösen syns från boplatserna, eftersom vi 
inte vet var dessa är belägna. Det är också svårt att be
döma vad man ser då man befinner sig nedanför "rö- 
sebergen" och tittar upp mot dem, likaså att bedöma 
vad man ser och inte ser från bergstopparna, eftersom 
högvuxna barrträd ofta skymmer sikten.

Ett möjligt svar på ovan ställda frågor är att jag tän
ker mig högt belägna rösen som heliga platser, vilka av 
oss nutida tolkare inte skall placeras i ett geografiskt



landskap, där begreppen bergstopp och dal är de vik
tiga. Belägenheten knyter i stället an till en kosmisk 
ordning där läget utgör symbol för högt och lågt. En 
kosmisk, symbolisk ordning som i rummet är vertikal 
och inte horisontell som vårt landskap. Detta medför 
att jag inte tänker mig att deras belägenhet på berg och 
höjder ingår i en karta och utgör territoriemarkeringar 
utan att de ingår i ett kosmiskt rum där högt och lågt 
har särskilda innebörder.

Till detta kommer att man också måste ta hänsyn 
till den arbetsinsats som krävs för att uppföra rösena 
och vem eller vilka som haft resurser därtill, om de inte 
med ett modernt ord är stora samarbetsprojekt till båt
nad för alla. Den maktideologiska aspekten kanske 
skall tonas ned till förmån för andra tankar. När det 
gäller rösebegravningar har några personer gravlagts i 
högt belägna rösen på heliga platser. Det går inte att

säga så mycket om hur kropparna i detalj har behand
lats, eftersom de inte bevarats. Det man kan veta något 
om är om de kremerats, då hittar vi brända ben. Men 
ett viktigt konstaterande är att graven ligger där den 
ligger och att detta betyder något.

En annan tanke när det gäller begravningar i rösen 
berör den etablerade åsikten att det är hövdingar, som 
begravts där. Det kanske istället var väl så viktigt att 
göra något för de levande som för de döda. Rösebyg- 
gande kan vara en manifestation av förändring, till 
exempel att en viktig funktion har övertagits av någon. 
Det viktiga blir då att synliggöra denna förändring till 
exempel genom att uppföra en praktfull grav och vem 
som läggs i den kan göra detsamma. Det är alltså byg
gandet av en grav som ger något åt dem som gör det. 
Rösebyggande skulle kunna vara uttryck för prestige
ritual i den meningen att man åstadkommer något
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speciellt och med detta följer någon form av prestige 
för dem som genomför det. Visserligen kan den som 
gravlagts där också vara en viktig person, men det är 
inte det som är det primära. Om resonemanget att det

är enbart den dödes status som avtecknar sig i gravmo
numentet skall gälla far detta som konsekvens att gra
ven sannolikt är utformad i enlighet med den roll/sta- 
tus hon/han skall ha i ett liv efter döden.
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iSkärvstensrösen och röjningsrösen

Öster om gården Håkebytorp var tre gravar registre
rade intill E6.1 den nya vägsträckningen framkom vid 
förundersökningen gravar, röjningsrösen, skärvstens- 
rösen och ganska diffusa spår efter bosättningar.

I den största stensättningen hittades brända ben 
och en pärla. Ett kolprov taget bland de brända benen 
är daterat till förromersk järnålder. Under graven på
träffades några gropar och en vällagd stenpackning av 
ganska små, men jämnstora stenar. En av dessa gropar 
är daterad till yngre bronsålder. Ett depåfynd, bestå
ende av en flintskrapa och stora avslag, gjordes i gra
vens ytterkant (fig 40).

Vidare undersökte vi tre skärvstensförekomster. Ett 
skärvstensröse innehöll liksom det i Edlunds backe ler
kärl med brända ben (fig. 41 och 42).

Ytterligare en skärvstensförekomst med mycket 
keramik, men här som "avfall", var belägen längre mot 
norr. Kol härifrån är 14C-daterat till äldre bronsålder.

