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Den här boken presenterar resultaten från undersökningen av två gravanläggningar i Bovallstrand, Sotenäs kommun. Undersökningen ägde rum våren 2011.
Ett avsnitt beskriver även resultaten av inventeringen av stenindustrilämningarna inom undersökningsområdet.
Resultaten från undersökningen av gravanläggningarna tyder på att platsen
brukats för två begravningar - en skelettbegravning i ett röse under tidig bronsålder och en kremationsbegravning vid övergången mellan brons- och järnålder.
Att människorna återkommit till platsen för ny begravning och andra ritualer tolkas som en önskan att bekräfta en historisk kontinuitet och legitimitet i en tid
präglad av osäkerhet och förändringar.
I diskussionsavsnittet prövas resonemang kring bland annat religiositet, gravar och offer. En bild skissas upp av ett samhälle som kanske varit mer varierat
och mångtydigt än vi föreställer oss.
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INLEDNING

Ill. 1. Kartan visar läget för SU-området markerat med rött, i nordöstra delen av
Bovallstrand. Skala 1:50 000.

Inledning
Under våren 2011 undersökte Rio Kulturkooperativ ett gravröse i Bovallstrand, Tossene 314, illustration 1. Anledningen till undersökningen
var planerad bostadsbebyggelse. Då varken utredning eller förundersökning hade utförts före den särskilda undersökningen var det inte oväntat
att det framkom ytterligare dittills okända lämningar. Dessa utgjordes av
en gravanläggning samt lämningar efter småskalig stenbrytning. Den nyupptäckta gravanläggningen fick benämningen Tossene 1017, även denna
undersöktes. Stenindustrilämningarna samlades i ett småindustriområde,
Tossene 1016, vilket dokumenterades.
Röset Tossene 314 låg mycket havsnära, och under bronsålder bör havet
ha slagit mot klippväggen endast några få meter nedanför röset. Röset var
ett av fem som ligger på samma nivåer med jämna mellanrum längs fjordens södra sida, nu är endast fyra kvar, se illustration 40.
Aktuell forskning kring gravar kretsar bland annat runt frågor huruvida
de verkligen är att betrakta som gravar i första hand, eller om de kanske
snarare är monument som jämte andra funktioner även använts till gravläggning. Andra diskussioner rör frågor om användningsfaser. Många rösen har visat sig innehålla flera begravningar, och en del även spår av handlingar som kanske snarare ska betraktas som offerhandlingar eller andra
rituella handlingar.
Undersökningens huvudsyfte var att diskutera immateriella och materiella perspektiv på lågt liggande kuströsen, och skulle ge bättre kunskap om
kuströsenas funktion, datering och brukningstid. Även de jordfyllda skrevorna som omger röset undersöktes, eftersom dessa kunde innehålla rester
av begravningar eller andra ritualer.
För att kunna sätta in röset i ett större sammanhang behöver det undersökas så pass grundligt att vi kan säga vilken slags anläggning det är. I det
här fallet har även markkemiska analyser varit till hjälp.
Stenindustrilämningarna inom själva undersökningsområdet är få och
småskaliga. Stenbrotten dokumenterades genom beskrivning av brytningsteknik, storlek, antal uttagsnivåer och bedömning av ålder.
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Rapport och disposition
Rapporten är sammanställd och till största del författad av Annika Östlund.
Andreas Toreld har ansvarat för fyndhanteringen. Stig Swedberg är medförfattare till avsnittet Natur – människa – samhälle i Del 1.
I Del 1 redovisas resultaten av undersökningarna av Tossene 314 och
1017, samt dokumentationen av stenindustrilämningarna Tossene 1016.
Här förs även en diskussion kring resultaten av de markkemiska analyserna. I Del 2 förs avslutande diskussioner kring gravar, rösen, religiositet och
samhälle. Avslutningsvis resoneras här kring forskningspotential. Som Del
3 ligger även projektets Slutrapport, dock utan ekonomisk redovisning.
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DEL 1
TEKNISK RAPPORT
TOSSENE 314 OCH 1017
SAMT DOKUMENTATION
AV TOSSENE 1016

Ill. 2. Kartan visar undersökningsområdet (UO) i förhållande till planområdet. Resten av planområdet har inte varit föremål för några arkeologiska undersökningar.
Av kartan framgår även UO enligt länsstyrelsens beslut (grön linje) och de fornlämningar som registrerades som ett resultat av undersökningen (röd/orange markering). Den blå linjen markerar det område Rio planerade att undersöka, men då
exploatören påbörjat sprängningsarbeten i den södra delen kunde denna del inte
undersökas. Den streckade ytan motsvarar det område Rio bedömde som nödvändigt att undersöka då det kunde höra samman med graven Tossene 314.
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Sammanfattning
Anledningen till den särskilda undersökningen av Tossene 314 var att Heljeröd Exploatering AB ansökt om tillstånd för borttagning av fornlämningen. Fokus i undersökningen låg på att diskutera immateriella och materiella
perspektiv på lågt liggande kuströsen.
Varken utredning eller förundersökning hade utförts vid Tossene 314,
varför val av metod och omfattning inför den särskilda undersökningen
så att säga hängde i luften. Rio Kulturkooperativ argumenterade för ett
utökat undersökningsområde som täckte hela den kvarvarande ytan på
berget, samt för en betoning på mark-/geokemianalys framför konventionell grävmetodik för att fånga upp ny kunskap.
Röset torvades av och rensades för hand, maskin användes för att lyfta
bort stenarna och för att torva av de kringliggande skrevorna. Framkomna
strukturer undersöktes för hand. Prover insamlades för markkemianalys
och makrofossilanalys. Framkomna ben har analyserats av osteolog. Metallföremål har konserverats av SVK.
Röset Tossene 314 innehöll förmodligen en skelettbegravning. Strax
utanför röset hittades en tutulus, vilken troligen daterar begravningen till
äldre bronsålder. I rösets stenfyllning hittades även slagen flinta, som av allt
att döma troligen slagits på platsen.
Strax intill röset upptäcktes resterna efter en brandgrav, Tossene 1017.
Denna var i det närmaste helt förstörd, varför det inte är möjligt att säga om
den ursprungligen varit ett röse eller en stensättning. Brända människoben
från graven har daterats till förromersk järnålder,.
Ytterligare aktiviteter har ägt rum även vid röset under romersk järnålder. Det är möjligt att man utfört ritualer här i samband med att man
tagit begravningsplatsen i användning igen. Vid något tillfälle har röset och
stensättningen förstörts; om det har rört sig om plundring, någon form av
medveten dekonstruktion eller mer avsiktslös förstörelse kan inte sägas.
Datering från röset finns även till slutet av järnålder-tidig medeltid.
Makrofossilanalyserna och de markkemiska analyserna visar dels på en
trolig skelettbegravning i Tossene 314, dels på en brandgrav i Tossene 1017.
I den senare fanns mängder av förkolnade växtdelar av bär, sädesslag och
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örter, som inte motsvaras av något i de andra analyserade kontexterna. Det
är rimligt att anta att växterna kommit med som gravgåvor på ett eller annat vis. Det samma kan eventuellt gälla för de fragment av olika material
som också framkom här.
Strax söder om röset undersöktes en stenpackning i en svacka, anläggning 4. Denna innehöll en del slagen flinta, och markkemianalys visar att
materialet har brunnit tidigare. Då materialet i röset inte visade några sådana värden, är det rimligt att anta att materialet i anläggning 4 inte är
nedrivet från röset utan snarare ska tolkas som en medveten konstruktion. I röse- och stensättningsmiljöer förekommer ofta stenpackade skrevor med fynd av slagen flinta, detta brukar tolkas som rester av rituella
aktiviter.
Som ett resultat av inventeringen registrerades ett småindustriområde,
Tossene 1016. Stenindustrilämningarna dokumenterades genom beskrivning av brytningsteknik, storlek, antal uttagsnivåer, samt bedömning av ålder. De ingående brottytorna är mycket lika varandra, och troligtvis är de i
stort sett samtida. Då det på samma fastighet finns lämningar efter mycket
mer avancerad brytning är det troligt att Tossene 1016 representerar ett
äldre skede, troligtvis 1800-tal eller möjligen tidigt 1900-tal. Bovallstrand
är präglat av 1800- och 1900-talets stenindustri, även om andra mindre
industrier finns och har funnits. Inom undersökningsområdet var stenindustrilämningarna småskaliga, men i närområdet finns lämningarna efter
flera stora stenbrott.
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Syfte
Anledningen till den särskilda undersökningen av Tossene 314 var att Heljeröd Exploatering AB ansökt om tillstånd för borttagning av fornlämningen. Fokus i undersökningen låg på att diskutera immateriella och materiella perspektiv på lågt liggande kuströsen. Undersökningen skulle ge bättre
kunskap om kuströsenas funktion, datering och brukningstid. Rösena skulle vidare sättas i relation till kustlandskapets resurser och utnyttjande, och
diskussioner skulle föras angående rösenas kommunikativa, sociala och
ekonomiska roll och deras funktion som monument i landskapet över tid.

Tidigare undersökningar
Varken utredning (AU) eller förundersökning (FU) föregick den särskilda
undersökningen (SU). Det tycks som om varken projektör(er), planarkitekt, Sotenäs kommun eller Bohusläns museum lyckades göra varandra
eller länsstyrelsen uppmärksam på att en fast fornlämning var belägen
centralt i området. Tydligen gavs bygglov innan länsstyrelsen fattade beslut om tillstånd för borttagande. Detta ledde till att större delen av planområdet aldrig undersöktes arkeologiskt över huvud taget, illustration 2.
Dessutom hade en del sprängningsarbeten redan utförts när undersökningen väl kom till stånd, illustration 3.

Ill. 3. Bild tagen på undersökningens första dag, från södra delen av SU-området
mot norr. På bilden syns sprängmassor, samt resterna av den vattensamling som
planerades att undersökas. Inmätningarna har påbörjats vid röset.
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Ill. 4. SU-området markerat med rött, i nordöstra delen av Bovallstrand. Skala
1:20 000.
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Ill. 5. Röset Tossene 314 före undersökning, endast träd och buskar har tagits bort.
Vy över fjorden där isen delvis ligger kvar. Foto mot nordost.

Inga tidigare dokumentationsinsatser av fysiska stenindustrilämningar
har gjorts i Bovallstrand. Under 1990-talet inventerade Länsstyrelsen i
Västra Götalands län förekomst av skrotsten, bland annat i Bovallstrand,
Länsstyrelsen Göteborg och Bohus län 1997. I Bohuslän Årsbok från 1991
behandlas ”Bovallstrands stenhuggare vid sekelskiftet”, Hörmander 1991.
Bovallstrand omnämns kort i den förstudie om inrättandet av ett kulturreservat för stenindustrin i Bohuslän som Rio Kulturkooperativ gjorde 2008
på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Östlund m fl 2008.

Undersökningsområdet
Undersökningsområdet är beläget i kustzonen i omedelbar närhet till havet, här i form av Bottnefjorden, illustration 1 och 4. Den rundslipade graniten sticker upp som kala hjässor, vegetationen består av krypande låga
buskar och mindre träd, illustration 5. Större delen av den lägre liggande
mjukmarken utgörs av leror som havet lämnat kvar när det dragit sig undan. Tossene 314 låg mycket havsnära, cirka 18,5 meter över havet, och
under bronsålder bör havet ha stått ungefär mellan 3 och 5 meter nedanför
röset. Röset var ett av fem som låg på samma nivåer med jämna mellanrum
längs fjordens södra sida. Ytterligare rösen finns även på andra sidan fjorden, och ett stort antal hällristningar är registrerade framför allt inåt land,
se illustration 39 och 40.
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Då varken AU eller FU föregick den särskilda undersökningen av Tossene 314 argumenterades för att inom ramen för SU inventera ett större
område kring röset främst efter stenindustrilämningar. Hela planområdet
ingick dock inte, endast det mindre berg på vilket röset Tossene 314 var
beläget, jämför illustration 2.
Den totala undersökningsytan omfattade ett område på 1140 m². Den
del som undersöktes närmare som ett led i borttagandet av Tossene 314
uppgick till 1046 m². Större delen av denna yta bestod av hälleberg, resterande av svackor som var mer eller mindre jordfyllda och beväxta. Endast i
den sydvästra delen fanns spår efter stenbrytning.

Frågeställningar
Aktuell forskning kring gravar kretsar bland annat runt frågor huruvida
anläggningarna är att betrakta som gravar i första hand, eller om de snarare
är monument som jämte andra funktioner även använts till gravläggning,
se till exempel Lindqvist & Toreld 2010. Andra diskussioner rör frågor om
användningsfaser då många rösen har visat sig innehålla flera begravningar.
En del gravar innehåller även spår av handlingar som kanske snarare ska
betraktas som offerhandlingar eller andra rituella dito. Många anläggningar
av gravtyp tycks vid undersökning inte innehålla någon egentlig begravning
alls. Gällande landskapsstudier är Johan Lings hällristningsstudier några av
de senaste inläggen i diskussionen, se till exempel Ling 2005.
De undersökningar av rösen som gjorts i Sverige är i de flesta fall utförda på 1960- och 70-talen. Av de 36 rösen som undersökts i Bohuslän och
Göteborg är fler än 20 undersökta under 1950- och 60-tal. Detta innebär
att moderna naturvetenskapliga analysmetoder mycket sällan har använts,
vilket nu öppnar för möjligheten till ny kunskapsinhämtning avseende exempelvis datering, användning och användningsfaser.
Undersökningens syfte var bland annat att se rösena i relation till kustlandskapets resurser och utnyttjande, varför hänsyn behöver tas till andra
typer av lämningar i området och deras relationer. I Rio Kulturkooperativs
Handlingsplan 2011 betonas betydelsen av att studera hela landskapsrum,
inte bara det som är grav eller boplats. ”Studiet av landskapsrummet är
studien av sociala och ekonomiska strukturer som rester av de olika tidsskiktens försörjningsstrategier. (...) Det som oftast saknas är synen på det
som inte är boplats eller grav. Dessa ytor blir ofta schablonartat behandlade
som kuliss till den undersökta ytan”, von der Luft & Magnusson (red) 2011.
Följande frågor och frågeställningar togs upp i undersökningsplanen inför undersökningen:
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Ill. 6. Vid undersökningens början. Markdukar hade lagts på i ett försök att skydda
mot snö. Foto mot söder.

Datering. När uppfördes röset? Hur länge har det använts? Detta är en
grundläggande fråga för att kunna diskutera röset i dess samtid.
Funktion. Hur har röset fungerat? Är det en eller flera gravar? Är det
alls en grav? Innehåller skrevorna som omger röset gravar eller andra anläggningar? Är rösena i första hand monument eller gravar? För att kunna
sätta in röset i ett större sammanhang måste det undersökas så pass grundligt att vi kan säga vilken slags anläggning det är. I det fall anläggningarna
inte innehåller synliga spår (av gravläggningar eller fynd) kan markkemiska
analyser vara till hjälp. Dessa diskussioner kan även tillämpas på skrevorna.
Monument i landskapet. Hur har röset fungerat i ett större omlandsperspektiv? Hävdar det ett område i sig själv eller tillsammans med flera rösen?
Går det att spåra övergripande strukturer längs kustbandet, och skiljer sig
kustbandet mot inlandet? De fem rösen som här legat i rad längs fjorden bör
ha befunnit sig i omedelbar närhet till havet vid tiden för anläggandet. Närheten till havet och symbolik/mening i förhållande till det ska diskuteras.
Följande frågeställningar togs upp i undersökningsplanen inför inventeringen och dokumentationen av stenindustrilämningarna:
Stenindustrilämningarna inom området är få och småskaliga. Har nu levande personer information om dessa lämningar? Kan de knytas till personer eller företag, kan de dateras genom detta? Kan de ge ytterligare bidrag
till kunskapen om stenindustrin i området?

Metod
Varken AU eller FU hade utförts vid Tossene 314 (se ovan under Tidigare
undersökningar), varför val av metod inför SU inte kunde baseras på direkt
17

Ill. 7. Buskar och ris har tagits bort, och Stig har påbörjat rensningen. Foto mot sydost.

kunskap om platsen och fornlämningen. Rio Kulturkooperativ argumenterade för ett utökat undersökningsområde som täckte hela den kvarvarande
ytan på berget (inte bara själva gravröset); att få undersöka även de jordfyllda svackorna som omgav röset ansåg vi vara en självklarhet, då dessa
ibland innehåller fynd och anläggningar, rester av begravningar eller andra
ritualer. Dessutom argumenterade Rio Kulturkooperativ för en betoning på
mark-/geokemianalys framför konventionell grävmetodik för att fånga upp
ny kunskap.
Förfrågningsunderlag inkom redan i slutet av juli 2010, men på grund av
utdragna diskussioner som rörde främst avgränsning och provtagningsmetoder, kom beslutet att dröja till november. Påskrivet avtal fanns inte förrän
i mitten av december, och då hade det redan blivit vinter. Undersökningarna kunde därför inte påbörjas förrän sista veckan i mars 2011, och även
då låg tjälen kvar i marken. Inför undersökningen hade vegetation i form av
låga träd och större buskar avverkats. I ett försök att skydda svackorna från
ytterligare snöfall täcktes dessa med markdukar, något som istället innebar
att markkylan stannade kvar, illustration 6. Första veckan innebar trögt arbete på grund av mycket tjäle i röset.
Röset torvades av för hand och rensades, illustration 7. Vid bortlyftandet
av sten från röset användes grävmaskin med gripklo. Alla stenar i det övre
skiktet mättes in, därefter mättes ett urval in, med fokus på de som tycktes
ingå i en kantkedja samt för att visualisera antal lager sten. Under röset
fanns två längsgående jordfyllda skrevor, dessa undersöktes för hand samt
provtogs. Den rensopade hällen under röset avsöktes slutligen efter hällristningar. Undersökningen utfördes med singel kontext-metod, i detta fall
18

Ill. 8. Metalldetektorn ger utslag intill anläggning 2 i svacka 6, denna gång en del av
en tub. Mats och Andreas hjälps åt. Foto mot nordost.

innebar det att röset i huvudsak undersöktes och dokumenterades i plan.
Någon profil upprättades inte.
Förutom själva röset omfattade undersökningsytan även sju jordfyllda
svackor. Dessa mättes in, och banades av med grävmaskin. Ett urval undersöktes närmare för hand. Även här utfördes undersökning och dokumentation i plan.
En möjlig, och tidigare ej registrerad, grav undersöktes för hand i två
motstående kvartar. Resterande kvartar togs in som makrofossilprover.
(Motsvaras av Tossene 1017.)
Framkomna stenpackningar och anläggningar mättes in. Röset och de
jordfyllda skrevorna avsöktes kontinuerligt med metalldetektor, illustration 8. Undersökningens olika moment fotodokumenterades. Inmätningar
gjordes med RTK-GPS. Anläggningar har dokumenterats med beskrivning
och digitalkamera.
Fynd och grupper av fynd mättes in punktvis. Fyndförande kontexter
gicks igenom för hand och fynd insamlades och separerades utifrån iakttagen kontext. De insamlade fynden kommer efter avrapportering troligtvis
att lämnas till Bohusläns museum. Flintan har sorterats med stöd av Sorteringsschema för flinta, Andersson m fl 1978.
Prover för vedartsbestämning, 14C-datering, makrofossilanalys och markkemianalys har insamlats från relevanta kontexter. CEDAD, Lecce i Italien,
har utfört 14C-dateringarna. Övriga analyser har utförts av Miljöarkeologiska
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Ill. 9. Benjamin guidar skolbarn vid röset, foto mot söder.

laboratoriet (MAL) i Umeå. Leif Jonsson Osteology har analyserat de ben
som framkom.
Stenindustrilämningarna dokumenterades genom beskrivning av brytningsteknik, storlek, antal uttagsnivåer, samt bedömning av ålder. Dokumentationen av stenindustrilämningarna har utförts enligt dokumentationsnivå 2 i Sten.doc, Algotsson & Swedberg 2004. Detta innebär bland annat att enskilda brottytor har registrerats med en punktinmätning och med
en översiktlig beskrivning samt med fotografi. Syftet med beskrivningen
är att kunna bedöma produktionstyp, bearbetningsmetod samt kronologi.
Kontakter togs med skolan i Bovallstrand, för att om möjligt få hjälp av
skolbarnen att efterforska släktingar som känner till dessa brott eller har arbetat i, eller har kännedom om, stenindustrin på orten. Tyvärr ledde dessa
kontakter inte till några resultat.

Förmedling
En grävdagbok lades ut på Rio Kulturkooperativs hemsida under arbetets
gång. Under rapportarbetet har informationen på hemsidan uppdaterats
löpande.
I samband med undersökningen genomfördes en allmän visning. Vid
detta tillfälle visades undersökningsområdet, och en promenad i bronsålderns landskap gjordes. Visningar genomfördes även för skolbarn från Bovallstrands skola, illustration 9.
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Ett föredrag hölls i november 2011 för Bovallstrands Hembygdsförening.
Föredrag hölls även på Västsvenska Arkeologidagen 2011 (om användning
av framför allt markkemiska analyser) och 2012 (om resultaten från undersökningen med fokus på resultaten av de markkemiska analyserna).

21

Genomförande – Grävdagbok
Vecka 1
Dag 1. Måndag 28 mars 2011
Undersökningen av röset Tossene 314 inleddes en vacker vårdag med sol
och klar luft. Natten hade varit kall och marken var frostig under förmiddagen. Första dagen ägnades huvudsakligen åt att dokumentera området före
undersökningen av röset och de jordfyllda bergsskrevorna runt om. Röset
rensades fram genom att ljung och mossa avlägsnades. I norra delen av röset
var marken fortfarande frusen under mossan. Vid framrensningen av rösets
södra del framkom småsten i ett tunt lager direkt på berget, illustration 10.
Lagret sträckte sig i ett smalt stråk ett par meter ut från röset och innehöll
enstaka kolbitar, skärvsten, slagen flinta och kvartsit. Det såg ut som om materialet var strött direkt på berget, som en form av gång in mot röset. Frågan
är om lagret bara leder fram till röset eller om det fortsätter även under det?
Eller har röset varit större tidigare och även täckt lagret med småsten?
Dag 2. Tisdag 29 mars 2011
På tisdagen fortsatte vi med avtorvning och framrensning av själva röset. Vi
påbörjade också arbetet med att mäta in de enskilda stenarna, illustration
11. Benjamin var på plats för att rekognosera inför nästa veckas visning för
allmänheten. Dagen började mulet och med kraftig blåst men avslutades
soligt och med lugnare vindar. Framrensningen gick ganska trögt, eftersom
tjälen ännu är kvar. Vi började rensa svacka 6, närmast röset. Den visade
sig vara stenfylld. Stenarna kan vara nedrasade, en förlängning på röset, en
egen anläggning eller naturligt placerade.
Dag 3. Onsdag 30 mars 2011
Soligt och blåsigt men tyvärr också nattfrost. Vinden svagare än på tisdagen.
På onsdagen fick vi tillgång till en grävmaskin, och kunde påbörja avbaningen av skrevorna. Inmätningen av röset fortsatte. Mats kom upp från Göteborg med metalldetektor, och under dagen gick han över röset, dumphögen,
samt de skrevor där vegetationen var låg eller hade blivit borttagen. Resultatet blev två kapsyler, toppen av en tub, en bult samt en tutulus, illustration
12. Rensning gick att påbörja i svacka 6. Vid kanten mot röset framkom
stengods, slagen flinta och ganska mycket kol. Svacka 7 torvades av med
maskin och avsöktes med metalldetektor. Inga fynd eller stenar.
Dag 4. Torsdag 31 mars 2011
Torsdagen bjöd på regn hela dagen. På förmiddagen var det bara någon
plusgrad, på eftermiddagen steg temperaturen något. Maskinavtorvning
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Ill. 10. Småstenpackningen söder om röset, foto mot norr.
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Ill. 11. Annika har påbörjat inmätningen av fynd och stenar, foto mot sydost.

Ill. 12. Mats markerar fyndplatsen för en tutulus strax öster om Tossene 314. Fyndpost och fynd # 6. Foto mot väster.

och inmätning. Vi börjar inse att tjälen verkligen är ett problem – trots
regnet tinar inte röset, och i skrevorna är jorden stenhård. Kanske får vi
skjuta på nästa veckas grävning. Fyra av svackorna är avbanade ned till tjälen. I svacka 6 visade det sig att tjälen var decimetertjock när vi försökte ta
upp ett avrinningsdike. I svackan finns två stenformationer som kan vara
gravanläggningar, illustration 13. En närmast röset är rund och lagd med
stenar av samma karaktär som i röset. Den andra mer otydlig med ett större
block omgivet av mindre, möjligen i en slags kantkedjeform. Inga fynd eller
prover.
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Ill. 13. Svacka 6 med anläggning 2, samt röset med den lilla stenpackningen. Foto
mot väster.

Dag 5. Fredag 1 april 2011
Dagen var gråmulen efter nattens regnande. Till vår lättnad hade regnet
tagit en hel del på tjälen, men fortfarande är norra sidan av röset otinat. Vi
har dock kunnat skrapa bort så pass mycket av jorden att vi kunnat mäta
in i princip alla stenar i det övre lagret på röset. I svacka 6 har vi mätt in
de flesta av stenarna, men här har tjälen gjort att vi inte kunnat rensa så
djupt ännu. Kanske kommer det fler stenar. I röset har det kommit ytterligare lite slagen flinta, i en av svackorna kom ett riktigt fint avslag av
flinta. Metalldetektorn har givit lite utslag men det har varit mer sentida
fynd som oljetuber och ståltråd. Vi är fortfarande osäkra på om vi kan
avsluta undersökningen nästa vecka eller om vi får avvakta ytterligare lite.
Visningen på tisdag kl 14 kommer vi att genomföra oavsett.
Vecka 2
Dag 6. Måndag 4 april 2011
Under måndagen arbetade endast Andreas och Annika. Det har tinat ganska bra så vi fortsätter med rensningen.
Dag 7. Tisdag 5 april 2011
Dagen började med duggregn som sedan övergick i ösregn på eftermiddagen. Andreas och Stig rensade färdigt röset, illustration 14. I en liten
skreva vid nordvästra delen av röset framkom kol. De sist framkomna stenarna mättes in. Röset blev rejält vattenfyllt av regnet. Ett kolprov i området mellan röset och svacka 6 togs in, och ytterligare stenar rensades fram
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och mättes in. Några fynd av recent karaktär samt några avslag av kvarts
och flinta gjordes. Dagen avslutades med att vi började lyfta bort stenar
från röset, illustration 15. Under dagen guidade Benjamin dels elever från
skolan, dels en grupp på 14 personer, de senare under ösregnet. Alla mycket nöjda trots vädret. Allt regn kan ställa till problem för undersökningen
av de jordfyllda svackorna. Det kan också bli problem med att undersöka
den skreva som förmodligen finns under röset.
Dag 8. Onsdag 6 april 2011
Först jättekallt, sedan bättre. Mäter och mäter. Fortsätter lyfta sten i röset.
Samtidigt mäter vi och lyfter sten i svacka 6. Ännu mycket sten kvar när vi
åker hem. Länsstyrelsen på besök, ser ganska nöjda ut. En massa småsten
i fyllningen i rösen är tydligen vanligt. Enstaka flintor i stenpackningen,
kvartsit.
Dag 9. Torsdag 7 april 2011
Även idag blåste det kraftigt men regnet försvann redan på morgonen. Dagen ägnades åt att rensa röset från stenar. Som vi förmodade fanns det en

Ill. 14. Fotomontage med röset färdigrensat. Kantkedjan kan anas i den högra delen.
Foto mot väster. Har röset haft ett brätte?
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Ill. 15. Övre lagret sten lyfts bort med hjälp av grävmaskinens gripklo. Andreas övervakar. Foto mot norr.

Ill. 16. Nästan all sten har tagits bort från röset. Den stora skrevan avtecknar sig där
stenarna blivit nedpressade i jordfyllningen. Mats undersöker anläggning 4 i svacka
4. Foto mot söder.

antydan till kantkedja kvar längre in i röseresterna. När nästan alla stenar
avlägsnats visade sig även vårt förmodande om en skreva under röset stämma. Skrevan är ganska stor och kan mycket väl ha hyst en begravning. Det
blir morgondagens uppgift att undersöka den. Den lilla stenpackningen med
småsten norr om röset visade sig innehålla benrester när vi undersökte den.
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Kanske det har funnits två rösen på platsen ursprungligen, eller har det ena
rivits när det andra uppfördes?
Dag 10. Fredag 8 april 2011
Sista dagen var solig och blåsig, men inte så kall som de tidigare dagarna. De
sista stenarna i röset togs bort, illustration 16, varpå de jordfyllda sprickorna under röset undersöktes. Den mindre var påtagligt sotigare och med
större skärvstensförekomst än den större. Prov togs i ett relativt centralt
parti i den större där det eventuellt fanns brända växtdelar. Inte oväntat
gjordes inga fynd som kunde knytas till en bronsåldersbegravning, däremot
en del fynd av slagen kvarts och föremål av flinta som eventuellt kan knytas till mycket tidigare vistelser. Förhoppningsvis kommer de markkemiska
analyserna att ge mer information. Även de stenpackningar som fanns i
skrevorna i anslutning till röset undersöktes. Det troligaste är att dessa inte
anlagts som gravar, utan är resultatet av raseringen av röset – det vill säga
stenar från röset har välts ner i skrevorna.
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Undersökningsresultat
I detta avsnitt presenteras resultaten av undersökningens olika moment.
Svackor och anläggningar presenteras nedan var för sig. Fynden presenteras för Tossene 314 respektive Tossene 1017, samt recenta fynd. Därefter
följer i tur och ordning vedartsanalys, 14C- analys, osteologisk analys samt
miljöarkeologisk analys.
Svackor
I bilaga 1 redovisas inmätta och undersökta svackor. Svackorna visas även
på illustration 17. Svacka 8 mättes in mellan svacka 7 och 9, men beslut togs
tidigt om att inte undersöka den eftersom berget sluttade starkt här.

Ill. 17. De olika svackorna samt Tossene 314, så som de mättes in vid undersökningens början, före avtorvning.
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Ill. 18. Kartan visar inmätta skrevor, stenar, stubbar och småstenpackningar.
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Svacka 2
Svacka 2 (mellan Tossene 314 och Tossene 1017) utgjordes av en spricka
som även fortsatte åt nordost och nerför sidan av berget. Vid undersökningens början var den beväxt med ris och buskar. Här påträffades rundade
stenar 0,1x0,1 till 0,4x0,3 meter stora, direkt i och under torven, illustration 19. Under och mellan stenarna fanns ett grått sandigt humöst lager.
Stenarna bedömdes kunna vara nedrivna från graven Tossene 1017. Därför
togs jordprov ur denna svacka, för att kunna hitta eventuella begravningsrester eller konstatera likhet med fyllningen i Tossene 1017. Provet togs
mot botten av lagret. Vid rensning hittades en halv isolator i porslin, men
inga direkt gravrelaterade fynd; för övrigt hittades endast en övrig flinta. I
den norra delen av svackan påträffades större blockstenar. I denna del var
svackan cirka 1 meter djup under marknivå.
Svacka 4
Denna svacka var bevuxen med ris och gräs. Fyllningen bestod torv, men
även av ett antal stenar varav ett block. Den större ansamlingen sten i den
sydöstra delen av svackan bildade vad som såg ut som en ganska fin stenpackning, och mättes in som anläggning 4.
Svacka 6
Denna var den största sammanhängande svackan på berget, trots att den
södra delen delvis blivit bortsprängd redan innan undersökningen började.
Denna svacka var också mycket fuktig, främst i den södra delen. Den bortsprängda delen omfattade bland annat ett fuktigt parti med vattenyta som

Ill. 19. Svacka 2 framrensad. Foto mot väster.
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Ill. 20. Resterna av det funktiga parti som fanns i den södra delen av svacka 6, men
som skadades vid markarbeten innan undersökningen påbörjats. Foto mot sydost.

hade varit intressant att undersöka om tillfälle funnits, illustration 20. Se
även illustration 3. Växtligheten utgjordes av ljung, enar och småbjörkar,
samt mycket mossa i de blöta partierna, se illustration 13.
En hel del sten fanns i svackan, främst i den norra delen närmast Tossene 314 där stenpackningen till en början såg anlagd ut. Dessa stenar var
av samma karaktär och storlek som de i röset, och mättes in som anläggning 2. Spritt i den övriga delen av svackan fanns enstaka större stenar och
block. Det största blocket tycktes brandskadat, och det bedömdes att det
eventuellt skulle kunna röra sig om en grav med mittblock. Denna mättes
in som anläggning 3. Under blocket hittades en plattformskärna av flinta
i ett grusigt lager mot berget. Fyllningen i svackan utgjordes för övrigt av
torv, matjord och dy/lera.
Med hjälp av metalldetektor hittades toppen på en tub, delar av samma
tub hittades även i Tossene 314 och 1017.
Det är möjligt att svacka 6 ursprungligen varit fylld av klappersten, och
att det är denna som använts vid konstruktionen av röset. Det skulle förklara
de större spridda stenarna i den södra delen av svackan, det vill säga att de
största stenarna lämnats kvar när de mer hanterliga har plockats till röset.
Svacka 3, 5, 7 och 9
Dessa ytor utgjordes av grunda fördjupningar beväxta med ris och gräs,
och torvades enbart av. Inga stenar, strukturer eller anläggningar kunde ses.
Fyllningarna bestod enbart av torv och jord. Både svacka 3 och 5 var belägna på bergets sluttande västra sida, illustration 21. Med metalldetektor
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Ill. 21. Svacka 5 närmast kameran, svacka 3 därbakom, före undersökning. Foto mot
nordost.

hittades två bitar kraftig järntråd, möjligen fönsterhakar, samt aluminiumöverdelen av en ölburk i järn. Inga prover togs.
Svacka 7 var belägen på bergets sluttande östra sida. Denna svacka var
beväxt med ris. Fyllningen bestod av torv och jord, illustration 22. Jordprov
togs som eventuellt referensmaterial till kulturpåverkade svackor. Med metalldetektor hittades ett starkt korroderat järnföremål, troligtvis en spik.
Svacka 9 var beväxt med ris och buskar. Fyllningen bestod av torv. Inga
prover togs. Med hjälp av metalldetektor hittades böjd, rostig järntråd.
Anläggningar
Anläggningarna redovisas även i bilaga 2 samt på karta illustration 23 och
24.
Tossene 314
Röset Tossene 314 var beläget i krönläge på hällmark. Före undersökningens
början var röset beväxt med ris, buskar och något enstaka mindre träd, se illustration 5. Ingen struktur eller kantkedja kunde ses, istället gav röset intryck
av att vara skadat, särskilt i den södra delen. Vilken form röset ursprungligen
haft var osäkert, men den angavs som oval i FMIS. Vid undersökningens början uppmättes storleken till 6x4,5 meter, och höjden till 0,6 meter.
Fyllningen bestod av rundade stenar (klapper), 0,1-0,85 meter stora, men
även av en del skärvig småsten. Som mest låg stenen i fyra lager, men ursprungligen kan röset ha bestått av fler lager sten. Sammanlagt 415 stenar mättes in,
men dessa var alltså inte samtliga. I rösets södra del anslöt en tunn packning
av små stenar, 0,05-0,1 meter stora, se illustration 10. En del av dessa var skärviga, och en del kvartsit och någon flinta ingick. Samma typ av småsten ingick
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Ill. 22. Svacka 7 öster om röset efter avbaning. Foto mot norr.

även i rösets fyllning, se omslagsbilden. I rösets norra halva fanns rester av en
trolig kantkedja, illustration 25. Under röset fanns två längsgående sprickor,
6,5 och 3,1 meter långa, som mest 1,5 respektive 0,9 meter breda och 0,4 respektive 0,3 meter djupa, illustration 24 och 26. Sprickorna var jordfyllda. Den
norra och mindre av dessa – som också visade sig sticka ut utanför röset en
liten bit – innehöll dessutom en hel del stora bitar kol samt sot.
Vid undersökningen framkom förhistoriska fynd i form av flinta,
kvarts/kvartsit samt ett bronsföremål i form av en tutulus. Bronsfyndet gjordes med detektor 1,5 meter öster om röset. Fynden av flinta och
kvarts/kvartsit gjordes vid rensning kring och i röset. Ytterligare fynd
av flinta gjordes i de jordfyllda sprickorna under röset. Recenta fynd utgjordes av glas, stengods, plast och porslin. Med hjälp av metalldetektor
hittades också en del av en tub med tuggmärken från hund eller räv, kapsyler och en bit bly.
Ett antal prover för makrofossil- och markkemianalys togs i och i anslutning till röset. Under själva röset och i de sprickor som fanns under togs nio
prover, dessutom togs tre prover i anslutning till den tutulus som hittades
strax öster om röset.
Efter genomförd undersökning bedöms rösets ursprungliga form ha
varit oval, detta baserat dels på kantkedjans utseende, dels på den utbredning stenar och småstenpackning hade vid undersökningstillfället.
Uppmätt storlek var 7x4,8 meter och formen bör ha varit oval eller långsträckt i NNV-SSO riktning. I rösets norra del fanns rester kvar efter en
kantkedja, som i denna del av röset var rundad. Troligtvis hör kantkedjan
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Ill. 23. Kartan visar de strukturer som inledningsvis tolkades som anläggningar.
Vissa av dessa kom senare att utgå, se illustration 24.
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Ill. 24. På denna karta redovisas röset Tossene 314, samt de anläggningar som framkom som ett resultat av undersökningen. Anläggning 4, en stenpackning som hör till
gravmiljön, samt Tossene 1017, resten av en brandgrav med okänd typ av ursprunglig överbyggnad.
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Ill. 25. Kantkedjan framrensad, även småstenen i botten av fyllningen syns. Foto
mot sydväst.

till den ursprungliga konstruktionen, men om den från början varit synlig
eller om den kontruerades som en inre kantkedja är oklart. I den södra
delen, utanför röse-resten, fanns en tunn stenpackning av skärvig småsten. Samma typ av sten fanns även i rösets fyllning. Detta kan tolkas som
att röset ursprungligen haft en längre utsträckning åt detta håll, och röset
kan då ha haft en längd om 8,5 till 10 meter.
Tossene 1017 (Anläggning 1)
Ungefär 12 meter nordost om röset Tossene 314 iakttogs en, i stort sett rund,
svag förhöjning av mestadels lavar och småsten belägen rätt på berget, illustration 27 och 43. Förhöjningen var 1,5x1,3 meter stor och 0,05 meter hög,
och belägen i fint krönläge längst ut mot fjorden. Vid undersökning befanns
den bestå av ett tunt smågrusigt humöst sandlager med enstaka små stenar.
Två motstående kvadranter undersöktes, och här framkom brända ben av
människa samt en ytterst liten bit keramik. På grund av fyndens minimala
storlek samt tidsbrist, togs de motstående två kvadranterna av anläggningen
in som jordprov. Vid genomgång av dessa framkom flinta samt ytterligare
brända ben. Dessutom hittades en metallkula och små fragment i olika material. Även Tossene 1017 låg på en höjd av 18,5 meter över havet.
Angränsande till Tossene 1017 och sydost därom, mot svacka 2, fanns ytterligare ett litet tunt lavbeväxt jordlager, denna fick arbetsnamnet anläggning
1b. Vid rensning framkom kol och lite flinta ytligt. Denna undersöktes då i sin
helhet, varpå lite mer flinta framkom. Inga prov togs här. Fyllningen var inte
lik den i Tossene 1017, och har förmodligen inte med denna att göra.
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Ill. 26. Stig undersöker den lilla skrevan som fanns under röset. Även arbetet med att
undersöka den stora skrevan har påbörjats. Foto mot norr.
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Recenta fynd utgjordes av glas. Med hjälp av metalldetektor hittades
också en del av samma tub som i röset, en rostig bult samt tråd av järn och
koppar.
Tossene 1017/anläggning 1 utgör med största sannolikhet resterna efter
en brandgrav, som vid något tillfälle blivit i det närmaste totalt raserad.
Vilken typ av grav – röse, stensättning – det rört sig om, eller när den blivit
förstörd, är mycket svårt att säga något om. Då materialet i svacka 2 (se
ovan Svackor) inte innehöll något gravmaterial eller särskilt många stenar,
och artsammansättningen av växter inte heller tycks överensstämma med
den i Tossene 1017 (se bilaga 9), bör inga gravrester ha blivit nedrivna åt
detta håll. På grundval av topografin görs en försiktig bedömning att den
ursprungliga gravanläggningen bör ha varit ganska liten och enkel, något
som pekar på att den kan ha utgjorts av en stensättning av något slag.
Anläggning 2 (utgår)
I den norra delen av svacka 6, närmast Tossene 314, gav stenpackningen
till en början intryck av att vara anlagd (se ovan Svackor). Vid framrensning
kvarstod först detta intryck, men det avtog vid fortsatt rensning, illustration 28. Under dessa stenar togs jordprover. Inga fynd gjordes, och inga
iakttagelser gjordes som kunde stödja antagandet om en separat anläggning. Stenarna är troligen nedrivna från röset.
Anläggning 3 (utgår)
Denna anläggning utgjordes av ett stort block i svacka 6 (se ovan Svackor). Inledningsvis framfördes tanken att det kunde röra sig om en grav
med mittblock. Under blocket hittades en svallad och vitpatinerad plattformskärna, annars inget. Ett jordprov togs här. Inget tyder på annat än
att kärnan av havet svallats in under blocket tillsammans med annat grus,
långt innan röset konstruerades.
Anläggning 4
I den sydöstra delen av svacka 4 fanns en fint avgränsad stenpackning i
anslutning till ett block (se ovan Svackor). Här togs jordprov och kolprov
i ett cirka 0,03 meter tjockt lager under stenpackningen. Här gjordes även
fynd av flinta och kvartsit. Inga fynd av sot eller kol gjordes. Flintan och
kvartsiten kan härröra från tidigare vistelser på platsen, eller utgöra något
slags flintoffer som har samband med röset. Stenarna bedömdes vid undersökningen som snarast nedrivna från röset. Emellertid har jordprovet från
svacka 4 höga MS-värden, vilket visar att det har upphettats tidigare (se
nedan Miljöarkeologisk analys). Materialet i röset hade däremot inte blivit
upphettat tidigare. Anläggning 4 tolkas därför som en självständig sten39

Ill. 27. Tossene 1017 i förgrunden och röset i bakgrunden. Däremellan svacka 2. Foto
mot söder.
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Ill. 28. Anläggning 2 i svacka 6 framrensad. Foto mot väster.