I vägsträckningen dokumenterades också ett tjugo
tal röjningsrösen, med små, stenfria odlingsytor emel
lan. Röjningsrösen är svåra att datera. Här är det osä
kert att använda kol, som visserligen finns, eftersom 
människor också vistats på platsen innan eventuell 
svedjeröjning gjordes. De röjningsrösen vi undersökte 
kan vara spår efter den första röjningen för odling. 
Rösena var jordblandade och upplagda kring stora 
markfasta stenar. Med tanke på skärvstensförekoms- 
terna kan man tänka sig en första röjning och odling 
under bronsålder. Genom framför allt kulturgeogra
fiska studier håller sådana tidiga odlingsfaser på att 
klarläggas.



Figur 40 Bilden visar en grav på en boplats. Betty Ann tommer en grop, som l4C-daterats till yngre 

bronsålder, på sitt innehåll. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 41 Skärvstenen var upplagd vid och över stora stenar. Foto G. Johansson.
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Figur 42 Bland skärvstenama i 
högen stod ett stort lerkärl med brända 
ben. Hur stort lerkärlet är går inte att 
ange eftersom det ännu inte är hopklistrat. 
Foto G. Johansson.
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Olof Kyrres grav och andra gravar

Vid vägen till Tova möts förhistorisk och tidig histo
risk tid på ett mycket påtagligt sätt. Vi grävde här 
gravar på gården Håkebys ägor. Håkeby är omtalat i 
Snorre Sturlasons kungasagor, närmare bestämt i Olav 
Kyrres saga. Kung Olavs död 1093 beskrivs sålunda. 
"Kung Olav satt ofta ute i häradena på de storgårdar 
som han ägde. När han var österut på sin gård på 
Haukbo i Ranrike, fick han en sot som ledde till hans 
bane. Han hade då varit konung i Norge i tjugosex 
vintrar, och till konung vart han tagen en vinter efter 
kung Haralds fall. Kung Olavs lik fördes nordpå till 
Nidaros där det jordlades i Kristskyrkan, som han själv 
låtit bygga. Han var den vänsällaste konung, och Nor
ge hade blivit rikare och mycket smyckat under hans 
välde."

Alldeles intill E6, men dolda i en granskogsplante
ring ligger några gravar. Folktraditionen har givit en

av domarringarna här namnet Olof Kyrres grav. Nu 
var det inte sin egen grav Olof såg, om han någon gång 
promenerade i gårdens omgivningar, utan på gravfäl
tet är några av järnåldersgårdens brukare begravda
(fig. 43).

Vägen mot öster till Tova löper nedanför den bergs
formation där några rösen, som undersöktes på 1800- 
talet är belägna. Vid bergets västra kant avsatte inlands
isen vid avsmältningen en moränbacke (fig. 44).

Med en fantastisk utsikt låg, högst upp på backen, 
en domarring mitt i den blivande vägen. Tyvärr hade 
man på 1970-talet med maskin gjort en geoteknisk 
grop precis i mitten där gravgömman brukar finnas, 
men intill en av stenarna i domarringen påträffades en 
bengrop (fig. 45 och 46).

Undersökningen 1992 avslöjade dock flera gravar. 
Ytterligare en grav hade som domarringen skadats av
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Figur 43 Gravfdlt med en domarring och små stensättningar. Igranplanteringen ligger den domarring 
som kallas Olof Kyrres grav och i bakgrunden syns gården Håkeby. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 44 Utsikt från moränbacken mot söder. Vägen till Tova löper mitt i bilden. Det plana partiet på 
hitsidan innehöll rester av bosättning från äldre stenålder, då en havsvik gick in ungefär där grävmaskinen 
står. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 45 Domarringen sedan den rensats fram. En sten saknas och i mitten syns spåren av en geoteknisk 
grop, som grävdes med maskin på 1970-talet. Den lilla stenpackningen intill ringen är också en grav.
Foto A. -L. Gerdin.
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en geoteknisk grop (fig. 48 och 49). Där 
hade skopan tagit med sig merparten av 
gravgömman, men lite hade ändå klarat 
sig. Det var en grav med kantkedja och 
packning av stora stenar, som låg ovanpå 
en annan byggd av små, jämnstora, vack
ert rundade stenar. Gravgömman i den 
senare bestod av brända ben i en grop. 
Kol från denna bengrop visar exakt sam
ma datering som den intill en av stenarna 
i domarringen, yngre bronsålder. Under 
och mellan gravarna hittades dessutom 
fynd, som mera påminner om boplats
fynd.