packning med anknytning till röset, så som är fallet vid många röse-lokaler,
se till exempel Andersson 1966c; Cullberg 1966b; Kaelas 1965; Olsson 1969;
Ragnesten 2004; Sandberg 1973; Wigforss 1969.
Fynd
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av de fynd som framkom
vid undersökningarna. De inmätta fyndposterna redovisas på kartorna illustration 29, samt illustration 30 och 32. För en komplett beskrivning av
samtliga fynd hänvisas till bilagorna 3, 4 och 5.
Under den särskilda undersökningen och den efterföljande makrofossilanalysen omhändertogs 89 förhistoriska fynd av flinta, kvartsit, metall och
keramik. Dessutom omhändertogs fragment av brända ben med en sammanlagd vikt av 9,6 g. Dessa fynd är fördelade på 47 fyndnummer. Av dessa
härrör 63 fynd från röset Tossene 314 med omgivningar – således kommer
15 av dessa av fynd från svacka 4 och ett från svacka 6. Från Tossene 1017
och närmaste omgivningar kommer 26 fynd och samtliga brända ben.
Tossene 314
I röset framkom avslag av flinta och kvartsit, en del övrig flinta samt en
eldslagningssten av flinta. Det är inte ovanligt att hitta eldslagningsstenar
i gravsammanhang, till exempel hittades en i en stensättning ingående i
gravfältet Tanum 539, Toreld muntligen 2013-03-27, så även vid undersökningen av Lundby 326, Kaelas 1965. Slagen flinta, kvarts och kvartsit hittades i både röset och anläggning 4, men materialet är inte det samma,
inga passbitar finns häremellan. Däremot finns passbitar i fyndposterna 16,
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Ill. 29. Kartan visar inmätta fyndposter. Numreringen framgår av illustration 30
och 32.
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Ill. 30. Fyndposternas fördelning vid Tossene 314. Fyndnummer framgår av bilaga 3.
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18, 20 och 21 i rösets södra ända, illustration 30. I den stora skrevan under röset hittades ett övrigt redskap av flinta som liknar en kärnborr, men
den har endast en retuscherad kant. I röset hittades också en svallad och
obearbetad bergkristall. Det är svårt att säga om flintan i röset slagits före
rösets tillkomst, i samband med dess anläggande eller efteråt. Troligast är
att flintan har med begravningen att göra. Det är rimligt att tolka anläggning 4 som tillhörande gravmiljön. Att flintan är olika i anläggning 4 och i
röset kan möjligen tolkas som att de är anlagda vid olika tidpunkter, men
det behöver inte vara så.
Strax öster om själva röset hittades en tutulus med hjälp av metalldetektor, se illustration 12. Så vitt vi vet finns det endast två fynd av tutuli tidigare i Bohuslän; båda i Kareby i Kungälv. Det finns även ett fynd från Västra
Frölunda i Göteborg, Bohusläns museum 1998. En tutulus är ett smyckeföremål av brons, troligtvis använt som dräktdetalj. De dateras för det mesta
till bronsålder period II eller III, det vill säga äldre bronsålder. De tidigare
förefaller vara mindre och enklare. Senare blir de större och får ibland även
en knopp på spetsen. Den tutulus som hittades vid Tossene 314 var kraftigt
korroderad varför det är svårt att säga hur den ursprungligen sett ut, men
den är troligtvis av en mindre och enklare typ, det vill säga från period II,
eller 1500-1300 f Kr, illustration 31. Enligt Oscar Montelius har typen uppkommit genom efterbildning i brons av liknande sten- eller bärnstensknappar, av Montelius daterade till slutet av yngre stenålder och övergången till
äldre bronsålder, Montelius (1917) 1994. Tutuli har burits i par – att denna
tutulus hittades ensam och utanför själva röset tyder på att graven kan ha
blivit plundrad eller raserad, och att det ena smycket tappats.
De omhändertagna fynden från röset Tossene 314 redovisas i bilaga 3.
Tossene 1017
I Tossene 1017 framkom brända ben och keramikflagor vid undersökningen, illustration 32. Vid makrofossilanalys framkom ytterligare brända ben,
avslag av flinta, kvarts, kvartsit och möjligen bergkristall, en kula av bly,
samt sju millimeterstora fragment i olika material, se bilaga 9. Däremot kom
ingen ytterligare keramik. Metallerna är sannolikt rester av gravgåvor, men
knappast avslagen som är ytterst små. De brända benen har en totalvikt på
9,6 g. Av dessa kom 5 g från människa. I prov 11 fanns dessutom ett fotben
från får eller get, och i prov 12 oidentifierade däggdjursben. De omhändertagna fynden från Tossene 1017 redovisas i bilaga 4.
Recenta fynd
Vid undersökningen gjordes även ett antal fynd av mer sentida karaktär.
Dessa utgörs av kapsyler, ölburkar, glas, järntrådar, porslin och stengods,
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Ill. 31 a och b. Tutulus efter konservering vid SVK. Den övre bilden visar smycket
från sidan; den undre delen visar dess undersida med fästet. Foto: Cecilia Ahlsén,
Bohusläns museum. Accessions- och fyndnr: UM029444:6.

samt plastfilmen från insidan av ett gräddfilspaket, det vill säga lämningar
efter utflykter eller rena soptömningar. Isolatorn och koppartråden är rimligen rester efter den elstolpe som tidigare har stått på berget. Recenta fynd
redovisas i bilaga 5.
Konservering
Bedömning och konservering av förhistoriska metallföremål har utförts av
SVK, Göteborg, Smits 2011. Konserveringsrapport biläggs ej denna rapport.
Den finns tillhanda digitalt hos Rio Kulturkooperativ, eller i pappersform
hos Bohusläns museum.
Vedartsanalys
I samband med analysarbetet har MAL plockat ut sex kolprover ur makroproverna, detta för att ta fram material lämpligt för 14C-datering, bilaga 9.
Två prover kommer från Tossene 1017 (makroprov 11 och 12). Fyra prover
kommer från skrevor under Tossene 314; tre från stora skrevan (makroprov
23-25) och ett prov från den lilla skrevan (makroprov 20). MAL har plockat
ut kol från gran och ljung ur dessa prover. För mer utförliga redogörelser
för det arkeobotaniska materialet, se Miljöarkeologisk analys nedan samt
bilaga 9.
Osteologisk analys
Leif Jonsson Osteology har utfört en osteologisk analys av benmaterialet
från undersökningen, bilaga 6. Samtliga ben kommer från Tossene 1017.
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Ill. 32 Fyndposternas fördelning vid Tossene 1017. Fyndnummer framgår av bilaga
4. Av kartan framgår även uppdelningen av anläggningen när den undersöktes: Den
SV och NO kvarten undersöktes; den NV och SO togs in som makroprov.

Fynd 11 utgörs av tio vitbrända ben av människa, jordiga fragment utan sot,
mest av rörbensdiafyser. Ur prov 11 och 12 har MAL plockat ut ytterligare
fragment av brända ben. Dessa utgjordes dels av ben från människa, dels av
ben från får/get och oidentiferat däggdjur. Dessutom framkom en obränd
otolit, möjligen från glyskolja. Benet från får/get utgörs av ett fotben. Det är
inte vanligt, men den typen av mer udda delar av djur förekommer i gravar
från förromersk järnålder, Jonsson muntligen 2013-04-16.
C-analys
Totalt har fem prover daterats, bilaga 7 och 8. Proverna har analyserats av
CEDAD, Lecce, Italien. Av dessa kom två från röset, Tossene 314, och tre
från Tossene 1017.
14
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Kol från gran från den stora skrevan under röset har daterats dels till
731-233 f Kr, eller slutet av bronsålder/förromersk järnålder (prov 19),
dels till 1033-1210 e Kr, eller tidig medeltid (prov 18). Notera att det äldre
provet är taget djupare ner i skrevan, och det yngre provet är taget högre
upp.
Kol från ljung och gran från Tossene 1017 har daterats till 1491-1655 e
Kr respektive 1643-1954 e Kr. Brända människoben från Tossene 1017 har
daterats till 756-406 f Kr, eller slutet av bronsålder/förromersk järnålder.
Miljöarkeologisk analys
MAL har analyserat 20 jordprover från anläggningar i samband med undersökningen, bilaga 9.
Tossene 314
Från själva röset togs nio jordprover. Av dessa kom två från under stenpackningen och tre från den lilla skrevan. Samtliga växtfynd kan spegla en
naturlig vegetation i en relativt karg, öppen kustmiljö.
Ur rösets stora skreva togs fyra jordprover (Rio 20, 23, 24, 25). I det övre
provet, där fosfathalterna är lägre, förekommer flintavslag och hasselnötsskal, samt frön eller kärnor av kråkbär, slånbär, starr och eventuellt hallon.
Där fosfathalterna är höga djupare ner i samma skreva saknas arkeobotaniskt material i jordproven, förutom i prov 23 som innehåller ett frö av
stenbär, bilaga 9. Många gravprov saknar växtmaterial, det är vanligtvis endast om det är bränt som det finns kvar, Viklund & Linderholm muntligen
12-01-23. De markkemiska analyserna visar att materialet inte har brunnit
tidigare. Prov 23, 24 och 25 har högst fosfatvärden av samtliga analyserade
prover från undersökningen, bilaga 9. Sammantaget talar detta för att delar
av sedimentet i skrevan representerar en allokton process, det vill säga att
det kommer från annan plats. Om sedimentet blir slutet och är hårt packat
blir tillgängligheten för marklevande djur mindre och transport av större
partiklar som frön etc blir mindre sannolik. Den stora skrevan under röset
är – av de höga fosfathalterna (CitP och CitPOI) att döma – ett kulturlager, och skulle kunna relateras till en skelettbegravning. Det är möjligt
att skrevan fungerat som en sluten mottagare till de näringsämnen som en
nedbruten kropp bidragit med och således har kommit att bevara informationen, men skrevan behöver inte utgöra en primär depositionsplats för en
eventuell kropp. Låga MS-värden i sammanhanget talar också för en skelettbegravning. Slånbär förekommer som gravgåvor, Viklund & Linderholm
muntligen 12-01-23.
I den lilla skrevan under röset framkom avslag av hälleflinta, starrfrön
och kvistar av ljung/kråkbär. Markkemiresultaten visar att fosfathalten är
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låg och att materialet inte har brunnit tidigare, bilaga 9. MAL har inga
förslag på hur innehållet i den lilla skrevan ska tolkas. Kanske är innehållet
helt enkelt naturligt, och kolet som hittades ganska ytligt från naturliga
bränder.
Provet från anläggning 4 i svacka 4 har höga MS-värden, vilket visar att
det har upphettats tidigare, bilaga 9. Vid undersökningen tolkades inte detta som en egentlig anläggning, utan som material som blivit utvält från röset. Då materialet i röset inte blivit upphettat tidigare kan detta emellertid
inte vara hela lösningen.
Tossene 1017
Tossene 1017 innehöll ett frömaterial bestående av korn, havre och cerealiafragment, samt enbär, hallon, druvfläder, kråkbär, bergssyra, blära,
åkerspärgel, backglim, krusskräppa, trampört, strandglim, fläder, revormstörel och grönknavel. Vidare innehöll anläggningen brända benfragment,
avslag av flinta, bergkristall, kvarts och kvartsit, en metallkula, små fragment av olika material samt delar av hasselnötsskal och bränt granbarr,
bilaga 9.
Metallkulan är av bly. Fragmenten består av två magnetiska fragment av
järn, tre fragment som eventuellt kan vara av glas, ett som eventuellt kan
vara keramiskt samt två av okänt material, Phillips muntligen 13-04-19.
Den markkemiska analysen visar att materialet brunnit tidigare, och
Tossene 1017 tolkas som en brandgrav. Tillsammans med cerealian utgör
avslagen och hasselnötsskalen sannolikt rester av gravgåvor, något som
stöds av förekomsten av brända människoben, bilaga 9. Det är möjligt att
även blykulan och de millimeterstora fragmenten i olika material är rester
av gravgåvor.
Växterna förekommer på kulturmarker, betesmarker, torra steniga
marker och stränder. Särskilt kornet och ogräsarterna ger en klar indikation på odling och kulturpåverkan. Arterna finns inte närvarande i de
andra arkeobotaniska proverna från röset eller svackorna. Frösammansättningen i Tossene 1017 skiljer sig därmed från samtliga övriga prover, bilaga 9. Det kan finnas inslag av naturlig vegetation i frömaterialet, tillsammans med utvalda växter från kulturmark, men i sin helhet är
växtsammansättningen knappast naturlig. Det kan vara gravgåvor (det är
misstänkt mycket olika bär) men det kan också vara material man eldat
med, eller tagit dit för själva begravningen, Viklund & Linderholm muntligen 12-01-23.
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Dokumentation av stenindustrilämningar
Historisk kontext
Stenindustrin var en del i den moderna samhällsomvandlingen vid förra
sekelskiftet. En undersökning som gjordes 1909 visade att minst 6 600
personer var sysselsatta inom Bohusläns stenindustri. Några år senare beräknades cirka 7 500 personer arbeta inom stenindustrin i Bohuslän, de
utgjorde då hälften av Sveriges samlade stenarbetarkår (se Algotsson och
Swedberg 2004 och däri anförd litteratur). Förutom stenhuggarna och körkarlarna befolkades stenhuggarsamhällena av kvinnor och barn, även dessa

Ill. 33. Kartan visar SU-området samt småsindustriområdet Tossene 1016 med de
ingående brottytorna.
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ofta involverade i arbetet, direkt eller indirekt. Dessa människor var också
en del i omvandlingen till vårt demokratiska samhälle. Konkret resulterade detta i exempelvis bildandet av fackföreningar, Folkets hus-föreningar
och konsumtionsföreningar, med tillhörande byggnader. Dessutom kunde
i dessa samhällen – som nu kan tyckas avsomnade och kanske inte ens har
en mataffär – finnas människor som arbetade som hemsömmerskor eller
hemstickerskor, som frisörer och fotografer, i skrädderier, skomakerier,
åkerier, sillsalterier, rökerier, mjölkbutiker, handskaffärer, bagerier, matbespisningar och skolor.
Stenbrytningen resulterade också i mängder av stenbrott. Till en början
var brotten små och hantverksmässiga. I småbrottet bröt man stenen och
förädlade den till en färdig produkt på plats. Skrotstenen (spillet) fick ligga
kvar i brottet, vilket gjorde att vidare brytning efter hand blev svår. Med
tiden förändrades brytningen och hanteringen. Storbrotten uppkom som
en del av industrialiseringen av näringen. Detta innebar att hanteringen delades upp: en del arbetare var sysselsatta med att ta fram block ur berget,
vilka därefter forslades fram till de som endast arbetade med förädlingen,
det vill säga själva tillverkningen av gatsten, kantsten etc. Arbetet skedde
trots detta i stort sett helt hantverksmässigt. Skrotstenen forslades ut ur
stenbrotten i vagnar på korta rälsbanor.
På en flygbild från 1930-talet syns ett antal stenbrott i Bovallstrand
tydligt, Rogberg 2011. På Gulviksberget har stenbrytning av omfattande
karaktär ägt rum, men dessa brott är av småbrottskaraktär och representerar troligen ett äldre skikt, Lantmäteriet 1937 och illustration 34.
På Stora Korpåsberget syns stenbrytning av storbrottskaraktär, där även
kranar är synliga, Rogberg 2011. Möjligen pågick brytning här ända in på
1970-talet, Lantmäteriet 1976. Strax sydväst om undersökningsområdet
finns spår av stenbrytning på Högbergstorp, av utseendet och karaktären att döma har det rört sig om stenbrytning av relativt omfattande och
storskalig karaktär. Ytterligare något sydväst om finns lämningar av ett
storbrott vid Gräsnäs på ett på kartorna namnlöst berg, illustration 35.
På Finntorp och Kö-ö höggs gatsten i slutet av 1800-talet, och i Bovallstrand höggs sten i småbrott vid denna tid. Ännu på 1940-talet hade stenindustrin en dominerande ställning i Bovallstrand, Östlund m fl 2008. Under
1990-talet inventerade Länsstyrelsen i Västra Götalands län förekomst av
skrotsten, och vid 1997 fanns större mängder skrotsten bland många andra
ställen även på Korpåsberget och Gullviksberget i Bovallstrand och på Köö,
Länsstyrelsen Göteborg och Bohus län 1997.
Stenhuggarfackförening fanns åtminstone mellan 1900-1904, från dessa år
finns en bevarad protokollsbok för Bovallstrands Stenhuggarefackförening.
Fackföreningen fick inte till stånd något Folkets hus, men en fana invigdes
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Ill. 34. Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1937, Hunnebostrand J131-61NO. De ljusa ytorna på Stora Korpåsberget och sydväst om SU-området
(markerat med rött) motsvarar stora stenbrott. Skala 1:10 000. Källa Lantmäteriet.

Ill. 35. Bilden är tagen från storbrottet sydväst om SU-området och sydost om Gräsnäs, mot den nya bebyggelsen på Stora Korpåsberget. Foto mot sydväst.

1902. Vid denna tid hade Halmstads Stenhuggeri verksamhet i Bovall. Företaget H. Liepes stenhuggeri hade verksamhet på Kö-ö, Hörmander 1991.
Undersökningsresultat
Som ett resultat av inventeringen registrerades ett småindustriområde,
Tossene 1016. Detta var 25x2-6 meter stort och bestod av tre enskilda stenbrott, illustration 33 och 36-38. De ingående brottytorna beskrivs mer utförligt i bilaga 10.
Materiella lämningar: Inre struktur
Produktionstekniska lämningar
Brottyp: Små brott, med uttag i endast en nivå.
Brottytor: Brottytorna varierar i storlek från 1x2 meter till 5x3 meter.
Kilhål: Spår av rundkilshål i alla tre, ett av brotten hade dessutom spår av
bredkilshål.
Borrhål: Nej.
Kran: Nej.
Arbetsplats: Nej.
Stenavfall: Tre block kvarligger inom en av brottytorna.
Vägar: Nej.
Produktion: Troligtvis blockuttag för ”hemmabruk”.
Relativ kronologi
De enskilda brottytorna är troligtvis i stort sett samtida.
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Ill. 36. Tossene 1016. Bilden visar brottyta 1, till vänster bakom björkarna anas
brottyta 3. Foto mot sydost.

Materiella lämningar: Yttre struktur
Några efterforskningar kring eventuella tillhörande byggnader, vägar eller
hamnanläggningar rymdes inte inom budget för undersökningen.
Immateriella lämningar
Några efterforskningar i arkiv eller bland eventuella informanter rymdes
inte inom budget för undersökningen.

Ill. 37. Detalj från stenbrott 1, med rader av kilhål. Foto mot nordost.
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Ill. 38. Märken efter rundkil i stenbrott 1. Foto mot sydost.
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Tolkning
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av landhöjningsförlopp, vegetationsutveckling, människans påverkan på landskapet samt vår tolkning
av händelserna vid platsen för Tossene 314 och 1017. Utförligare diskussioner finns i Del 2 Slutdiskussion nedan.
Natur – människa – samhälle
Vid slutet av istiden, för drygt 10 000 år sedan, hade isavsmältningen fortskridit så långt att det fanns stora sammanhängande landområden i södra
och västra Sverige. På grund av trycket från isen var dock landmassorna
nedpressade. Den värmeperiod som ledde till isavsmältningen varade i
närmare 5 000 år. Denna period präglades av ett varmt klimat, upp till 3°
varmare än idag, och med mindre variation mellan sommar och vinter, Hillefors 1992.
Vid tiden för den yngre stenåldern, eller för ungefär 5000 år sedan, såg
landskapet betydligt annorlunda ut än i dag, med fjordarmar och vikar
långt inåt land. Vid den här tiden hade såväl odling som boskapsskötsel
börjat praktiseras i Sverige. Pollendiagram för södra Skandinavien visar på
omfattande röjningar för odling, men också för att befrämja beten, Ekman
2004. Landskapet var trots det ännu relativt lite påverkat av människan,
Svedhage 1997.
En tendens kan dock märkas: mängden träd minskar – det gäller särskilt ädellövträd – medan gräs och örter ökar. De inledande förändringarna
kan möjligen vara ett resultat av klimatförändringen under senare delen
av stenåldern; årsmedeltemperaturen sjönk sakta, men den stora förändringen var det mer kontinentala klimatet som innebar varma somrar men
kallare vintrar, vilket kan ha lett till att floran förändrades. Det skulle dock
dröja ytterligare 1000 år innan dessa tendenser fick ett stort genomslag, så
stort att det blir tydligt att människorna påbörjat en omformning av landskapet för att det ska passa deras nya syften.
När landhöjningen fortskred kom landskapet mer och mer att likna dagens. Förutsättningarna för jordbruk ökade genom att slättområden blev
tillgängliga för bete och odling. De lägre liggande och tyngre lerslätterna
har långt fram i tiden främst använts till bete, medan lättare sandjordar
tidigt har använts till odling. Under stenålderns slutskede, senneolitikum,
finns det tydliga betes- och odlingstendenser i pollenanalyser från mellersta och norra Bohuslän. Indikatorväxterna för äng och åker ökar kraftigt
för 4 000 år sedan, och detta sammanfaller med att andelen träd minskar.
En generell minskning av flera trädarter inleds, exempelvis minskar hassel, alm, ask, ek, lind, al och tall. Några träd har en motsatt utveckling;
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Ill. 39. Karta över Sotenäset med omgivningar med en havsnivå på 18 meter över
nuvarande nivå. Svart prick = röse. Blå triangel = stensättning. Gul prick = hällristning. Undersökningsområdet är markerat med röd cirkel. Skala 1:175 000.
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björk och bok ökar något. Något senare uppträder också gran i analyserna.
Vid övergången mellan senneolitikum och bronsålder – runt 1800 f Kr
– stod havet mellan 16 och 18 meter över nuvarande nivå, illustration 39.
(Jämför gärna med illustration 41.) Röset (Tossene 314) är troligtvis uppfört under äldre bronsålder cirka 1500-1200 f Kr. Under bronsålder låg de
fem rösena lågt, på flacka bergstungor som stack ut i fjorden, illustration
40. Under bronsålderns lopp blir landskapet tydligt kulturmarkspräglat
med en stor andel åker- och ängsindikatorer, även växter som indikerar
betesmark har fått tydligt genomslag.
Vid övergången mellan bronsålder och förromersk järnålder – runt 500
f Kr – har människor återkommit till platsen för att konstruera ytterligare en gravanläggning (Tossene 1017). Vid samma tid kan man även ha
gjort något ytterligare vid röset. Kanske har man i samband med den nya
gravläggningen också utfört ritualer eller en ytterligare begravning i röset.
Kanske har man vid denna tid utsatt röset för en omkonstruktion eller
dekonstruktion. I övergången mellan brons- och järnålder har landskapet
börjat anta former som vi kan känna igen. Havet stod då cirka 10-11 meter
över nuvarande havsyta. Denna tid brukar ofta beskrivas som en köldperiod med ett mindre kulturmarkspräglat landskap. Detta syns i pollenanalyser för mellersta Bohuslän, Ekman 2004. Det finns dock ett undantag och
det är en analys från Orust. Den visar att det finns variationer i den generella utvecklingen. Kanske kan det bero på ett bättre klimat i mer kustpräglade områden. Kanske kan det bero på att befolkningen koncentrerades till
mer kustnära bosättningar där odling fungerade bra även vid något sämre
betingelser, samtidigt som kustbaserad jakt och fiske kunde komplettera
kosten. Även en analys från Tanum visar på en relativt konstant utveckling
mot ett mer och mer jordbruksbaserat samhälle, Svedhage 1997. Det finns
dock en kort intervall i analysen för Tanum några år före Kristi födelse
som kan indikera en period med minskad kulturmark. Episoden är mycket
kort men kraftigt markerad. Den följs också av en ökande förekomst av
hassel och ek. Dessa träd exploaterar snabbt övergivna kulturmarker. Om
tendensen representerar ett verkligt förhållande, med minskning av åker
och betesmark, kan den tolkas som att befolkningen även i Tanumsområdet under denna tid koncentrerats till kustområdet. Med detta undantag
fortsätter utvecklingen mot ett allt mer kulturformat landskap.
För ungefär 1 500 år sedan avstannar utbredningen av kulturlandskapet.
Det kan tyda på att landskapet har nått ett maximalt utnyttjande för betesdjur och uppodling. Även förekomsten av säd i pollendiagrammen minskar
strax därefter, Ekman 2004. Samtidigt ökar förekomsten av björk, al och en.
Ett betat hedlandskap präglar nu stora delar av norra och mellersta Bohuslän.
57

Ill. 40. Av kartan framgår läget i havslandskapet för de fem rösen som låg på rad
längs fjordens södra sida. Tossene 314 och 1017 markeras av svart prick och blå
triangel. En havsnivå som är 15 meter högre än dagens har lagts in. Skala 1:25 000.

Från denna tid kan gårdsnamnen Säm och Hogsäm vara, illustration 39. Gårdarna ligger drygt 1,5 kilometer sydost om Tossene 314, i en dalgång mellan
bergen på runt 45-60 meter över havet. Säm är ett hem-namn där även ordet
sjö ingår, och hog bör vara det samma som hög, möjligen i betydelsen gravhög, Brink 1998. Vilken sjö som syftas på i Säm är svårt att veta, om det inte
är havet som avses. Vid Hogsäm finns två gravhögar, det kan vara dessa som
syns i gårdsnamnet.
När vår ensamma tutulus hamnat utanför röset är oerhört svårt att säga.
På försök kan vi resonera som följer: om aktiviteterna som berört Tossene
314 under äldre järnålder varit av rituell art – vilket de kan ha varit då man
uppfört en ny gravanläggning intill (Tossene 1017) vid ungefär denna tid –
bör röset ha återställts vid detta tillfälle. Aktiviteterna som ägt rum under
slutet av järnålder/början av medeltid är däremot mer svårbestämda. Det
kan röra sig om ytterligare rituella aktiviteter, i vilket fall det partiella raserandet bör ha ägt rum vid ett senare okänt tillfälle. Dateringen till övergång
järnålder-medeltid kan också datera själva raserandet. Vår tutulus kan ha
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Ill. 41. Dagens landskap med förhållandet mellan hav och land. Undersökningsområdet är markerat med röd cirkel. Skala 1:175 000.
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hamnat utanför själva röset i samband med en plundring eller medvetet raserande, men det är inte otänkbart att den hamnat där av misstag vid någon
typ av mer rituell och kontrollerad aktivitet.
Vilken typ av gravanläggning Tossene 1017 varit vet vi inte, den var så
gott som helt förstörd när vi kom till platsen. Gissningsvis har den utgjorts
av en mer oansenlig stensättning. När denna förstördes vet vi inte heller.
Under sen tid har en elstolpe stått just här, kanske förstördes Tossene
1017 i samband med att denna restes eller togs ner. Här hittades bland annat koppartråd och en trasig isolator av porslin.
Brottytorna inom undersökningsområdet är mycket lika varandra, troligtvis är de i stort sett samtida. Av utseendet att döma kan de vara av relativt hög
ålder, vilket skulle betyda 1800-tal eller möjligen tidigt 1900-tal. En alternativ
tolkning skulle kunna vara att de är upptagna senare men för ”husbehov”, då
den sortens stenbrytning kunde ske småskaligt och med enkla metoder. Då
det på samma fastighet finns lämningar efter mycket mer avancerad brytning
är det dock troligt att Tossene 1016 representerar ett äldre skede.
Bovallstrand är i relativt stor utsträckning präglat av 1800- och 1900-talets stenindustri, även om andra mindre industrier finns och har funnits.
Inom undersökningsområdet var stenindustrilämningarna småskaliga,
men i det absoluta närområdet finns lämningar efter flera stora stenbrott.
I röset och i skrevor och tuvor runt om på berget framkom även andra
fynd av mer sentida karaktär. Ölburken och kapsylerna kan ha kommit hit
med hjälp av de människor som arbetat i området, med stenbrytning eller
en elstolpe. Tillsammans med gräddfilspaketet kan de också ha kommit hit
för en picknick med vacker utsikt. Bitar av glas, porslin och ett höganäskrus
kan ha kommit hit som sopor att hällas i ett stenskravel. Resterna av en tub
med bitmärken (hund? räv?) och okänt innehåll får nog ses som hitkommen mer slumpmässigt. Illustration 41 får avsluta genomgången av det fysiska landskapet.

Markkemiska analyser
Vid de tidigare undersökningarna av rösen under främst 1960- och 70-tal
har mycket sällan moderna naturvetenskapliga analysmetoder använts. Vid
senare utförda undersökningar har naturvetenskapliga analyser oftare använts, men inte alltid eller systematiskt. Har en osteolog funnits till hands
har en artbestämning av benen gjorts, även vedartsanalyser, 14C-dateringar och makrofossilanalyser har oftare utförts. Markkemiska analyser hör
2000-talet till, men har trots det endast utförts vid fyra av de i jämförelsen
ingående undersökningarna (se Del 2 Slutdiskussion).
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Eftersom undersökningar av rösen utförs mer sällan måste varje tillfälle
ges stora möjligheter till så bred provtagning som möjligt. Vill vi skaffa oss
ny kunskap avseende datering, användning, användningsfaser och eventuellt gravskick, är det till de osynliga delarna av monumentet vi måste vända
oss.
Makrofossil- och pollenanalyser kan ge kunskap om begravningstraditioner, exempel på gravgåvor etc, men även om hur miljön såg ut vid begravningstillfället. Geokemiska analyser kompletterar sedvanliga markkemiska
analyser (främst fosfater) genom att även analysera andra grundämnen som
ger information om provmaterialet och dess ursprung. Dessa analyser kan
ge svar på vad som deponerats i en förmodad begravning, till exempel ben,
men också om materialet utsatts för upphettning (MS). Även andra typer
av i dag nedbrutet material som deponerats kan eventuellt påvisas, exempelvis brons- eller kopparföremål, eller andra nu osynliga begravningsrester.
Vid undersökningen av röset Tossene 314 gjordes inga fynd eller iakttagelser som kunde hjälpa oss att avgöra om någon begravning alls hade
ägt rum. Strax utanför röset hittades – med metalldetektor – en tutulus
vilken eventuellt kan dateras till äldre bronsålder period II. Detta var det
enda fynd som gjordes, och tillsammans med detaljer i röset kan vi ganska
säkert säga att röset någon gång har plundrats eller delvis raserats, och att
någon tappat smycket, alternativt ansett att det saknade värde. Det kan
också vara så att smycket av misstag hamnat utanför röset vid någon form
av rituell handling, ett återanvändande av röset. Markkemiska analyser av
jordprover ur en skreva under röset visar emellertid att det med största
sannolikhet fanns en skelettbegravning i röset.
Några meter norr om röset fanns en liten jord-/stenpackning som undersöktes delvis. Vid denna undersökning hittades små bitar keramik och
ett bränt ben varför resten av anläggningen togs in som makroprov. Vid
makrofossilanalys hittades ytterligare brända ben samt små fragment av
olika material och en liten blykula. En del av benen är från människa och
med största sannolikhet är detta resterna av en förstörd brandgrav. Benen
har daterats, och denna datering stämmer ganska väl med en datering som
är gjord i röset, varför vi kan ana att man utfört någon slags handling även
i röset vid tiden för gravläggningen i Tossene 1017. Makrofossilanalyser
visade på närvaro av ett stort antal örter och bär som inte är naturliga på
platsen eller i sin sammansättning, varför det är rimligt att förutsätta att de
tagits till platsen inom ramen för någon slags begravningsritual.
Allt detta är resultat som på ett påtagligt sätt både breddar och fördjupar bilden av det som skett på platsen. Kort sagt: det är framförallt genom
makrofossilanalys och mark-/geokemiska analyser vi idag har möjlighet att
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skapa ny kunskap vid undersökningar av fornlämningar som rösen och oregelbundna stensättningar. En invändning till detta kan vara att vi med hjälp
av gammaldags typologisk metod kunde datera röset till äldre bronsålder,
något vi inte kunnat göra annars eftersom naturvetenskapliga dateringar
saknades i röset från denna period. Enligt gängse uppfattning är den här
typen av lågt liggande kuströsen uppförda under äldre bronsålder, varför
vi som alternativ kunnat luta oss mot ett sådant antagande. Det är dock
möjligt att vi hade föredragit att tidsfästa anläggningen snarare till äldre
järnålder i det fall bronsföremålet aldrig hittats. Det är trots detta de naturvetenskapliga analyserna som bidragit med den nya kunskapen i det här
fallet.

Antikvarisk bedömning
Som ett resultat av inventeringen har ett småindustriområde registrerats,
Tossene 1016. Detta är bedömt som övrig kulturhistorisk lämning. Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Lag om kulturminnen mm (KML) och
genom Miljöbalkens (MB) generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen.
För fornlämningar gäller också att de förutom själva lämningen även
omges av ett så kallat fornlämningsområde. Fornlämningsområdet utgörs
av ett så stort område på marken som behövs för att bevara fornlämningen
och ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse.
Fornlämningsområdets storlek avgörs från fall till fall av länsstyrelsen.
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DEL 2
SLUTDISKUSSION