På det plana partiet längre ner i back
en i kilen mellan E6 och Tovavägen låg 
flera gravar och som vanligt boplatsläm-

Figur 46 Bilden visar en grop med brända ben intill en av de upprättstående 
stenarna i domarringen. Gropen till höger är grävd för att se hur djupt stenen var 
nedsatt. Foto A. -L. Gerdin.
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Figur 47 Gravar söndergrävda i samband med ombyggnaden av riksväg 2 på 1950-talet. I en av dem 
gjordes förnämliga fynd; ett dolkblad och en bältehake av brons från tidig bronsålder. Under gravarna fanns 
bland annat en framställningsplatsför några lihultyxor. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 48 Bilden visar två gravar, som överlagrar varandra. Den övre har större packningsstenar och 
begränsas av en kantkedja. Tyvärr var gravgömman nästan helt bortgrävd i samband medgeotekniska 
provtagningar på 1970-talet. Foto A.-L. Gerdin.
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Figur 49 Bilden visar samma gravar, men den undre är framrensad. Av den övre bar kantkedjan sparats. 
Foto A.-L. Gerdin.
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ningar både från äldre stenålder och bronsålder (fig.
47).

I gravar, som skadats vid ombyggnaden av Riksväg 
2 på 1950-talet, gjordes ytterligare fynd av metallföre
mål från tidig bronsålder; en bältehake och en dolk, 
(fig. 34 och 50). Bältehakar är ovanliga. Sammanlagt 
har vi bara ett tjugotal i Sverige och detta är den första 
som hittats i Bohuslän. I några fall är fyndomständig
heterna okända, men där de är det har bältehakar en
dast hittats i gravar, aldrig på boplatser. De dyker upp 
under äldre bronsålder, men försvinner ganska snabbt 
igen. Eller tycks i alla fall göra det, eftersom gravskicket 
ändras radikalt vid mitten av bronsålder, då kremering 
blir vanlig och gravgåvorna i stället utgörs av småbron- 
ser som rakknivar, pincetter. I några fa fall har bälte-

Figur 50 Dolkbladet av brons innan det tagits upp ur graven. 
Dolken har haft ett handtag av ben. Foto B. A. Munkenberg.

hakar hittats i ursprungligt läge i skelettgravar, ibland 
tillsammans med korta svärd eller dolkar vilket gör det 
troligt att de hör till männens utrustning, som krok 
att hänga svärdet i eller att knäppa bältet med.



I en grop under gravarna låg resterna kvar från tillverk
ningen av en speciell sorts stenåldersyxa, som kallas li- 
hultyxa efter den plats där de observerades första 
gången, vid torpet Lihult (Kasen) i Skee socken. Dessa 
yxor är aldrig tillverkade i flinta utan oftast av grönsten 
eller diabas. Bergarten i avfallet och yxorna från gropen 
är ännu inte mineralogiskt fastställd så det är för tidigt 
att bestämt säga varifrån råvaran härstammar. Även 
om det löper diabasgångar i bergen inte långt från 
fyndplatsen är nog råmaterialet plockat bland stenarna 
i moränbacken. Avfallet låg samlat inom en mycket 
begränsad yta och utgör resterna efter tillverkning av 
en eller ett par yxor. Det är lihultkulturens människor, 
som har lämnat spår efter sig på alla platser, där vi har 
föremål från äldre stenålder.

På en åker ungefär femhundra meter från den plats 
där någon suttit och tillverkat lihultyxor har det största

Figur 51 
Exempel på en 
Lihultyxa frän Kasen. 
Skala 1:2. Ur Förteck
ning över stenåldersbo- 
platser i norra Bohus
län. J. Alin, 1955.

antalet lihultyxor från en och samma plats i Västsve
rige påträffats. På en mycket begränsad yta har bl.a. 
Å. Meyer ytplockat ungefär hundra yxor. I åkern lig
ger också mängder av avslag, avfall från yxtillverkning 
som visar vad man haft för sig på platsen. Vägbyggan
det här bestod av breddning, som inte direkt berörde



Ly^rkeologisk tideräkning

det yxrika området. T ack vare vänligt tillmötesgående 
från Åke Meyer har vi fatt tillgång till detta fantastiska 
material, som är av mycket stor betydelse för tolkning
en av den tid och de villkor människor levde under då.