Ill. 42. Kartan visar de registrerade rösen som inte ingår i gravfält.
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Gravar
I det följande ska göras ett försök att diskutera rösen som kommunikativa
och sociala uttryck. De immateriella och materiella perspektiven på lågt liggande kuströsen kommer huvudsakligen att diskuteras utifrån resonemang
kring makt, religiositet och världsbild. Frågan om rösen som ekonomiska
uttryck kommer inte att beröras, och rösen i relation till kustlandskapets
resurser och utnyttjande kommer endast att beröras lite.
Tidigare undersökningar av rösen
För att kunna diskutera rösets funktion i landskapet har en jämförande
analys gjorts med liknande undersökta objekt, i första hand kuströsen och
rösen. Det har även gjorts ett försök att analysera det samtida landskapsavsnittet med avseende på andra lämningar samt strandnivåer. Analysen
grundar sig på litteratur- och arkivstudier, en analys av fornlämningsbilden,
samt resultaten av fältundersökningen av Tossene 314 och 1017.
Med hjälp av FMIS gjordes 2011 ett datauttag av alla då registrerade rösen
i Sverige, FMIS 2011-05-06. Dessa uppgick då till summa 19 518. Av dessa
saknar 2 173 geometri – de ingår exempelvis i gravfält – varför de inte kan
redovisas på karta. De flesta, 16 421 stycken, är inprickade som punkter.
Resten, 924 rösen, är inprickade som yta eller linje. Dessa 17 345 rösen kan
redovisas på karta men är alltför många för att hanteras på annat sätt, illustration 42.
Vid en sökning på FMIS på gravar, röse, undersökt och borttagen ges 293
träffar. När data laddas hem sjunker antalet till 237, även detta på grund av
att vissa objekt saknar geometri. Av dessa 237 har 35 rösen valts ut, nämligen de som undersökts i Bohuslän (16), Dalsland (1) och Göteborg (18).
Dessa redovisas i bilaga 11, och är rapporterade i Andersson 1975, Andersson
1966a-e, Aulin Häggström 2004, Balknäs & Hernek 2009, Cullberg 1966a &
b, Falkenström 2008, Johansson 1985, Jonsson 1982, Jonsson & Wickerts-Jensen 1983, Kaelas 1965, Lindqvist 1966, Moberg 1958, Moberg 1960, Olsson
1969a & b, Ortman 1992, Ragnesten 2004, Sandberg 1973, Toreld (red) 2005,
Wigforss 1969, Weiler & Persson 1996, Östlund i manus. Naturmiljön i detta
område är relativt ensartad och området är ganska avgränsat. Jämförelser
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skulle kunna ha gjorts med exempelvis östsverige eller norrlandskusten,
men bedömningen gjordes att ett större grepp inte rymdes inom budget.
Bland dessa 35 rösen ingår Tossene 314 samt Tanum 1910, den senare undersöktes av Rio Kulturkooperativ 2012 och rapport är ännu ej färdigställd.
Felkällorna i urvalet är flera. De rösen som registrerats som ingående i
gravfält är till exempel inte med. På detta vis går vi exempelvis miste om
minst 13 undersökta rösen i Tanums socken, Artelius 2005. Vi kan dock argumentera för en avgränsning av jämförelsen som utesluter rösen på gravfält till förmån för ensamliggande rösen. Vidare kan en del stensättningar
dölja sig i listan, liksom en del undersökta rösen är registrerade i FMIS som
stensättningar. Vidare finns det rösen som anges som undersökta och borttagna i fritexten, men inte i söktexten.
En annan fråga som uppkommit under arbetet gäller den antikvariska
bedömningen av typ. Röse? Röseliknande stensättning? Hög med kärnröse?
Röset ska ha ”markerat välvd profil” och vara ”uppbyggt av stenar utan synlig inblandning av sand eller jord”, Riksantikvarieämbetet 2007. Ytan ska
inte vara övertorvad. ”När anläggningens längd utgör minst dubbla bredden och långsidorna är parallella eller närmast parallella används begreppet långröse”. En stensättning däremot har en ”flack eller svagt välvd profil”.
Stensättningen är uppbyggd av sten, med eller utan inblandning av sand
eller jord, med enbart kantkedja eller med ett inre som är stenfyllt eller har
andra konstruktionsdetaljer. Under 1960-talet benämndes långrösen som
”avlånga stensättningar” i Göteborgstrakten, Kaelas 1965. En gravanläggning som är uppbyggd genom att sten lagts över en uppstickande bergknalle ger intryck av att vara ett röse tills man börjar gräva i den, varpå
den definitionsmässigt kan bli en stensättning, se exempelvis Balknäs &
Hernek 2009, Kaelas 1965, Olsson 1969a, Toreld (red) 2005. I det fallet bör
det vara befogat att gissa sig till konstruktörernas avsikt istället, och fortsatt
benämna anläggningen som ett röse. Ett par av rösena i jämförelsen är inte
mer än 0,1-0,2 meter höga, detta gäller Lundby 12 och Västra Frölunda 21,
Moberg 1969, Andersson 1966e. Av beskrivningen av det förra kan utläsas
att det eventuellt är omkonstruerat, det senare anges som starkt skadat.
De flesta rapporter har varit tillgängliga, bland annat genom benägen
hjälp från Göteborgs stadsmuseum, Riksantikvarieämbetet och ATA. Trots
detta har ett litet antal rapporter inte gått att finna. Det gäller Hjärtum
10 (se dock Niklasson 1956), Valla 332 och Öckerö 104. För dessa och ytterligare ett antal har det inte varit helt givet att ”rätt” röse avses, då det
kan skilja på fastighetsbeteckningar och beskrivningar i arkivmaterialet.
Dessa förbehåll gäller förutom de ovan nämnda även Skredsvik 200 och
203, Lindqvist 1966, samt Uddevalla 153, Andersson 1975. Högås 31 har
uppenbarligen tagits bort utan antikvarisk inblandning någon gång mellan
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1921 och 1967, Ortman 1992, inte heller här finns alltså någon rapport från
borttagandet.
De runda anläggningar som ingår i jämförelsen (18 stycken) varierar i
storlek mellan 4 och 19 meter i diameter, med både genomsnitt och medianvärde på 9 meter. Höjden varierar mellan 0,47 och 1,2 meter, med ett
medelvärde på 0,9 meter och ett medianvärde på 1 meter. De avlånga, ovala
eller oregelbundna rösena (16 stycken) är mellan 2 och 15 meter breda och
mellan 3 och 25 meter långa, där det minsta röset är 2x3 meter stort och det
största eller längsta är 10x25 meter. Genomsnitt och medianvärde ligger
på runt 7 meters bredd och på 11,5 respektive 10 meters längd. Höjden på
dessa rösen varierar mellan 0,2 och 1,4 meter, med genomsnitt och medianvärde på 0,7 och 0,6 meter. En stor felkälla vad gäller storlekarna är att 27
av de 35 (det vill säga ungefär 77%) beskrivs som mer eller mindre skadade,
omplockade eller nedrasade.
Av de 35 rösen som ingår i jämförelsen innehåller sju brända ben av människa, Johansson 1985, Jonsson & Wickerts-Jensen 1983, Olsson 1969a & b,
Ragnesten 2004, Weiler & Persson 1996, Östlund i manus. Ytterligare sju
innehåller ben där det av rapporten ej framgår art, Andersson 1966a & e,
Aulin Häggström 2004, Cullberg 1966a & b, Lindqvist 1966, Wigforss 1969,
och ett innehåller ben som inte kunde artbestämmas, Sandberg 1973. Ett
röse, det här aktuella Tossene 314, har med stor sannolikhet innehållit en
skelettbegravning. De resterande 19 rösena – har de också innehållit skelettbegravningar? Vid undersökningen av Norum 5 togs ett litet jordprov vid den
förmodade gravgömman, Balknäs & Hernek 2009. Detta visade inte på några
förhöjda fosfatvärden, men det är också troligt att platsen där provet togs
inte kunnat rymma en skelettbegravning. I jämförelsematerialet kan möjligen utläsas en svag trend till stöd för antagandet att skelettbegravningar hör
den äldre bronsåldern till och brandgravar till yngre bronsålder och järnålder,
men brända ben förekommer också i gravar daterade till äldre bronsålder.
Nio av rösena innehåller någon slags kistkonstruktion, en- eller tvårummig eller med två åtskilda kistor, Cullberg 1966b, Johansson 1985, Jonsson
& Wickerts-Jensen 1983, Lindqvist 1966, Olsson 1969a & b, Sandberg 1973,
Weiler & Persson 1996, Wigforss 1969. Ytterligare sju innehåller rester av en
eventuell kista, Andersson 1975, Balknäs & Hernek 2009, Cullberg 1966a,
Lindqvist 1966, Moberg 1958, Ragnesten 2004, Östlund i manus. De kistor
som bedöms som primärgravar finns ofta på bergets högsta punkt, men
inte nödvändigtvis centralt i röset. Ytterligare kistor kan finnas mer perifert i rösena, mot kantkedjor och brätten. I en del fall har man utgått från
en befintlig spricka eller grund fördjupning, kring vilken man konstruerat
en kista eller i vilken man placerat benen, se till exempel Ragnesten 2004,
Sandberg 1973, Östlund i manus.
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Fjorton rösen har haft en eller flera, inre eller yttre, kantkedjor, Cullberg 1966b, Johansson 1985, Jonsson 1982, Jonsson & Wickerts-Jensen 1983,
Kaelas 1965, Olsson 1969a & b, Ragnesten 2004, Sandberg 1973, Weiler &
Persson 1996, Östlund i manus. En av dessa är Tossene 314. En del innehåller även eller istället en inre rak stenrad, vars syften är oklar, Balknäs &
Hernek 2009, Moberg 1958.
I nio fall har småskärvsten hittats i och under fyllningen i röset, detta
gäller även Tossene 314, Cullberg 1966b, Lindqvist 1966, Sandberg 1973,
Östlund i manus. Se även Jonsson & Wickerts-Jensen 1983, Olsson 1969b,
Wigforss 1969, där småstenpackningar hittats inuti kistkonstruktionerna.
Runt rösena finns i många fall stenpackade skrevor, ofta med slagen flinta
i, Cullberg 1966b, Moberg 1958, Olsson 1969a & b, Ragnesten 2004, Sandberg 1973, Wigforss 1969. Så är även fallet med Tossene 314. Detta har tolkats som ”flintoffer”, Sandberg 1973, spår efter någon slags rituell handling
som troligtvis haft med begravningsplatsen att göra.
Det är tveksamt om samtliga 35 rösen i listan verkligen utgörs av rösen
i egentlig eller utvidgad mening. Förutom de som i rapporterna beskrivs
som röseliknande stensättning och dylikt, finns även mer udda exemplar.
Lundby 18 har en (enligt gängse uppfattning) atypisk placering i en grund
sänka mellan berg, och av rapporten framgår att författaren är tveksam till
att bedöma den som fornlämning överhuvudtaget, Andersson 1966d. Av
fotografierna i rapporten skulle jag vilja föreslå att samlingen med skarpkantade stenar är resterna av ett ålderdomligt stenbrott, där man utnyttjat
ett löst liggande block för att tillverka kanske en kvarnsten. En annan är
Tanum 2042, placerad längst in i en bergsskreva, mot bergväggen, Falkenström 2008. Den innehöll inga kontruktionsdetaljer, och som fynd endast
bränd lera och bränd flinta. Då en lägerplats från mellanneolitikum (Tanum 1991) är belägen i omedelbar anslutning till ”röset” kan det kanske
ligga närmare till hands att sätta dessa i samband med varandra.
I FMIS döljer sig alltså potentiellt en mängd variationer under varje enskild kategori. Vad som bedöms som röse eller stensättning avgörs ofta av
läget, mer än av storlek och fyllning, Artelius 2005. Den som går in och
läser beskrivningarna av de olika gravarna, eller åker ut och tittar på dem i
landskapet, inser att ett datauttag ur FMIS är ett ganska grovt grepp. Detta
beror bland annat på att även det arkeologiska samhället rymmer olika kulturer, vars praxis växlat under den långa tid under vilken fornlämningsregistret har kommit till (se nedan under rubriken Religiositet). En styrande
text från en central auktoritet – Riksantikvariets lämningslista, Riksantikvarieämbetet 2007 – har inte kunnat förhindra detta.
Även dateringen bör problematiseras. Direkta dateringar – typologiskaeller naturvetenskapliga – av rösen är ganska ovanligt, oftast förs ett
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cirkelresonemang där röse betyder bronsålder, Artelius 2005. Av de 35
rösen som ingår i jämförelsen har 12 blivit daterade; åtta av dessa med
naturvetenskapliga metoder och sju typologiskt (med hjälp av fynd, eller utseendet på monumentet och läget), förutom Tossene 314 även Aulin Häggström 2004, Balknäs & Hernek 2009, Johansson 1985, Jonsson &
Wickerts-Jensen 1983, Olsson 1969a & b, Ragnesten 2004, Toreld 2005
(red), Sandberg 1973, Weiler & Persson 1996, Östlund i manus. De naturvetenskapliga dateringarna sprider ut sig dels under äldre bronsålder, dels
yngre bronsålder/järnålder, men även med nedslag under romersk järnålder och folkvandringstid samt yngre järnålder. Dateringarna från medeltid
och senare bör kanske inte tolkas som att man utfört avsiktliga rituella
handlingar vid monumenten. Även här finns så klart felkällor. Är det en
primärbegravning som daterats, en sekundärbegravning, eller något annat? Läget i landskapet – krönläge eller mer nerdraget – tycks inte (i detta
mycket lilla urval) ha med dateringen att göra. De daterade rösena tycks
däremot oftare innehålla brända ben och yttre eller inre kantkedjor (även
för andra detaljer är värdena förhöjda för de daterade rösena), men detta
skulle kunna ha att göra med åldern på undersökningen, enligt principen
nyare undersökning = fylligare rapport. Av dessa 12 undersökningar av daterade rösen är två utförda på 1960-talet och en på 1970-talet (typlogiskt
daterade), tre på 1980-talet och sex på 2000-talet. De dateringar som baseras på fynd, eller monumentets utseende eller läge, placerar rösena lite
svävande under hela brons- och järnålder, men mer specifikt under yngre
bronsålder samt romersk järnålder fram till yngre järnålder. Rösen har ofta
använts för att dra slutsatser om bronsåldersbebyggelsens utbredning och
förändring. Då endast en del av rösena tycks vara uppförda i bronsålder är
det inte lämpligt att dra slutsatser om ålder på grundval av exteriören, och
därmed inte heller om bebyggelsens ålder, Artelius 2005.
Samhälle – ideologi
Vanligtvis ses bronsålderns samhälle som väldigt hierarkiskt, ”stratifierade
hövdingadömen med en utvecklad militär överbyggnad”, Algotsson m fl
2005. Ett hårt hållet och strikt uppdelat samhälle som styrts av hövdingar eller hövdingapräster med kontroll över såväl den viktiga handeln med
brons som över kontakten med gudavärlden. De mäktiga i samhället har
blivit gravlagda i väldiga och resurskrävande gravar, ibland med dyrbara
gravgåvor av brons. Mycket av det arkeologen gräver upp tycks bekräfta
denna bild.
Det är värt att undersöka också andra bilder, alternativa möjligheter.
Dyrbara gravgåvor till exempel, hur vet vi vad som betraktats som dyrbart?
Andra har varit inne på liknande tankar, se exempelvis Jennbert 1993. Man
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kan tänka sig att det förutom metallföremål och keramik också funnits
föremål i andra material som betraktats som dyrbara, men som försvunnit
och lösts upp, eller att detaljer i utformningen av monument eller ritual
representerat statusskillnader. Tyder olika eller ojämlika begravningssätt
alltid på skillnader i makt och status? På en och samma (moderna) begravningsplats kan de olika gravarna se väldigt lika ut, men det kan knappast
tolkas som att inga skillnader i makt finns i vårt samhälle.
I det område vi befinner oss i (kuststräckan vid Tanum – Sotenäs) finns
knappt några högar, och knappt några identifierade boplatser, ”än mindre
bybildningar”, Algotsson m fl 2005. Ling ser olika mindre (delvis mobila)
grupper som manifesterar sin kommunikation (eller brist på sådan) genom
hällristningarna, Ling 2005. Några stora hövdingadömen behöver inte finnas. Istället kan tänkas mindre egalitära grupper som interagerar över
större avstånd, även med mer stratifierade samhällen, och som uttrycker
sina egna tolkningar inom givna ramar. Algotsson, Nyqvist och Swedberg
argumenterar för ett samhälle i detta område under bronsålder där grunden varit kollektivt ägande och disponerande av resurser, Algotsson m fl
2005. Likheter över stora områden vad gäller material och formspråk, och
kontakter och utbyten över stora områden, måste inte betyda att även andra aspekter av livet varit de samma över dessa områden. Material och
formspråk kan på olika ställen fogats in i samhällen och kulturer som annars varit ganska olika.
Makt måste inte nödvändigt vara repressiv, våldsam. Makten hos vissa
personer kan vara tilldelad snarare än tilltvingad. Å andra sidan tycks det
finnas tecken som tyder på att samhället ivarjefall i vissa områden varit
präglat av felnäring, svält och våld under kanske framför allt äldre bronsålder, Fyllingen 2005. Detta kanske kan sättas i relation till en allt större lit
till jordbruksprodukter, samt en samhällsklass som använder våld i praktik
och ideologi för att tilltvinga sig status och fördelar av olika slag. En annan
mycket viktig sak att komma ihåg är att samhällets repressiva och ojämlika
ideologi oftast omfattas även av de i samhället som så att säga förlorar på
upplägget; slavar, fattiga, egendomslösa, kastlösa. I historien finns många
exempel på uppror som endast lett till att nya personer besätter gamla positioner och ojämlikheternas form består.
Samhällen behöver stabilitet, eller en illusion av stabilitet. Detta kan
uppnås genom att man använder upplevd eller påhittad ’historia’ som bas
för de värderingar som ligger till grund för hur försörjning och fördelning
organiseras, Algotsson m fl 2005. Landskapet är den andra grunden, och
det gäller både det naturgivna och det kulturella, ideologiska, och båda är
föränderliga, Algotsson m fl 2005, Ling 2005. Röset Norum 5 har blivit daterat genom 14C till äldre bronsålder, vilket enligt författarna stämmer väl
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med ”den gängse uppfattningen om åldern på de bohuslänska kuströsena”,
Balknäs & Hernek 2009. I röset påträffades även fragment av en järnkniv
daterad till yngre järnålder. ”Kniven kan troligtvis dateras till vikingatid och
fyndet utgör i så fall bara ett av flera exempel från olika delar av landet där
bronsålderns gravmonument återanvänds under vikingatid. (…) Återbruket av äldre tiders gravmonument har ingått som ett led i det vikingatida
samhällets kult av det förflutna”, Balknäs & Hernek 2009. Gravar är ofta
återanvända, Algotsson m fl 2005, Artelius 2005, Jennbert 1993, detta bör
ses som människornas eller samhällets behov av att använda historien för
legitimitet eller förankring. Från Tossene 314 finns en 14C-datering till sen
vikingatid eller medeltid, som skulle kunna tyda på att återknytande och
bekräftande ritualer ägt rum här. Flera av rösena i jämförelsen har dateringar till förromersk järnålder, även detta skulle kunna kopplas samman
med detta bruk av historia och äldre monument. Detta gäller även Tossene
314 och Tossene 1017, vilka har nästan samtida dateringar till förromersk
järnålder.
Neolitiseringen, det vill säga införandet av samhällsformen jordbruk
med allt som hörde till, var inte något som skedde över en natt. (Se tidsaxel
på omslagets insida längst bak för orientering.) Det tog – trots kontakter
med jordbrukande grannar – cirka 1000 år för människorna att bestämma
sig för att prova på jordbruk. En anledning till dröjsmålet kan vara att man
ville slippa det ojämlika samhälle det förde med sig. En under-hands-lösning på det problemet blev det vi kallar trattbägarkulturen, med en yttre
jämlikhet i form av till exempel kollektivgravar. Till slut bröts dock detta
sönder på grund av inre motsägelser. Med den så kallade gropkeramiska
kulturen skedde en återgång till större jämlikhet, men också åter ett större
ideologiskt fokus på fångst snarare än jordbruk. Men jordbruket var trots
allt ofrånkomligt till slut. Efter detta tillfälliga mellanspel återkom hela tankekomplexet med all inneboende ojämlikhet, Algotsson m fl 2005, Karlenby
2011, Rudebeck m fl 2001.
För att få en bättre förståelse för den period arkeologerna pekat ut mellan sten- och järnålder, bör periodindelningen aktivt brytas upp. Troligtvis har inte föremålen av brons någon fundamental betydelse för samhället
och förändringarna. Kopplingen mellan detta material och samhällena vars
människor använde det är inte av den art att det är befogat att göra en egen
avgränsad, stängd tidsepok av det. Inga särskilda förändringar i gravskick,
huskonstruktion eller jordbruk skedde vid de perioder där bronsåldern ska
ha börjat eller slutat, Rudebeck m fl 2001. Neolitikum höll på fram till någon
gång kring 1000 f Kr, varefter järnåldern tog vid.
Under senneolitikum kan samhället ha varit ganska enhetligt, men givetvis med lokala variationer. Man har ägnat sig åt jakt och fiske, men under
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hand också åt ett ökat utnyttjande av inlandets resurser. Kustlandskapet kan
under denna tid ses som ett utmarksområde. Från senneolitikum och fram
till runt 1000 f Kr blir samhället allt mer hierarkiskt, men det är i grunden
samma kultur, samma samhälle. Tidigt blir uttrycken allt mer stiliserade,
och runt 1000 f Kr har vi (på vissa håll) ett mycket hierarkiskt samhälle baserat på en makt- och våldsideologi. Som vanligt i sådana stela samhällen är
de som har makten mycket ovilliga till förändring. Vid denna tid sker saker
inom jordbruket, exempelvis överges långtidsträda till förmån för permanenta åkrar, och hästen blir vanligare. Det är också vid denna tid som brandgravskicket slår igenom. Efter 1000 f Kr och under äldre järnålder sker en
återkolonisation av kustlandet. När järnet kommer har fokus redan skiftats,
och det sker ett sammanbrott för auktoriteterna. Kanske kan de instabila
maktförhållandena sättas i samband med det återbruk av historien som sker
när de äldre gravmonumenten återanvänds. Här tar det återigen en tid innan nya maktskikt blir tydliga, Algotsson m fl 2005, Karlenby 2011, Rudebeck
m fl 2001.
Vilket slags samband finns mellan samhällsform och gravform? När är
det gruppen som är viktig, och när är det individen? Kan en kollektivgrav
jämställas med ett gravfält? De enskilda gravarna på ett gravfält tar del av
en gemenskap, och signalerar även sitt antal utåt. I en kollektivgrav (en hällkista eller ett röse med sekundärbegravningar) kommuniceras inte antal individer. Betyder det att bara en individ (en anfader eller anmoder) är viktig,
eller att de andra individerna visst är viktiga men kommunikationen utåt
oviktig? I röset eller högen lyfts en individ fram, möjligen som symbol eller
representant för en grupp. Vid sekundärbegravningar får ytterligare människor del av samma status, gemenskap och historia. Järnålderns gravfält
talar om samma sak som röset med sekundärbegravningar – en eller två
framträdande gravar som visar på maktens grund, runt om mindre gravar som tar del av och understryker sammanhanget, det vill säga släktens/
gruppens anspråk och historia. Stora gravfält berättar om konsolidering,
kontinuitet och styrka.
Kring Säm och Hogsäm finns en av ett antal större koncentrationer av
hällristningar på Sotenäset, och gårdarna kan alltså vara betydligt äldre än
namnen antyder, se illustration 39. Johan Ling har detaljstuderat området
kring Torsbo, cirka 7 kilometer norr om Tossene 314, Ling 2005. Han konstaterar att området innehåller en koncentration av ristningar, men få gravar
och inga direkta boplatsspår. Detta tolkar han som att ristningarna i detta
område kännetecknat en kommunikativ maritim zon, snarare en mötesplats, en övergångsplats, än en boplats. Människor ur olika grupper från
olika platser och med olika syften har manifesterat likheter och olikheter på
en plats som kännetecknas av liminalitet, övergång mellan land och hav, där
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vattenvägar mött och övergått i landvägar, Ling 2005. Kan de stora koncentrationerna av hällristningar tolkas som alltid liggande utanför bebyggelsen,
i övergångszoner, vid mötesplatser och korsvägar? Eller gäller detta framför
allt de hällristningar som låg vid havet? Kring Tossene på Sotenäset (4 kilometer sydost från röset) finns en stor koncentration av hällristningar, dessa
har aldrig befunnit sig vid en strandkant, se illustration 39. Fler studier och
undersökningar kan kasta ytterligare ljus över dessa frågor. En snabb sökning på FMIS täcker hela Sotenäset med boplatser, detta är alltså ingen väg
att gå; eftersom dessa har undersökts i alltför liten omfattning vet vi inte från
vilka tider de är. Var har man bott? Bronsålderns boplatser är svåra att hitta.
De kan dölja sig i ännu oexploaterad inlandsmiljö, Algotsson m fl 2005. En
annan möjlighet är att vi helt enkelt tänker fel. Om vi som föreslagits ovan
tänker bort bronsåldern som egen period, bör boplatserna sammanfalla
med stenålderns respektive järnålderns boplatser. De ’rena’ bronsåldersboplatserna bör i ett sådant perspektiv vara sällsynta.
Gravar som problem
Karlenby menar att rösen och högar inte ska ses som variationer på samma
tema, enbart beroende av materialtillgång, Karlenby 2011. Som även Artelius menar är inte dateringen till bronsålder heller självklar, Karlenby 2011,
Artelius 2005. Enligt Karlenby ligger högarna ensamma eller i rader längs
åsarna i bygden, nära bebyggelsen. Rösen däremot finns i det yttre havsbandet, långt från bygden, och ska ses som revirmarkeringar. Han menar
att kuströsen är monumentala och placerade i höjdlägen, till skillnad mot
inlandsrösen som har ”helt andra funktioner” av social och rituell betydelse
för det nära samhället, Karlenby 2011. Det är svårt eller kanske omöjligt att
dra några slutsatser om avsikter, i synnerhet när det gäller större perspektiv
än de rent lokala. I det område som vår jämförelse omfattar finns kuströsen
i form av både monumentala rösen i höjdlägen och mindre mer strandnära
rösen. Den levande religionen och dess praktik omfattar ett myller av motstridiga versioner av gemensamma teman, se nedan under Religiositet.
Aktuell forskning kring gravar och gravlika anläggningar diskuterar
bland mycket annat frågan om ’gravtomma’ ’gravar’, då det förefaller som
om många gravar och gravliknande anläggningar inte innehåller en egentlig
begravning. Av de 35 undersökta gravar som studerats i mer detalj i samband med denna rapport innehåller endast sju artbestämda brända ben av
människa. Åtta gravar innehåller brända ben som ej är artbestämda. Hela
20 gravar innehåller alltså inga synliga benrester. Är alla dessa skelettbegravningar? Eller har de aldrig innehållit en fysisk begravning? Det borde
(numera) vara praxis att ta hjälp av markkemianalys för att kontrollera om
en anläggning kan ha innehållit en begravning trots att det inte alls syns,
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innan man för diskussionen om anläggningens funktion/-er vidare. Av de
rösen som ingår i denna jämförelse har endast fyra analyserats avseende
markkemi; förutom Tossene 314 även Norum 5, Lundby 8 och Tanum
1910, Balknäs & Hernek 2009, Ragnesten 2004, Östlund i manus. Endast
vad gäller Norum 5 är det oklart vilken typ av begravning – om någon –
som utförts. Endast ett jordprov togs, i en förmodad gravgömma i anslutning till resterna av en kniv av järn, men kunde inte visa på några spår efter
begravning, Balknäs & Hernek 2009.
Ett problem som är besläktat med detta är ’Var är resten av benen?’. Ofta
innehåller en brandgrav väldigt lite ben, se till exempel Lindqvist & Toreld
2010. Kanske har de efterlevande förfarit på olika sätt med den dödes ben;
begravt på flera olika ställen, använt benen på annat sätt, deponerat på olika
ställen i olika kontexter. Men här är också rimligt att noga reda ut de tafonomiska processerna i gravanläggningen. Har här funnits mer ben, som har
brutits ner?
Faser i bruket – användning, återanvändning – diskuteras i termer av
historiebruk och förfaderskult, exempelvis Algotsson m fl 2005, Artelius
2005. Även detta är lättare att diskutera utifrån resultat av mer omfattande
dateringar och markkemianalyser.
Resonemanget kring att se de anläggningar vi traditionellt betraktar som
gravar – oavsett om de innehåller en begravning eller ej – och andra mer
diffusa/oklara anläggningar i ett vidare perspektiv där kanske inte funktionen ’grav’ i betydelsen ’slutlig förvaringsplats av en hel avliden person’
är det viktigaste borde vara mycket fruktbärande. Att alltid se rösen eller
stensättningar som grav och inget annat, oavsett innehåll, är så klart att
reducera materialet, Kaliff 2005, Lindqvist & Toreld 2010. Det materiella är
vår kunskapsbas, tolka inte oberoende av gräv- och analysresultat enligt en
förförståelse.
Det sakrala landskapet
Bergen och klipporna är ett signum för Bohuslän. Detta gäller både i de
fall gravarna har placerats högt uppe på de kala hällmarkerna med vid utsikt, och när de placerats ytterst nära vattnet. Ofta är gravarna placerade på
högsta toppen eller längst ut på klippan. Senare in i järnålder kan gravarna
placeras längre ner, på avsatser, mer skyddat.
Enligt Ling har uppfattningen av stranden, kanten, det liminala, varit
viktig ur rituell och kosmologisk synpunkt, Ling 2005. Vad betyder det för
en tolkning av de lågt liggande kuströsena?Att gravar i allmänhet och kanske rösen i synnerhet kantar färdvägar har varit uppmärksammat länge,
se till exempel Jonsson & Wickerts-Jensen 1983. Att man placerat rösen
mycket nära stranden vid vattenvägarna inomskärs betyder något. Är det
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ett meddelande till de levande? Här bor vi och så här många är vi? Här är
rätta vägen hem? Eller är placeringen till för de döda, för att de ska hålla
uppsikt? Tillförs landskapet och resan en andlig dimension, på gränsen
mellan liv och död, genom närvaron av gravarna, liksom graven är placerad på gränsen mellan land och vatten?
Vattnet eller havet kan vara källan till allt liv och alla tillvarons möjligheter, och kan liksom stenen och berget vara en sinnebild för hela kosmos.
Den vediske eldguden Agni föds ur vatten (som blixt) och jord. I det vediska altaret symboliseras oceanen av stenarna kring altaret, Cooper (1978)
1989. Ling menar att människorna har förhållit sig till havet, havet har varit
närvarande och brukat, både praktiskt och rituellt, Ling 2005. Strandlinjen
har inte varit statisk, den har förändrats. Även i ett normalt mänskligt perspektiv varierar havet, genom ebb-flod, storm-stiltje.
När det gäller rösen och andra gravar placerade på bergens toppar tycks
intuitivt närheten till himlen spela roll. Finns gudarna där, eller livet efter
detta? Kan även berget ses som en liminal plats, på gränsen mellan jord och
himmel? Bergstoppar kan förknippas med sol, regn och åska, det vill säga
med det himmelska och med fruktbarheten och livet. Bergstoppen möjliggör ”uppstigandet från det delade och begränsade till det hela och obegränsade”, Cooper (1978) 1989, på samma sätt som eldbegängelsen i vedisk
begravningsritual, Bowker 1991.
Kan vi dra paralleller mellan bohuslänsk bronsålder och vedisk hinduism
under samma tid? Se Kaliff 2005 för en diskussion kring detta och bruk av
analogier. Utan att göra gällande att något är sant eller riktigt, kan kosmologi och praktik på en annan plats användas som fond för att skissa upp
en tänkbar möjlighet. Veda-skrifterna har tillkommit under lång tid, från
cirka 1500 f Kr, och har troligen fått sin slutliga form runt 400 f Kr till vår
tideräknings början. I veda-skrifterna talas väldigt lite om döden, och inte
om återfödelse, Bowker 1991. Inte heller talas om odödlighet eller straff/belöning. På gravbålet återvänder den döde rituellt, och delarna som utgjort
personen återvänder till källan. Genom korrekt utförda offer hjälper man
gudarna hålla stånd mot döden, liksom man själv håller stånd mot döden.
Här har alltså människan en upprätthållande och kosmologiskt viktig uppgift. Elden kan stå för skapelse, omvandling, rening och destruktion, Cooper
(1978) 1989. Att tända en eld kan vara att återupprepa skapelseakten, att
återupprätta en länk mellan människor och gudar. Elden kan vara världsaxeln kring vilken tillvaron vrider sig. I en del rösen finns tecken som tyder på
att den döde bränts på annan plats och benen flyttats till röset, men att nya
eldar har tänts under eller i röset som en del i begravningsritualen, Olsson
1968, Sandberg 1973. De eldslagningsstenar som ibland hittas i gravar kan
vara rituella redskap snarare än praktiska verktyg.
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Begravningsritualen på gränsen mellan land och hav rör sig kring tillvarons fundament, även i de fall det rör sig om en skelettbegravning. Mellan
land och hav, jord och himmel, liv och död, återgår den döde till skapelsens
början, och en evig återskapelse är möjlig.
Religiositet
Till vår kultur har länge hört en konserverad religion, en religion som inte
ägts av sina användare utan av en central institution. Denna institution har
använt repressiv makt för att styra hur religionen ska tänkas och utövas.
Den konserverade religionen styrs av fastställda regler och texter. Det finns
rätt och fel sätt att praktisera sin tro. Den som försöker förhålla sig fritt
kommer i konflikt med de som har makten. De flesta religioner har dock
aldrig haft några texter. Den levande religionen är fri i relation till sina brukare, utövarna ’äger’ själva sin religion. Detta leder till att religionen finns i
en mängd olika lokala versioner som kan stå i motsatsförhållande till varandra, Westerlund (red) 2006.
De mer ’folkliga’ inslagen i religionsutövandet är ofta de magiska, föreställningar om häxeri och trolldom. Dessa skikt lever kvar när den ’högre
teologin’ ändras, exempelvis vid ett religionsskifte. Det kan också vara så
att det som förut varit sanktionerat och uppmuntrat från högre ort plötsligt klassas som häxeri vid ett skifte. Demonisering av tidigare gestalter är
vanligt, välvilliga eller kaosartade naturandar kan plötsligt ses som onda.
De som styrde eller understödde den förra religionen är ofta också de som
stöder den nya. De maktlösa – egendomslösa, fattiga, kvinnor, marginaliserade – bevarar de folkliga magiska aspekterna. Men även de magiska
föreställningarna behöver en teologi, ett sammanhang och en struktur,
Westerlund (red) 2006.
Äldre och nyare teologier kan också fortsätta att leva sida vid sida. Förutom i de monoteistiska religionerna tycks människor i allmänhet vara
ganska accepterande. Tillvaron är inkonsekvent, och naturens andar eller
krafter ambivalenta och dubbeltydiga.
Har bronsålderns religion/er varit levande eller konserverad/e? Kan det
ha funnits en övergripande teologi? Stora övergripande strukturer – formspråk, bilder, gravformer – tyder på omfattande kontakter, och den gängse
uppfattningen är att dessa hade med makt och status att göra. Vissa aspekter
av religionsutövningen var troligtvis styrd uppifrån. Det finns vissa övergripande fenomen som är gemensamma för stora områden, men på platsnivå
finns alltid spår av fri utövning, lokal eller individuell kreativitet, personlig
tolkning. Men inget har lämnats åt slumpen, allt är meningsbärande. Det är
också viktigt att komma ihåg att det även i den fria religionen finns personer
med auktoritet, makt.
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Människor i ett skriftlöst samhälle kan inte slå fast och konservera sin
teologi på samma sätt som i ett samhälle med skriftspråk. Kan det trots detta
vara så att bilderna (till exempel hällristningarna) fyllde en funktion som
närmar sig skriftspråkets, det vill säga ett konserverande av maktens teologi? Vilka former har den folkliga religiositeten tagit sig? Att människor har
offrat exempelvis metallföremål i skålgropar långt fram i tiden (det vill säga
ett uttryck för en folklig och magisk religionsutövning) behöver inte betyda
att skålgroparna initialt har uppstått och brukats inom en sådan sfär.
Vilken slags religion fanns här under den period vi kallar bronsålder?
Fanns det flera? Det kan vara rimligt att föreställa sig en ny religion i samband med neolitiseringen, liksom övergången från skelettgravskick till eldbegängelse under bronsålder (alternativt övergång mellan neolitikum och
järnålder, enligt ovan) kan tyda på ytterligare en ny religion. Det är också
fullt tänkbart att en äldre religion fick delvis nya uttryck på grund av andra
samhälleliga förändringar, men att vissa aspekter kvarstod. Har människorna sett naturen som besjälad och full av andar? Har man verkligen dyrkat
solen under bronsålder? Soldyrkan skulle kunna tolkas som en överhetens
teologi.
En människa byter religion om hon ser sig vinna något på det – makt,
status, frihet, evigt liv. I annat fall påtvingas bytet uppifrån. Ett ändrat gravskick behöver inte betyda ny religion. En yttre form bör eller kan å andra
sidan bevaras även vid ett skifte, eftersom människan ’vet’ hur en riktig grav
ser ut, oavsett gudavärld. Omvänt kan gravskicket ändras drastiskt utan
att påverkas av religionen. Om yttre och inre gravskick är signifikant för
uttrycket, kommunikationen med andra människor, så bör det betraktas
som väsentligt vid ett religionsskifte. Om däremot ett skifte kommer långsamt, utan våld eller repression, bör gravskicket förändras långsamt med
en mängd mellanformer och lokala uttryck. Förändringsformer, delarna i
synkretismen, är oerhört svåra att spåra, Westerlund (red) 2006. Under en
period från slutet av senneolitikum till väl inne i bronsålder sker ett gradvis
skifte från skelettbegravningar till brandgravskick. Man konstruerar ’manslånga’ kistor i vilka man placerar brända ben, som de är eller i en behållare,
se till exempel Jonsson & Wickerts-Jensen 1983, Weiler & Persson 1996, Olsson 1969, Sandberg 1973, Johansson 1985. Båda gravskicken förekommer
parallellt under flera hundra år.
Offer
Finns det ett samband mellan begravning och offer? Eller är de yttre likheter
som finns bara slumpvisa? I delar av Indien under cirka 1000-700 f Kr sågs
Agni, offerelden, som ingående i både solen och blixten, och som växt (träd)
offrar han sig själv till sig själv, Hopkins 1971. Inom delar av buddhismen
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ses skapargudens offer av sin egen kropp som det ultimata offret; alla offer
därefter har som sin uppgift att upprätthålla kosmos, Bechert & Gombrich
(red) (1984) 1993. På skandinaviskt område såväl som i vediskt material och
i andra områden finns beskrivet hur världen skapas genom att den första
varelsen styckas (Ymer, Purusa, med flera), Kaliff 2005.
Ett offer kan ske i form av eldoffer eller som en nedläggelse. I båda fallen
kan det som rent praktiskt offras vara det hela eller en del. I fallet med mat
kan en del av offret konsumeras av deltagarna, eller offras helt och hållet.
Finns här en parallell till problemet ’Var är resten?’ som gäller brända människoben i gravar? I en vedisk eldritual finns ett offer som kräver fem skallar
varav en från en människa, en ”stammedlem”, Kaliff 2005. I en annan ritual
får keramikskärvor representera delar av skallben, och sönderdelningen av
kroppen utgör en rituell parallell till skapelsen av världen genom sönderdelningen av Purusa, Kaliff 2005. Att deponera benen från den döda i olika
kontext kan då ha symboliserat en rituell åter-skapelse av världen.
Offret upprättar en kontakt mellan människa och gud. Vid döden och
vid korrekt förfarande med den döde återgår den döde på ett eller annat
sätt till det gudomliga. I en kultur som lägger så mycket fokus på offerelden
– Agni – att alla gudar identifieras med den, Hopkins 1971, måste det faktum att elden även är en nödvändig del i begravningritualen betyda något.
Utformningen av olika altare med olika symbolik överensstämmer med
utformningen av kremationsplattformen, och ”visar den vedisk-hinduiska
kremationens grundläggande offer-funktion”, kremeringen uppfattas som
en offerhandling, Kaliff 2005. I antikens Grekland och Rom kunde altaret
ha formen av en gravhög, Kaliff 2005. Det faktum att en del gravar förutom
begravning även innehåller spår av handlingar som kanske snarare ska ses
som offerhandlingar eller andra rituella handlingar, och att många anläggningar av gravtyp vid undersökning inte tycks innehålla någon egentlig begravning alls, kan tyda på att uppdelningen mellan begravning och offer
inte varit så fundamental. Se Kaliff 2005 för en beskrivning av och diskussion kring vediska eldoffer och paralleller till fornskandinavisk religion.
Resumering
Jag har här försökt skissa upp ett landskap med en mängd motstridiga krafter. Vi har en mental värld där bilder och maktideologi kommuniceras jämsides med brons och andra varor, dessa strukturer krockar med små och lokala samhällen som förhåller sig till det egna och det utifrån kommande på
olika och varierande sätt. Graden av ojämlikhet varierar och fluktuerar över
tid och mellan platser. Människorna har praktiserat en religiositet som till
stor del handlade om att på ett praktiskt och handgripligt sätt upprätthålla
samhället och kosmos, detta genom kontakt med förfäder och förmödrar
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samt en varierad gudavärld, där återkommande ritualer troligtvis spelat en
stor roll och vars ansvar vilat på både samhälle och individ. Placeringen av
det enskilda röset, och det återkommande återbruket av en begravningsplats, har följt mönster som varit gemensamma över stora områden, men
de enskilda detaljerna har varierat, och meningen och innebörden har troligtvis omformulerats gång på gång.

Forskningspotential
Arkeologisk undersökningsmetodik har utvecklats kontinuerligt, nu tillämpas vissa metoder regelmässigt (det skulle vara otänkbart att inte tillämpa
dem) och vi inser att information gått förlorad vid tidigare undersökningar. Nämnas kan vattensållning, metalldetektering, 14C-datering, avbaning,
schaktning istället för provgropar. Vid borttagandet av en fornlämning borde det vara regel att ta till alla medel som finns för att fånga upp så mycket
information som möjligt.
Vilka krav bör vi ställa på basinformation, det vill säga vilka slags analyser kan eller bör utföras? Vilka frågor vill vi egentligen ställa till det material
vi har framför oss? Och hur stor del av dessa frågor kan vi besvara med
’sedvanliga’ arkeologiska metoder?
Vilka analyser och vilket material hjälper oss bäst att förstå nedbrytningsprocesser och bevarandegrad hos materialet? Sediment- och markundersökningar är en av nycklarna till att förstå ’plats-tafonomi’, dels ur konserveringsperspektiv men även för att förstå och läsa information bortom
en enskild anläggning.
Kan man göra en rangordning över vad som bör göras i de olika faserna
(AU, FU, SU)? Svaret på detta kan vara en insats- eller kostnadsrelaterad
skala där exempelvis 10, 20 och 30% (för AU, FU respektive SU) av totalkostnaderna avsätts för naturvetenskapliga analyser. (Som en jämförelse
uppgick kostnaderna för naturvetenskapliga analyser vid SU Tossene 314
till cirka 13% av totalkostnaden, exkusive moms. Då har vi också en stark
känsla av att MAL gjorde mer än de fick betalt för.) Genom att inte specificera antal och typ av prov låser man inte kostnader till en specifik applikation på specifikt material med förväntat utfall, enligt en så kallad praxis,
utan kan välja metod/metoder i dialog med materialet. Detta är särskilt
viktigt i de fall några analyser inte gjorts inom ramen för AU och FU, något
som givetvis inte bör vara det normala.
När det gäller stenbrotten och lämningarna som har anknytning till
dessa, till exempel körvägar, kruthus, rälsbanor och smedjor, kan det konstateras att dessa löper stor risk att exploateras bort utan dokumentation.
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Någon samlad bild av vilka värden som finns, och vilka miljöer som bör
bevaras för framtiden finns inte. Det är hög tid att ett samlat grepp tas i
regionen för att inventera de lämningar som finns kvar så att bra beslut kan
tas inom den fysiska samhällsplaneringen i fortsättningen. När det gäller
minnen och berättelser brådskar det än mer, eftersom de människor som
har direkta minnen från stenbrytningen och samhället runt denna blir färre
och färre.
Slutligen: I enlighet med tesen att samhällen (eller kanske snarare de som
sitter på makten, och därigenom tilltalas av status quo) behöver stabilitet,
eller en illusion av stabilitet, och att detta uppnås genom att man använder
upplevd eller påhittad ’historia’ som bas för grundläggande värderingar, vill
jag också poängtera det oerhört stora ansvar arkeologen och historikern
har för samhällsutvecklingen. Vi måste grundligt och ständigt fundera på
vad det är för ’historia’ vi presenterar. Vilken självbild vill vi ha? Vilka exempel vill vi lyfta fram? På vilka värderingar ska stabiliteten baseras? Hur vill
vi att framtiden ska se ut?
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DEL 3
SLUTRAPPORT

Utvärdering
Utvärdering av undersökningsplanen
Undersökningens huvudsyfte var att diskutera immateriella och materiella perspektiv på lågt liggande kuströsen, och skulle ge bättre kunskap om
kuströsenas funktion, datering och brukningstid. Rösena skulle sättas i relation till kustlandskapets resurser och utnyttjande, och rösenas kommunikativa, sociala och ekonomiska roll och deras funktion som monument i
landskapet över tid skulle diskuteras.
Datering: När uppfördes röset? Hur länge har det använts? Olika faser i
användningen har daterats med en kombination av typologi och 14C-analys.
Funktion: Hur har röset fungerat? Är det en eller flera gravar? Är det alls
en grav? Innehåller skrevorna som omger röset gravar eller andra anläggningar? Genom en kombination av daterbara fynd, makrofossilanalys och
markkemianalys har slutsatsen dragits att det rör sig om en skelettbegravning. Inga tecken finns på sekundärbegravningar. I en av skrevorna, i anläggning 4, har någon form av rituell handling troligen utförts. Ytterligare
en brandgrav upptäcktes också, Tossene 1017, 10 meter norr om röset.
Budget avsattes inte för några arkivstudier rörande stenindustrin, utan
endast till basdokumentation. Därför tog vi kontakt med skolan i Bovallstrand för att se om de var intresserade av att hjälpa till, vilket de sade sig
vara. I undersökningsplanen skrevs: ”Till hjälp för datering av brotten kommer skolbarnen som led i den pedagogiska verksamheten att efterforska
släktingar som känner till dessa brott, eller har arbetat i stenindustrin på orten.” Tyvärr kunde något sådant arbete inte genomföras, varför några kringkunskaper kring stenbrytningen inte kunnat fogas till denna rapport. Så här
i efterhand framstår det som orealistiskt att en del i dokumentationen läggs
externt. Det hade gett ett säkrare resultat att budgetera även för arkivstudier.
Inriktning på rapport
Länsstyrelsen önskade att analysen skulle göras mer landskapsanalyserande och sammanställande än en ’vanlig’ rapport/basdokumentation, med
hög ambitionsnivå på den vetenskapliga analysen. Koppling skulle göras till
andra bronsåldersstudier.
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Monument i landskapet: Hur har röset fungerat i ett större omlandsperspektiv? Hävdar det ett område i sig själv eller tillsammans med flera rösen? Går det att spåra övergripande strukturer längs kustbandet, skiljer sig
kustbandet mot inlandet? Mer övergripande skulle frågan huruvida rösena
i första hand är monument eller gravar diskuteras, samt närheten till havet
och symbolik/mening i förhållande till det.
Dessa frågor diskuteras främst i Del 2: Slutdiskussion. Dessa diskussioner
har fokuserat främst på religiös praktik, det symboliska eller sakrala landskapet, samt på regionala variationer. Frågan om rösenas funktion/-er har
diskuterats. Ett försök att skissa upp en större svepande bild av samhälle
och förändring har också gjorts. Vilken roll röset Tossene 314 har haft i
det lokala landskapet och samhället har bara diskuterats utifrån generella
hypoteser. Några jämförelser mellan rösen i kustbandet respektive inlandet har inte gjorts, det bedömdes inte rymmas inom budget. Däremot har
jämförelser gjorts med andra undersökta rösen i Göteborg, Bohuslän och
Dalsland, de flesta belägna i kustbandet.
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Längd
(m)

18

5,4

8,5

4,1

20

11,6

7,6

Svacka

2

3

4

5

6

7

9

2,6

3,2

10

3,6

3

5,4

3,5

Bredd
(m)

Bilaga 1. Svackor

Hällmark

Hällmark

Hällmark

Hällmark

Hällmark

Hällmark

Hällmark

Markslag

-

-

-

Ja

Nej (anl 2
och 3 utgår)

-

-

Ja

-

-

Fynd

-

Anl 4

-

-

Anläggning

-

Ja

Ja

-

Ja

-

Ja

Prov

Mindre svacka, beväxt med ris och buskar.
Inga fynd eller anläggningar. Inga prov tagna.

Grund jordfylld fördjupning, beväxt med gräs och ris.
Inga fynd eller anläggningar. Makroprov som ev referens.

En stor sänka, beväxt med enar, ljung, mossa och mindre träd. Mot söder
tämligen sank och blöt. Fyllning av torv, matjord eller dy/lera.
I N delen mot Tossene 314 syntes då riset togs bort en anläggningsliknande
stenpackning, anl 2. I svackans centrala del ett antal mer glest liggande större
stenar, anl 3. Anläggningarna avskrevs efter undersökning.
Makroprov och C14-prov.

Grund fördjupning, jordfylld och beväxt med gräs och ris.
Inga fynd, ingen sten, inga anläggningar, inga prov tagna.

Jordfylld svacka, beväxt med ris och gräs.
En stenpackning vid ett block undersöktes och provtogs.

Grund fördjupning, jordfylld och beväxt med gräs och ris.
Inga fynd, ingen sten, inga anläggningar, inga prov tagna.

Jordfylld och buskbeväxt svacka mellan Tossene 1017 och Tossene 314. Innehöll
en del rundade stenar, både synliga och djupare som framkom vid schaktning.
Stenar om 0,4x0,3 till 0,1x0,1 meter, direkt i och under torven. Under och mellan
stenarna fanns ett grått sandigt humöst lager. Endast en övrig flinta,
omhändertogs ej. I N delen av svackan påträffades större blockstenar. I denna del
var svackan ca 1 m djup under marknivå.
Mot botten av lagret togs ett makroprov.

Beskrivning

Bilaga 2. Undersökta anläggningar
Nr /
RAÄ-nr

Hemvist

Typ

Längd
(m)

Bredd
(m)

Djup
(m)

Höjd ö
my (m)

Fynd

Prov

Tossene
314

-

Röse

7

4,8

-

0,6

Ja

Ja

1/
Tossene
1017

-

Grav övrig

1,5

1,3

-

0,05

Ja

Ja

2

Svacka 6

Avgränsad
oval stenpackning

5,3

2,5

0

-

Ja

Ja

3

Svacka 6

Eldpåverkat
block

1,2

0,9

-

0,7

Ja

Ja

4

Svacka 4

Stenpackning

1,5

1,1

0

-

Ja

Ja
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Beskrivning

Beväxt med ris, ingen struktur eller kantkedja synlig före undersökningens början. Belägen i
krönläge på hällmark. Vid undersökningens början uppmättes storleken till 6x4,5 m, 0,6 m högt.
Osäker ursprunglig form, skadad i S delen. Nu oval, i NNV-SSO riktning. Fyllning av rundade
stenar (klapper), 0,1-0,85 m stora, även en del skärvig småsten. Som mest ca 4 lager. I rösets N
halva rester av trolig kantkedja.
I rösets SSO del anslöt en tunn packning av små stenar, 0,05-0,1 m stora. En del skärviga, lite
kvartsit, någon flinta. Samma typ av småsten ingick även i röstes fyllning. Om även denna
"småstenpackning" räknas med i rösets längd, uppgår längden till 8,6 eller 10,3 m, beroende på
bedömning.
Under röset två längsgående sprickor, 6,5 resp 3,1 m långa och som mest 1,5 resp 0,9 m breda
och 0,4 resp 0,3 m djupa, jordfyllda.
Ett flertal makro tas under röset. Även strax utanför i skreva med kol och sot, samt vid tutulus.
Lite slagen flinta, lite slagen el skärvig kvartsit. Recenta fynd.
Fynd av tutulus gjordes med detektor 1,5 m Ö om röset.
Raserat röse eller stensättning.
I stort sett rund, ngt oval i NV-SO riktning. Tunt smågrusigt humöst sandlager i en lätt förhöjning
beväxt med lavar, enstaka små stenar sticker upp, i fint krönläge längst ut mot fjorden. Två
motstående kvadranter undersökta, två kvadranter tas in som makro. Fyllning: Små skärviga
stenar 0,02-0,1 m stora, sandig grusig humus. Fynd av brända ben, flinta och keramikflagor.
Strax SO därom en yta där kol kom ytligt samt lite flinta. Denna undersöktes i sin helhet. Lite
mer flinta kom, annars inget. Inga prov tagna här.
Utgår.
Rundad/oval konstruktion av rundade stenar (klapper) 0,1-0,4 m stora. Det ser fint och anlagt
ut.
Stenarna lyfts bort och grävmaskin tas till hjälp för att gräva ner till berg. Inga iakttagelser görs
som leder till en tolkning som grav. Troligtvis är stenarna nedvälta från röset.
Makro tas ur bottnen.
Utgår.
Block, hade skärvat sig i en nederkant, ev eldpåverkat. Fyllning under blocket: Små rundade
stenar och sandig humus. Fynd av kärna av flinta under det stora blocket.
Makro taget. Inga fler fynd. Ganska grunt ner till det sluttande berget (ca 10-15 cm).
Rundade stenar (klapper) 0,1-0,45 m stora, fler än 30 stenar, i oval form. Mycket möjligt att de
är nedrivna från röset. Recenta fynd vid rensning, glas och stengods. Fyra bitar kvarts. Stenarna
var i stort sett helt övertorvade.
Under packningen fanns ett ca 3 cm tjockt jordlager som genomgrävdes ner till hälleberg. I
lagret paträffades 1 kärna av kvarts samt 2 kärnor av flinta. 1 av dessa kasserades i fält, den
var av grå kornig kvaliet. 1 togs in för detaljerad bedömning, tillsammans med andra avslag av
samma kvallitet. Av avslagen var en ett sidofragment av kärna. Inga tecken på att skrevan
använts som grav. Makro tas i botten.
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Bilaga 3. Fynd: Tossene 314
Fynd nr Typ

Undertyp

Antal

Material

Hemvist

1

Övrig flinta

1

Flinta

Tossene 314

2

Avslag

1

Kvartsit

Tossene 314

3

Avslag

1

Kvartsit

Tossene 314

4

Avslag

1

Flinta

Tossene 314

5

Övrig flinta

2

Flinta

Tossene 314

6

Tutulus

1

Brons

Tossene 314/Svacka 6

7

Bränd lera

2

Lera

Tossene 314

8

Avslag

1

Flinta

Tossene 314/Svacka 6

10

Avslag

1

Flinta

Tossene 314

11

Avslag

1

Kvartsit

Tossene 314

14

Avslag

1

Flinta

Tossene 314

15

Avslag

1

Kvartsit

Tossene 314

16

Övrig kärna

1

Flinta

Tossene 314

17

Avslag

1

Kvartsit

Tossene 314

18

Övrig

1

Kvarts

Tossene 314

19

Eldslagningssten

1

Flinta

Tossene 314

20

Avslag

6

Flinta

Tossene 314

21

Avslag

5

Kvartsit

Tossene 314

22

Övrigt slagen

1

Kvartsit

Tossene 314

23

Avslag

2

Flinta

Tossene 314, stora sprickan

24

Avslag

3

Flinta

Tossene 314, lilla sprickan

25

Övrig flinta

2

Flinta

Tossene 314, stora sprickan

26

Avslag

1

Flinta

Tossene 314, stora sprickan

27

Avslag

2

Flinta

Tossene 314, lilla sprickan

28

Övrigt redskap

1

Flinta

Tossene 314, stora sprickan

29

Bränd lera

6

Lera

Tossene 314, under röset

12

Övrigt slagen

1

Kvartsit

Svacka 4, Anl 4

13

Avslag

1

Flinta

Svacka 4, Anl 4

30

Avslag

12

Flinta

Svacka 4, Anl 4

31

Övrig flinta

1

Flinta

Svacka 4, Anl 4

9

Plattformskärna

1

Flinta

Svacka 6, Anl 3
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C

Fyndpost

Kommentar

Svallad

Vitpatinerad

Bränd

1
1
2

Grovkornig

3
5
6

Ö om röset, detektorfynd

7

Passbitar. Tegel?