Den radioaktiva 14C-atomen (kol fjorton) bildas, när 
kosmisk strålning når jordatmosfären. Denna strål
ning har inte varit konstant och tack vare att ‘^-da
teringar av den kaliforniska jättetallen har kunnat 
jämföras med årsringsdateringar har det varit möjligt 
att upprätta tabeller över variationen i den kosmiska 
strålningen och korrigera 14C-dateringar. Dessa date
ringar benämns kalibrerade värden. I den kronologis
ka uppställningen är värdena 4 000 och 1 800 f.Kr. 
sådana kalibrerade dateringar.
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£tt tack till många

Med fynden från denna åker avslutades våra undersök
ningar i T anum för denna gång. T ack Betty Ann, Loui
se, Ewa, Glenn, Hans, Charlotte, Eva, Olof, Håkan, 
Tom, Ingemar, Christer, Roy, Henrik, Emma, Pontus, 
Anna, Henrik, Maj, Martin, Monika, Micke, Lotta, 
Folke, Tomas, Ingolf, Inge, Bror, Curt, P-O, Gert, 
Bengt, Staffan, Gösta, Ann-Mari, Jan, Vicki, Bengt, 
Kjell, Camilla, Kjell, Per, Pelle, Kristina, Lasse, Mattias, 
Andreas, Holger, Ingemar, Göran, Lennart, Holger,

Bengt, Nisse, Leif Göran, studenterna, Anders, Birgitta, 
Roy, Göran, Åke, fam. Edlund, fam. Andersson, fam. 
Hansson, fam. Kristiansson, U. Hansson, K. Danielsson, 
personal hos NCC, vägbyggare och personal vid Vägver
ket, Region och Produktion Väst. Ibland var det fest och 
ibland mindre festligt som när vädrets makter var 
emot oss: snön och tjälen i januari 1991 och stormen 
och snögloppet tisdagen den 12 maj 1992. Dagen där
på blev det sommar med extrem torka och hetta.
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t/tdrag ur kulturminneslagen

I kulturminneslagens andra kapitel, första paragraf, 
sägs att "Fasta fornlämningar är följande lämningar 
efter människors verksamhet från forna tider, som har 
tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varak

tigt övergivna:
1. gravar, gravbyggnader och gravfält samt kyrkogår

dar och andra begravningsplatser,
2. resta stenar samt stenar och bergytor med inskrif

ter, symboler, märken och bilder samt andra rist
ningar och målningar,

3. kors och minnesvårdar,
4. samlingsplatser för rättsskipning, kult, handel och 

andra allmänna ändamål,
5. lämningar av bostäder, boplatser och arbetsplatser 

samt kulturlager som uppkommit vid bruket av

sådana bostäder eller platser, liksom lämningar 
efter arbetsliv och näringsfång,

6. ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobyggnader 
och försvarsanläggningar samt andra märkliga 
byggnader och byggnadsverk,

7. färdvägar, broar, hamnanläggningar, vårdkasar, 
vägmärken, sjömärken och likartade anläggning
ar för samfärdsel samt gränsmärken och labyrin
ter,

8. skeppsvrak, om minst ett hundra år kan antas ha 
gått sedan skeppet blev vrak.

Fasta fornlämningar är också naturbildningar till vilka 
ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga historiska 
minnen är knutna liksom lämningar efter äldre folklig 
kult." (Lag 1989:950 om kulturminnen m.m.)
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Ordförklaringar

Bjömklor\i\xx.2& ibland i gravar från järnåldern. Björn- 
klor är egentligen de yttre kloformade tåbenen (fa
langerna). När björnarna pälsades av följde de yttre 
tåbenen och klorna av hornämne med. Klorna har 
förstörts på gravbålet, medan falangerna som andra 
ben klarat sig. Björnfalanger i en grav visar att den 
döda kvinnan eller mannen legat på en björnfäll.