10

I närheten av tutulus

16

Passbit med F14, F16

16
18

Passbit med F10, F16

19

Passbit med F17

20

Passbit med F10, F14

21

Passbit med F15

22

Obearbetad bergkristall

23

Grovkornigt tjockt avslag.

1

23
23

Två passbitar

23
24

Passbitar.

25

Två passbitar

26

Passbitar.

26
27

2

28

Liknar kärnborr. En ret. kant

-

Passbitar. Troligen tegel

17
17
-

Samma flinta. 2 passbitar

-

Mycket krita

13

Mitt under stora blocket

1

1
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Bilaga 4. Fynd: Tossene 1017
Fynd nr Typ

Undertyp

Antal

Material

Yta

1

Avslag

1

Flinta

2

Brända ben

10

Ben

Anl 1, SV

3

Avslag

2

Flinta

Anl 1, SO

4

Övrig flinta

2

Flinta

Anl 1, SO

5

Övrig flinta

1

Flinta

6

Keramik

3

Lera

7

Avslag

3

Flinta

8

Övrig flinta

2

Flinta

9

Avslag

1

Kvartsit

10

Brända ben

≈ 60

Ben

Anl 1, NV

11

Brända ben

≈ 30

Ben

Anl 1, SO

12

Fragment

4

Järn (magnetiskt), ev
glas, ev keramiskt

Anl 1, SO

13

Fragment

3

Järn (magnetiskt), ev
glas, okänt

Anl 1, NV

14

Kula

1

Bly

Anl 1, NV

15

Splitter

1

Flinta

Anl 1, SO

16

Splitter

2

Flinta

Anl 1, NV

17

Brända ben

≈ 200

Ben

Anl 1, NV

96

Anl 1, SV

Fyndpost

Kommentar

6

Ca 3 m S om Anl 1

11

Människa, 3 g, skickad till
CEDAD för dat., ej återlämnad

Svallad

Vitpatinerad

Bränd

12
12
14

I liten skreva, O om Anl 1

15

3 små fragment, passbitar

-

O om anl 1

-

O om anl 1

-

O om anl 1

-

Människa, 2 gr, från prov 12

-

Får/get, däggdjur, 0,9 gr, från prov 11

-

< 1 gr, från prov 11

-

< 1 gr, från prov 12

-

1 gr, från prov 12
Från prov 11
Från prov 12

-

Däggdjur, 3,7 gr, från prov 12

Ill. 43. Bilden visar anläggning 1, Tossene 1017, före undersökning. De nerböjda metallfästena till den elstolpe som stått på platsen syns till höger. Foto mot söder.
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Bilaga 5. Recenta fynd
Hemvist

Material

Typ

Antal

Kod

Tossene 314

Aluminium

Tub

1

Fragmentarisk

Tossene 314

Aluminium

Kapsyl

3

Tossene 314

Bly

?

1

?

Tossene 314

Glas

?

1

Fragment

Tossene 314

Keramik

Stengods

4

Skärvor

Tossene 314

Plast

Förpackning

1

Fragmentarisk

Tossene 314

Plast/metall ?

Knapp ?

1

Tossene 314

Porslin

Kaffekopp ?

1

Skärva

Tossene 1017

Aluminium

Tub

1

Fragmentarisk

Tossene 1017

Glas

Butelj

1

Skärva

Tossene 1017

Järn

Tråd

-

Korroderad

Tossene 1017

Järn

Bult

1

Korroderad

Tossene 1017

Koppar

Tråd

2

Svacka 2

Porslin

Isolator

1

Halv

Svacka 3 och 5

Järn

Tråd

2

Korroderad

Svacka 3 och 5

Järn/aluminium

Ölburk

1

Korroderad

Svacka 4 /
Anläggning 4

Glas

?

2

Skärvor

Svacka 4 /
Anläggning 4

Keramik

Stengods

1

Skärva

Svacka 6

Aluminium

Tub

1

Fragmentarisk

Svacka 7

Järn

Spik ?

1

Korroderad

Svacka 9

Järn

Tråd

-

Korroderad
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Kommentar
Detektorfynd, O sidan om röset. Samma som i anl 1.
Detektorfynd. Rivkapsyler.
Rensfynd, under röset. Tunn ”trasig” bit med ngn sorts prägling/relief på ena sidan.
Rensfynd, vid röset. Klarglas, liten bit.
Rensfynd, vid fyra olika tillfällen. Samma gods som i Svacka 4.
Rensfynd, under röset. Den inre plastbeläggningen i ett paket med produkt från Arla, 2 dl.
Gissningsvis gräddfil.
Rensfynd. Ngn sorts knapp/tryckknapp? Texten ”Astor 28” på ena sidan. Textilrester.
Bottenbit.
Detektorfynd. Okänt innehåll, text på svenska, bla ordet ”olja”. Tuggad på av hund/räv.
Rensfynd. Klarglas, bottenbit.
Detektorfynd. Väldigt rostig.
Detektorfynd. Väldigt rostig.
Detektorfynd. Böjd/virad.
Rensfynd.
Detektorfynd. Två bitar kraftig tråd med böjda ändar. Kasthakar/fönsterkrokar?
Detektorfynd. Själva burken bortrostad, överdelen/”locket” intakt.
Rensfynd. Klarglas, härdat.
Rensfynd. Höganästyp.
Detektorfynd. Toppen på tub, utan hatt. Samma som i Anl 1 och Tossene 314. Även denna tuggad
av hunddjur.
Rensfynd. Väldigt rostig, troligen en spik.
Detektorfynd. Järntråd, böjd, väldigt rostig.
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Bilaga 6. Osteologiska analyser (Leif Jonsson Osteology)
Rapport – Osteologi
2012-09-17
Leif Jonsson

Brända människoben från fornlämning 314 i Tossene socken,
Bohuslän
F9
Kalkfragment.
F 11
Människa: 10 vitbrända, jordiga fragment utan sot – mest av rörbensdiafyser, 3 g.
Anläggning 1 NV, 11-0025:7, prov 12
Människa: småfragment ur makroprov, 2 g.
Strandsnäcka: fragment.

Rapport – Osteologi
2013-04-14
Leif Jonsson

Brända ben och obränd fiskotolit från fornlämning 314 i Tossene socken, Bohuslän
Det undersökta materialet har sorterats ut från jordprover.
Anläggning 1 SO, prov 11
0,9 g, max 10mm stora fragment, helt vitbrända.
Får/get: Phalanx 3 (tåled 3, klövleden), fragment med den proximala ledytan, 0,2
g.
Trisopterus sp. (glyskolja?): fragment av obränd eroderad otolit (balans/hörselsten), längd 5+ mm, från cirka 10 cm fisk, <0,1 g.
Ej identifierade: 30 småfragment av däggdjur, 0,7 g.
Anläggning 1 NV, prov 12
3,7 g, max 8 mm stora fragment, helt vitbrända.
Djurben?, medelstort djur: småfragment av revben?, höftben? och ledändar?
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CEDAD Code

LTL12824A

LTL12058A

LTL12057A

LTL12056A

LTL12055A

CEDAD Sample ID

1168-11

CAMP N19
TOSSENE314

CAMP 18
TOSSENE314

Camp N7 ANL1

Camp N6 ANL1

Bilaga 7. Dateringar tabell

Gran (picea)

Gran (picea)

Ljung (erica)

Anl 1/
Tossene 1017

Anl 1/
Tossene 1017

Gran (picea)

Ben (Homo)

Material

Tossene 314/
Stora svackan

Tossene 314/
Stora svackan

Anl 1/
Tossene 1017

Proveneance

180 ± 60

298 ± 28

909 ± 38

2344 ± 45

2442 ± 45

Radiocarbon
Age (BP)

-17.7 ± 0.5

-28.6 ± 0.5

-22.8 ± 0.5

-22.0 ± 0.5

-23.7 ± 0.5

Δ13C (‰)

1643AD – 1954AD

1491AD – 1655AD

1033AD – 1210AD

731BC – 233BC

756BC – 406BC

Kalibrerat OxCal 95,4%
(2013-03-21)

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione

CEntro di DAtazione e Diagnostica

Atmospheric data from Reimer et al(2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]

Bilaga 8. Dateringar grafer (CEDAD)
600BP
LTL12055A : 180±60BP

68.2%probability
1650AD(15.4%) 1700AD
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Figure
1. Calibration of the radiocarbon age of the sample
Atmospheric data from Reimer et al(2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
LTL12055A.

LTL12056A : 298±28BP

Figure
1. Calibration of the radiocarbon age of the sample
Atmospheric data from Reimer et al(2009);OxCal v3.10 Bronk Ramsey (2005); cub r:5 sd:12 prob usp[chron]
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Figure 2. Calibration of the radiocarbon age of the sample
LTL12056A.
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Bilaga 9. Miljöarkeologisk analys (MAL)
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Analys av makrofossil samt markkemisk analys från en slutundersökning av ett gravröse, Tossene 314, Bovallstrand, Bohuslän, Västra Götalands län
Jenny Ahlqvist, Karin Viklund

Inledning
Analysen gäller 20 jordprover tagna i och i anslutning till ett gravröse, Tossene 314, som undersökts vid en arkeologisk slutundersökning i Bovallstrand,
Bohuslän, Västra Götalands län. Ansvarig institution för förundersökningen
är Rio Kulturkooperativ. De utförda analyserna består av makrofossilanalys
och markkemisk analys. Det mesta av arbetet är utfört av Jenny Ahlqvist, artbestämning och utplockning till C14 gjordes av Roger Engelmark och markkemisk analys av Johan Linderholm. Prov nr i rapporten refererar till MAL-nr.
Ytterligare 10 jordprov tillkom vid ett senare tillfälle, proverna 7A-7D från
NV-kvadranten och 6A-6F från SO-kvadranten från Anläggning 1. Dessa har
en separat resultatlista. Jordprovernas volym var ca 2 liter. I fält gavs proverna
samma provnummer. Vid analys i laboratoriet framkom det att makrofynden
var ojämt spridda i dessa prover, och proverna gavs därför en bokstavsserie
för identifiering av de individuella jordproven.

Provbehandling
Proverna var fuktiga vid ankomst och förvarades därmed i torkrum (+30º) tills
de blev torra. Cirka 10 g subsamplades för en markkemisk/fysikalisk analys.
Volymen på jordproverna mättes innan flotering samt efter torkning och sortering. Framprerarerandet av material gjordes genom flotering med sållar på 2
mm och 0,5 mm. Det framtagna materialet torkades åter och sorterades under
en stereolupp. Mängden träkol uppskattades enligt en 3-gradig, relativ skala:
xxx = mer än hälften av provet utgörs av träkol, x = enstaka eller inga träkol
i provet.
Den markkemiska analysen genomfördes enligt fem markkemiska/fysikaliska
parametrar:
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1. Fosfatanalys, cit-P (fosfatgrader, P°) enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets citronsyrametod. Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g
torr jord extraherad med citronsyra (2 %).
2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, cit-POI (fosfatgrader P°). Fosfathalten anges som mg P2O5/100 g torr jord extraherad med citronsyra (2 %)
efter förbränning av provet vid 550°C (Engelmark och Linderholm 1996).
3. Organisk halt, LOI (Los on ignition, %) bestämd genom förbränning av
provet vid 550°C i 3 timmar. Halten anges i procent av torrt prov.
4. Magnetisk susceptibilitet, MS (SI) bestämd på en Bartington MS2 med en
MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges per 10 g jord (Thomson och Oldfield
1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos ett material, dvs. I vilken omfattning ett jordprov förstärker öpålagt magnetiskt fält.
Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbräning vid 550°C, MS550 (SI)
bestämd på en Bartington MS2 med en MS2B mätcell. Susceptibiliteten anges
per 10 g jord (Thomson och Oldfield 1986).
Innan markkemisk/fysikalisk analys torkades proverna i 30°C, varefter de sållades genom ett 1,25 mm såll.
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Tabell 1. Provinformation
MAL nr
11_0025

Prov
Nr

Area

Provbeskrivning

1

2

Strax O om
Tossene 314

2

4

Svacka 7

3

7

Strax O om
Tossene 314

4

8

314

5

9

Strax O om
Tossene 314

6

11

Anl 1

7

12

Anl 1

8

13

Svacka 4, a4

Lagret under
stenpackningen ca 3 cm
tjockt, därefter hälleberg

9

14

Svacka 6, a3

Under blocket mot botten, i
grusigt, hälleberget under
sluttar

10

15

314

11

16

12

Provvolym
Provvolym
innan
efter flot/sålln
flot/sålln (L)
(ml)

Den jord tutulus låg i

1

770

Utan fynd och
anläggningar, referensprov

2

550

Ytterligare ett prov under
tutulus, djupare

1,8

300

Lilla svackan under röset

1,4

275

Ytterligare ett prov under
tutulus, i botten mot berget

1,4

300

Sju (7) påsar ur SO
kvadranten

2,5 L, 1 påse

600

Fem (5) påsar ur NV
kvadranten

3 L, 1 påse

500

2,6

700

2

350

Under stenpackningen

2,2

420

Svacka 2

I närheten av Anl 1, ev
nedrasat material från
anläggningen

2,1

550

17

314

Under stenpackningen

2

275

13

18

Svacka 6

Under stenarna

2,2

120

14

19

Svacka 6

Under stenarna

2

450

15

20

314

Stora svackan under röset

1,8

400

16

21

314

Lilla svackan under röset

1,8

250

17

22

314

Lilla svackan under röset

1,2

275

18

23

314

Stora svackan under röset

2,2

300

19

24

314

Stora svackan under röset

2,3

600

20

25

314

Stora svackan under röset

2

700
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Tabell 2. Provinformation Anläggning 1, fortsättning.
MAL nr
11_0025

Prov
Nr

Area

Provbeskrivning

6A

11

Anl 1

6B

11

6C

Provvolym
innan
flot/sålln (L)

Provvolym
efter flot/sålln
(ml)

SO kvadranten

2

250

Anl 1

SO kvadranten

2

500

11

Anl 1

SO kvadranten

2

600

6D

11

Anl 1

SO kvadranten

2

500

6E

11

Anl 1

SO kvadranten

2

300

6F

11

Anl 1

SO kvadranten

2

900

7A

12

Anl 1

NV kvadranten

2

700

7B

12

Anl 1

NV kvadranten

1

400

7C

12

Anl 1

NV kvadranten

2

1L

7D

12

Anl 1

NV kvadranten

2

800

Resultat
Makrofossil
Vid analys framkom ett förkolnat material i form av kvistdelar av ljung och
kråkbär, frön av kråkbär, enbär, slånbär, stenbär, hasselnötsskal, havre, korn
samt cerealiafragment. Övriga förkolnade frön kommer från starr, bergssyra,
trampört, knavel, blära, spärgel, backglim, strandglim, fläder, revormstörel,
grönknavel, krusskräppa samt gentiana. Det oförkolnade materialet bestod till
största del av molluskskal och recenta frön (se tabell 3). De växter som har
störst närvaro i materialet är frön av åkerspärgel, strandglim, backglim samt
enbär och återfinns i Anläggning 1. Flintavslag förekom både i röset, i anläggning 1 samt i svacka 4 a4. Det gjordes ett urval där ett av sju jordprover
från Anläggning 1 SO kvadranten respektive ett prov av fyra jordprover från
Anläggning 1 NV kvadranten analyserades. Vid ett senare tillfälle analyserades samtliga jordprover från Anläggning 1. Mängden träkol var varierande i
proverna. Träkol för C14 datering är uttaget från prov 6, 7, 15, 18,19,20.
Anläggning 1:
Prov nr 6 ur SO kvadranten innehöll ett frömaterial av enbär, knavel, bergssyra och hallon. I övrigt fanns 2 brända benfragment, molluskskal (troligen
recenta), bränt granbarr och en tagg av oidentifierad taggig växt. Uttag av
träkol för C14 gjordes, se tabell 3. Prov nr 7 ur NV kvadranten innehöll ett
korn och frön av knavel, blära, enbär, spärgel, backglim, krusskräppa, trampört samt ett obestämt fröfragment. I övrigt fanns 1 flintavslag och 2 snäckskal
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(möjligen recenta). Uttag av träkol för C14, se tab 3. Prov nr 11 ur svacka 2
(ev. nedrasat material från anläggning 1), innehöll frön av kråkbär, hallon,
starr och gentiana, växtdelar av ljung eller kråkbär och från oidentifierade
växter (möjligen kråkbär). I övrigt fanns molluskskal (troligen recenta). Se
figur 1 för översiktskarta av anläggning 1.
Ur ytterligare 10 jordprov ur anläggning 1, som analyserades vid ett senare tillfälle, framkom förkolnade frömaterial av enbär, backglim, strandglim,
fläder, revormstörel, grönknavel, kråkbär, hallon, delar av hasselnötsskal, 3
havre, cerealiafragment och möjligen korn. Förutom det arkeobotaniska materialet fanns även benfragment, en metallkula, 6 st små magnetiska fragment
i olika färger/material?, 2 flintavslag, 4 kvartsavslag, 2 kvartsitavslag, enstaka
avlsag i bergskristall, kalkfossil samt fragment av snäckskal (se tabell 4). I
övrigt fanns molluskskal (troligen recenta).
Röse 314:
Prov nr 15 ur stora svackan under röset innehöll frön av kråkbär, starr och
möjligt hallon, kärnor av slånbär och blad från kråkbär och små skottspetsar.
I övrigt fanns avslag, obrända hasselnötsskal samt molluskskal (troligen recenta). För uttag av träkol för C14 se tab 3. Prov nr 16 ur lilla svackan under
röset innehöll frön av starr, ett oidentifierat bär, en skottspets och kvistar av
möjligen ljung eller kråkbär. I övrigt fanns 9 st avslag av hälleflinta. Prov nr
18 ur stora svackan under röset innehöll ett stenbär och molluskskal (troligen
recenta). Se figur 2 för översiktskarta av röse 314.
Svackor:
Prov nr 8 ur svacka 4, a4: lagret under stenpackning innehöll en enbärskärna,
ett oidenfierat frö samt kvistdelar. I övrigt fanns 13 st flintavslag. Prov nr
13 ur svacka 6 (under stenarna), innehöll ett bränt hasselnötsskal. Provet var
mögligt och olämpligt för datering. Prov nr 9 ur svacka 6 a3 (under blocket
mot botten) innehöll frön av kråkbär och starr samt ett bränt hasselnötsskal. Se
figur 3 för översiktskarta av svacka 4 och 6.
Markkemi
Prov nr 6 och 7 (anläggning 1) och prov nr 8 (Svacka 4, a4, ”Lagret under
stenpackningen ca 3 cm tjockt”) har höga MS värden före och efter förbränning i ugn och det visar därmed att materialet har brunnit tidigare. Anläggning 1 kan tolkas som en brandgrav utifrån MS resultaten samt förekomst av
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benfragment. Prov nr 7 har hög oorganisk fosfat och det värdet kan förklaras
av närheten till prov 6 och benförekomsten där.
Prov nr 18, 19 och 20 (stora svackan under röse 314) är utifrån de höga
fosfathalterna (CitP och CitPOI) ett kulturlager, en möjlig skelettbegravning
enligt Linderholms tolkning. Det är möjligt att svackan fungerat som en sluten
recipient till de näringsämnen som en nedbruten kropp bidragit med och har
således kommit att bevara informationen, men svackan behöver alltså inte
utgöra en primär depositionsplats för en eventuell kropp. Låga MS-värden i
sammanhanget talar också för en skelettbegravning, de är låga och visar att
materialet inte har brunnit tidigare. Prov nr 13 (Svacka 6, ”under stenarna”)
har höga MS och CitPOI värden men det kan ha påverkats av mögelförekomsten i provet (Se tabell 5).

Sammanfattning och tolkningar
Anläggning 1
I prov nr 6 (anläggning 1 SO kvadranten) framkom 2 brända benfragment.
Det förkolnade arkeobotaniska materialet bestod av enbär, knavel, bergssyra
och hallon. I prov nr 7 (anläggning 1 NV kvadranten) framkom ett flintavslag
och innehöll ett arkeobotaniskt förkolnat material bestående av ett trasigt korn
och fröer av knavel, blära, enbär, spärgel, backglim, krusskräppa, trampört
samt ett obestämt fröfragment. Dessa växter förekommer på kulturmarker,
betesmarker, torra steniga marker och stränder (Den virtuella floran). Särskilt
kornet och ogräsarterna ger en klar indikation på odling och kulturpåverkan.
Arterna finns ej närvarande i de andra arkeobotaniska proverna från röset eller
svackorna. Frösammansättningen i anläggning 1 skiljer sig därmed från övriga prover. Endast två prover av sammanlagt 11 jordprover från anläggning
1 är analyserade vilket gör att det finns möjlighet för ytterligare analyser som
kan påverka resultatet. Markkemiska analysen visar att materialet från prov nr
6 och 7 brunnit tidigare och anläggning 1 tolkas som en brandgrav. I prov 11
(svacka 2, ev nedrasat från anl 1) framkom ett förkolnat arkeobotaniskt material bestående av 2 starrfrön, 17 kråkbärsfrön, ett hallonfrö, 1 frö av gentiana,
3 baser från kråkbär, 2 baser från oidentifierade växter (möjligen kråkbär).
Arter av gentiana växer på fuktiga sand- hed- och betesmarker samt stränder
(Den virtuella floran). De markkemiska resultaten visar att fosfathalten är låg
och att materialet inte har brunnit tidigare.
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Analysen av resterande 10 jordprov från Anläggning 1 visade på ett innehållsrikt frömaterial (tabell 4). Åkerspärgel, backglim, revormstörel, grönknavel
och enbär växer på torra backar, hedar, betesmarker, åkrar och kulturmarker.
Revormstörel och fläder har använts som läkeväxter i historisk tid (Den virtuella floran). Havre och ett möjligt korn visar på odling. Tillsammans med
cerealian så är metallkulan, avslagen, hasselnötsskalen och de små millimeterstora fragmenten av magnetiska metaller sannolikt gravgåvor vilket stöds
av benförekomsten.
Svackor:
I prov nr 8 (Svacka 4, a4, ”Lagret under stenpackningen ca 3 cm tjockt”) framkom 13 flintavslag och en bit kvartsit. Det arkeobotaniska materialet bestod av
en enbärskärna och ett oidentifierat frö. Provet har låga fosfatvärden men höga
MS värden före och efter förbränning i ugn och visar därmed att materialet har
brunnit tidigare. I prov nr 9 (svacka 6 a3, under blocket mot botten) framkom
en bränd bit hasselnötsskal, ett frö av kråkbär och starr. Markkemiska resultaten visar att fosfathalten är låg och att materialet inte har brunnit tidigare. I
prov nr 13 (Svacka 6, ”under stenarna”) förekom en bränd bit hasselnötsskal.
Provet har höga MS och CitPOI värden men det kan ha påverkats av mögelförekomsten i provet.
Röset
I prov nr 15 (stora svackan under röset) innehöll 4 avslag och ett förkolnat
arkeobotaniskt material bestående av 3 kärnor av slånbär, 10 frön av kråkbär,
1 möjlig hallon, 1 starr, 3 blad från kråkbär, 2 obestämda växtdelar (skottspetsar), 2 obrända bitar hasselnötsskal. I prov 16 (lilla svackan under röset) framkom 9 avslag av hälleflinta. 2 starrfrön och kvistar av ljung/kråkbär. Ljung
växer på torra och fuktiga magra marker och slån föredrar öppna marker.
Kråkbär växer på kalkfattiga sandmarker och på myrar, de flesta starrarter i
sanka marker. (Den virtuella floran). Markkemiresultaten visar att fosfathalten
är låg och att materialet inte har brunnit tidigare. Samtliga växtfynd kan spegla
en naturlig vegetation i en relativt karg, öppen kustmiljö.
Prov nr 18, 19 och 20 (stora svackan under röset) saknar arkeobotaniskt material förutom prov nr 18 som har ett frö av stenbär, en växt som förekommer
på stenig mark. De markkemiska resultaten visar att fosfathalten är hög och
att materialet inte har brunnit tidigare. Dessa tre prover har högst fosfatvärden
av samtliga analyserade prover.
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Röset är ett kuströse. Förekomsten av molluskskal i en större andel av proverna passar in i den maritima miljön. Där fosfathalterna är låga i rösets stora
svacka förekommer flintavslag, hasselnötsskal, kråkbär, stenbär och starr. Där
fosfathalter är höga i samma svacka saknas arkeobotaniskt material i jordproven och tolkas av Linderholm som en skelettbegravning. Svackor i närheten
av röset har hasselnötsskal samt flintavslag och prov nr 8 ur svacka 4 a4 har
brunnit förut. Resultatet av analyserna tyder på en brandgrav i anläggning 1
och en skelettbegravning i röset.
Sammanfattningsvis kan konstateras att proverna producerat förkolnade lämningar av en rad olika växter med ätliga bär: enbär, kråkbär, slånbär, hallon,
stenbär - och dessutom nötter. Hasselnötsskal, sädeskorn och lämningar av bär
och frukter har hittats tidigare i gravsammanhang och det kan inte uteslutas
att även dessa har samband med någon gravritual, också artrikedomen pekar
i den riktningen (Viklund 1997), Men det kan även finnas inslag av naturlig
vegetation i frömaterialet, tillsammans med utvalda växter och växter från
kulturmark - i sin helhet är växtsammansättningen knappast naturlig.
Referenser
Den virtuella floran - http://linnaeus.nrm.se/flora/ (2011-12-12)
Thomson, R. & Oldfield, F. 1986. Environmental Magnetism. London.
Viklund, Karin 1997. Mat och magi. Om forntida människors förhållande till
växterna. Aspekter på växtnamn. Serie E. Växtnamn nr 1. Daum. Umeå.
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12

13

14

15

7

8

9

10

8

4

9

7

3

11

4

2

6

2

1

5

Prov nr

Mal nr
11_0025

Förkolnade växtrester

Eldpåverkad lera/sand?

1 kråkbär (Empetrum nigrum),
1 hasselnötsskal (Corylus avellana),
1 starr (Carex),

9 Molluskskal

13 flintavslag
1 kvartsit

1 enbär, kärna, (Junipurus),
1 oidentifierat frö,
kvistdelar,

X

X

Gran, kvistar, 12 mg

1 flintavslag,
4 barr av gran,
2 snäckskal (kalken), möjligen
recent,

3 knavel (Scleranthus),
32 blära (Silene),
6 enbär (Junipurus),
1 spärgel (Spergula),
9 backglim (Silene cf nutans),
1 korn (Hordeum vulgare) i dåligt skick,
1 krusskräppa (Rumex crispus),
1 trampört (Polygonum aviculare) dåligt bränd,
1 obestämt fröfragment,

För C14

Träkol, ”Ljung” pinnar,
18 mg

X

X

XX

Träkol

2 brända ben, fragment,
1 bränt granbarr (Piceca abies),
1 tagg, av taggig växt
6 molluskskal

Kvartsit

1 molluskskal

Övrigt

13 enbär (Junipurus),
5 knavel (Scleranthus),
2 bergssyra (Rumex acetocella),
1 hallon (Rubus idaeus),

Kvistdelar från ljung (Calluna vulgaris) eller kråkbär
(Empetrum nigrum),

1 kvistdel
1 träkol av ek

1 kvistdel, ljung (Calluna vulgaris),
1 rölleka (Achillea millefolium), troligen recent

Tabell 3. Makrofossilt resultat
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1 oidentifierad kvistdel

19

20

21

22

23

24

25

14

15

16

17

18

19

xxx=rikligt med träkol

x=enstaka träkol

20

1 oidentifierad kvistdel

18

13

1 stenbär (Rubus saxatilis),

1 molluskskal

Flertal molluskskal

9 flintavslag, hälleflinta

6 kvistar, möjligen ljung (Calluna vulgaris) eller
kråkbär (Empetrum nigrum),
2 starr (Carex),
1 oidentifierat bär,
1 skottspets

10 oidentifierade kvistdelar,

2 obrända fragment av
hasselnötsskal,
5 Molluskskal,
4 Avslag,

Jordprovet var möglig, olämplig
för datering.

Kolprov uttaget

1 molluskskal

10 kråkbär (Empetrum nigrum),
3 blad från kråkbär (Empetrum nigrum),
3 kärnor av slånbär (Prunus Spinosa),
1 möjlig hallon (Rubus idaeus),
1 starr (Carex),
2 skottspetsar,

1 hasselnötsskal (Corylus avellana),

17

12

1 kvistdel, ljung (Calluna vulgaris) eller Kråkbär
(Empetrum nigrum),
3 växtdelar från kråkbär (Empetrum nigrum),
2 växtdelar från oidentifierade växter (möjligen
kråkbär, (Empetrum nigrum),
1 starr (Carex),
1 starr (Carex sp),
17 kråkbär (Empetrum nigrum) varav 2 sitter ihop,
1 hallon (Rubus idaeus),
1 gentiana (Gentiana sp.)

16

11

X

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Träkol, Ljungpinne, 9 mg

Träkol, Gran, kvist +
bark, 14 mg
Träkol, Gran, kvist, 3
årsringar

Kol, Ljung, pinnar, 17 mg
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Prov nr

11

11

11

11

Mal nr
11_0025

6A

6B

6C

6D

X

X

10 ben, fragment,
7 molluskskal,
1 magnetiskt fragment, grönsvart med inslag av vitt

4 ben, fragment,
1 avslag i flinta(?)
3 molluskskal,
3 delar av snäckor,
1 magnetiskt fragment, vitt med inslag av grönt

2 ben,
6 molluskskal,
2 avslag i kvarts,

1 havre (Avensa sativa),
1 åkerspärgel (Spergula arvensis),
1 kråkbär (Empetrum nigrum),
5 hallon (Rubus idaeus),
8 kvistdelar

1 cerealia, havre? (Avena sativa),
10 enbär (Juniperus),
8 kråkbär (Empetrum nigrum),
1 hallon (Rubus idaeus),
1 fläder (Sambucus),
6 åkerspärgel (Spergula arvensis),
14 grönknavel (Scleranthus annuus),
20 strandglim (Silene cf uniflora),
10 backglim (Silene cf nutans),
2 obestämda frön,
Växtdelar, kvistdelar

11 enbär (Juniperus),
1 grönknavel (Scleranthus annuus),
16 åkerspärgel (Spergula arvensis),
5 backglim (Silene cf nutans),
13 strandglim (Silene cf uniflora),
1 hallon (Rubus idaeus),
1 fläder (Sambucus),
2 fragment av oidentifierade skal,
30 kvistdelar av ljung

Träkol

11 ben, fragment,
1 magnetiskt rödbrunt fragment,
1 flintavslag,
2 små snäckor,
1 kalkfossil(?),
22 molluskskal,
1 bränt fragment av hasselnötsskal

Övrigt

8 enbär (Juniperus),
1 fläder (Sambucus),
1 möjlig knavel (Scleranthus),
108 strandglim (Silene cf uniflora),
31 backglim (Silene cf nutans),
80 åkerspärgel (Spergula arvensis),
20 växtdelar,
51 kvistdelar av möjligen ljung

Förkolnade växtrester

Tabell 4. Makrofossilt resultat, Anläggning 1, fortsättning.
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11

11

12

12

6E

6F

7A

7a

6 ben, fragment,
1 magnetiskt fragment i grönbrunt ”lerig”,
2 avslag i kvartsit
10 molluskskal,

8 ben, fragment,
9 molluskskal,
1 snäckskal,
2 avslag i kvarts,

65 ben, fragment,
1 kula i metall,
8 molluskskal

3 ben

7 enbär (Juniperus),
18 åkerspärgel (Spergula arvensis),
14 backglim (Silene cf nutans),
16 strandglim (Silene cf uniflora),
1 kråkbär (Empetrum nigrum),
gräsfrö (Poaceae),
6 växtfästen,
42 kvistdelar

4 enbär (Juniperus),
2 hallon (Rubus idaeus), dåligt brända,
1 kråkbär (Empetrum nigrum)
5 backglim (Silene cf nutans),
7 strandglim (Silene cf uniflora),
1 revormstörel (Euphorbia helioscopia),
37 kvistdelar, ljung?

5 cerealiafragment,
32 backglim (Silene cf nutans),
36 strandglim (Silene cf uniflora),
5 kråkbär (Empetrum nigrum),
17 åkerspärgel (Spergula arvensis),
8 växtdelar till cerealia?,
3 växtdelar,
24 kvistdelar

Silene,
kvistdelar

X

X

118

12

7C

xxx=rikligt med träkol

x=enstaka träkol

12

7B

48 ben, fragment,
2 magnetiska fragment, varav ett rödbrunt och ett grönvitt.
3 avslag? Bergskristall,
10 molluskskal,

169 ben, fragment,
1 avslag i kvarts eller bergskristall,
1 magnetiskt fragment, rödbrunt med gyllene inslag,
1 bränt fragment av hasselnötsskal,
9 snäckskal, blå musslor? ostron?,

2 möjliga korn (Hordeum vulgare),
2 cerealia fragment,
33 strandglim (Silene cf uniflora),
7 backglim (Silene cf nutans),
4 enbär (Juniperus),
41 åkerspärgel (Spergula arvensis),
4 grönknavel (Scleranthus annuus),
2 kråkbär (Empetrum nigrum),
2 delar av oidentifierade skal,
24 växtdelar,
26 kvistderlar,
3 barkdelar(?)

2 havre (Avena sativa),
1 cerealia,
8 enbär (Juniperus),
33 åkerspärgel (Spergula arvensis),
32 backglim (Silene cf nutans),
55 strandglim (Silene cf uniflora),
1 grönknavel (Scleranthus annuus),
1 kråkbär (Empetrum nigrum),
1 druvfläder (Sambuccus nigra?),
28 kvistdelar av ljung

X

X

Fig. 1. Översiktskarta av röse 314 och anläggning 1.

Fig. 1. Översiktskarta av röse 314 och anläggning 1.
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120

Fig.
2. Översiktskarta
röse röse
314. 314.
Fig.
2. Översiktskarta

Fig. 3. Översiktskarta
av Svacka 2,av
4 och
6. 2, 4 och 6.
Fig. 3. Översiktskarta
Svacka
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Fig 4. Översiktskarta
1 och svacka 2.
Fig 4. Översiktskarta
av anläggningav1 anläggning
och svacka 2.
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123

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11_0025_003

11_0025_004

11_0025_005

11_0025_006

11_0025_007

11_0025_008

11_0025_009

11_0025_010

11_0025_011

11_0025_012

11_0025_013

11_0025_014

11_0025_015

11_0025_016

11_0025_017

11_0025_018

11_0025_019

25

4

11_0025_002

11_0025_020

2

Prov Nr

11_0025_001

MALNo

Tabell 5. Markkemiska resultat

Mögel

Avslag

Endast humus

LabNote

MSlf

8

6

32

nd

24

8

40

483

2

16

12

6

253

359

352

18

nd

78

nd

43

MS550lf

83

41

175

3

206

24

63

1641

27

89

50

356

382

626

651

32

nd

114

23

200

CitP

156

101

165

6

30

17

7

23

16

7

40

11

6

72

51

1

11

1

3

3

CitPOI

245

160

287

111

167

180

132

104

245

200

425

212

177

270

248

102

426

107

83

433

LOI

11,5

13,1

16,9

33,4

31,5

29,9

18,9

27,6

29

33,4

33,8

35,8

20,3

14,5

15

17,4

30,5

19,3

36,1

66,7

Bilaga 10. Lämning stenbrott: Tossene 1016
RAÄ-nr

Tossene 1016

Längd (m)

25

Bredd (m)

2–6

Höjd över havet (m)

16 – 17

Beskrivning

Småindustriområde, utsträckning i NNV-SSÖ, bestående av 3
stenbrott, granit. Bearbetning verkar ha skett på annan plats.
Belägen på bergssluttning i öppen hällmark, mindre än 100 m från
havet. Tydligt avgränsat topografiskt. Delvis övervuxet.
Fler stenbrott i närområdet, varav ett par storbrott.

Ingående
element

Nr 1: Stenbrott i en nivå. Brottyta 5x3 m, djup 1 m. Två kilsömmar
med rundkilshål och ett bredkilshål. Tre block kvarligger. Oskadad, ej
överväxt.
Nr 2: Stenbrott i en nivå. Brottyta 2x1 m, djup 1 m. En söm med
rundkilshål. Oskadad, delvis bevuxen med buskar.
Nr 3: Stenbrott i en nivå. Brottyta 3x2 m, djup 2 m. Rundkilshål.
Oskadad, delvis bevuxen med buskar

Ill. 44. Bredkilshål i stenbrott 1.
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Bilaga 11. Undersökta rösen i västsverige
RAÄ nr,
Kommun

Undersökt år

Rapport

Beskrivning

Askum 179:1,
Sotenäs

1980

Jonsson & WickertsJensen 1983

Röse, rund.
10 m diam, 1 m h.
Krön, 20 m ö h.

Foss 240:1,
Munkedal

2003

Toreld (red) 2005

Röse, rund.
Ca 11x7 m stort.
Krön av bergsklack, 27-30 m ö h.

Hjärtum 10:1,
Lilla Edet

?

(Skadebeskriv-ning 1956, Röse, rund.
till RAÄ)
12 m diam, 1,2 m högt.
Grustag, fd låg granås, 105 m ö h.

Hogdal 430:1,
Strömstad

2001

Aulin Häggström
2004

Röse, oval.
8x6,5 m diam och ca 1 m h.
Sadelläge, 50 m ö h.

Högås 31:1,
Uddevalla

1992

Ortman 1992

Röse, rund.
5 m diam, 0,6-0,7 m h.
Plant område på näs, 10 m ö h.

Norum 5:1,
Stenungsund

2007

Balknäs & Hernek 2009 Stensättning, rund.
12 m diam och 1 m h.
Bergsavsats mot havet, ej högsta
punkten, 25-40 m ö h.

Skredsvik 200:1,
Uddevalla

1965

Lindqvist 1966

Stensättningsliknande röse, avlång.
3- 5 x 10,5 m.
Bergskrön, 42 m ö h.

Skredsvik 203:1,
Uddevalla

1965

Lindqvist 1966

Röse, oregelbundet rund.
Ca 9 m diam.
Bergskrön, 43,5 m ö h.

Tanum 538:1,
Tanum

1981

Weiler & Persson
1996

Röse, rund.
19 m diam och 0,7 m h.
Krön av flack bergsplatå, 65 m ö h.

Tanum 1910,
Tanum

2012

(Östlund i manus)

Stensättningsliknande röse, rund till oval.
Ca 8 m diam.
Bergsklack i hällmark, 98 m ö h.

Tanum 2042,
Tanum

2006

Falkenström 2008

Röse?, rektangulär.
3x2 m st och 0,6 m h.
Avstats längst in i bergsskreva, 25 m ö h.

Tossene 314:1,
Sotenäs

2011

(Denna rapport)

Röse, oval.
7x4,8 m st och ca 0,6 m h.
Krön av bergsrygg, 18,5 m ö h.

Uddevalla 153:1,
Uddevalla

1974

Andersson 1975

Rösebotten, oregelbunden.
Ca 10x8 m, 1,4 m h.
Krön av liten bergsklack, 22 m ö h.
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Br ben

Kistkonstr

Kantkedja

Stenp
skrevor

Skadad

Småsten

Grav
intill

Datering
(OxCal 19-21/3 2013)

x

x

x

?

x

-

-

754-170 fKr

-

-

-

-

x

-

-

YBRÅ (rösets form, läge);
RJÅ (fynd);
1477-1643 eKr;
1646-1954 eKr

?

?

?

?

?

?

?

-

(x)

-

-

-

x

-

x

255-533 eKr

?

?

?

?

?

?

?

JÅ (Ekhoff)

-

(ev)

x

-

x

-

-

1628-1453 fkr;
YJÅ (fynd)

-

x

-

-

x

x

-

-

(x)

(ev)

-

-

x

x

-

-

x

x

x

-

-

-

-

BRÅ per III (gravskick)

x

(ev)

x

-

x

x

-

393-203 fKr

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

x

x

x

x

731-233 fKr;
1033-1210 eKr;
BRÅ per II (fynd)

-

(ev)

-

(ev)

x

-

-

-
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RAÄ nr,
Kommun

Undersökt år

Rapport

Beskrivning

Valbo-Ryr 10:1,
Munkedal

1979

Jonsson 1982

Röse, rund.
9 m diam, 1 m högt.
Svag sluttning, 95 m ö h.

Valla 213:1,
Tjörn

1983

Johansson 1985

Röse, rund.
11 m diam, 1 m skenbar h.
Bergskrön, 40 m ö h.

Valla 332:1,
Tjörn

1957

(ATA dnr 321-46112003;
BM dnr 1053-82)

Röse, rund.
4,2 diam, 0,47 m h.
Slänt mot havet, 5 m ö h.

Öckerö 104:1,
Öckerö

?

(Borttaget under 2:a
världskriget)

Röse.
Form, storlek, läge och antal m ö h okänt.

Lundby 3:1,
Göteborg

1967