Böljeslagsmärken finns ibland i de sedimentära bergar
terna sandsten och kvartsitsandsten. Dessa är van
ligen avsatta i vatten och skiktade. Böljeslagsmär
ken ses på skiktytorna och har bildats av vågornas 
rörelser över sedimentytan.

Dös är en grav från yngre stenålder byggd av fyra till 
sju stora block, som bildar en kammare med tak.

Eldslagn i ngsfli n ta är ett kraftigt flintspån, som nötts 
och blivit avrundat, när det slogs mot svavelkis för 
att det skulle uppstå gnistor.

Eskatologi är läran om de yttersta tingen.
Frottage är ett sätt att dokumentera hällristningar med 

hjälp av papper som läggs över ristningen och gnug
gas med t.ex. gräs. Ristningen framträder då tydligt 
och man far en bild i verklig skala.

Kämyxa är en yxa från äldre stenålder. Den är tillver
kad av flinta, grovt tillslagen och aldrig slipad.

Lihultkulturen är från äldre stenålder och den har fatt 
sitt namn efter gården Lihult i Skee socken, där red
skap, framför allt de speciella yxorna första gången 
hittades.

Lihultyxa är en yxa från äldre stenålder. Den är tillver
kad av grönsten, grovt tillslagen, men ofta är egg
partiet slipat.

Skålgropar är gropar inknackade på berghällar samt 
små och stora stenar. Storleken varierar från några 
centimeter upp till tio centimeter De finns ofta till-



sammans med figurristningar från bronsålder. Älv
kvarnar är ett folkligt namn på skålgropar.

Skärvsten är stenar som vid kraftig upphettning utvid
gats och när de därefter kallnat sprängts sönder.

Sländtrissa är den tyngd av lera, sten, ben eller glas, 
som håller sländan roterande vid spinning av tråd. 
Sländan består av en rak träpinne med en krokfor- 
mad avslutning och sländtrissan trädd över pinnen.

Svedj eröjning innebär att marken det ena året röjs från 
buskar och träd. Året därpå bränns den vegetation

som finns kvar tillsammans med resterna efter röj
ningen. I den varma askblandade jorden sås däref
ter grödan.

Vävtyngder hängde längst ner i varpen för att den skul
le hållas sträckt i den typ av vävstol, som stod upp
rätt.

Årder är plogens föregångare och har inte som plogen 
vändskiva. I sin enklaste form består ett årder av en 
krokig trädstam där den del som bereder jorden är 
vågrät.



Tanumskilen

Naturreservat

Dammhol

Förminskat utdrag av ekonomiska kartan, 
bladen 9A 4h och 9A 4i, version 1 från 1978 
(1 ruta är 1 kn?). Denna version är ej färglagd 
och efter ominventering har det tillkommit 
fomlämningar.

La/sgården

CHammer-
hällan

Hannogsmyre)

De aktuella undersökningsplatserna är:ImjölkerödA.’

2) Gravfdlt och boplatser på Rylands ägor
3) Boplatser norr om Skärboälven
4) Gravfält, boplatser och hällristning i 

Edlunds backe
5) Röse
6) Skärvstensrösen och röjningsrösen 

norr om Källbacken vid Håkebytorp
7) Grav och boplats vid Håkebytorp
8) Skärvstensförekomst
9) Gravar och boplatser norr om 

vägen till Tova
10) Grav fält
11) Boplats
12) Åker med lihultyxor

Hästhagen

\ZGisslegården

I ia/tpannemyren

Da/bergettaFemyr

HÅKEBYTORt*,

nörhålan

lo/temyr

L.Aręnda/^Cy
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Näshalsen
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Kroken

fjorden
Ned, Österg.

Skärboälvt [
Ned. Sörgården \ St. Oppén) österg.
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./\(ästan en mil ny väg genom Tanum, en av 
Sveriges fornlämningsrikaste socknar, innebar 
omfattande arkeologiska undersökningar. Flera 
unika fynd belyser människors livsvillkor från 
äldre stenålder till vikingatid. Denna skrift är 
en första presentation av det omfattande och 
spännande materialet.

Riksantikvarieämbetet
BYRÅN FÖR ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR


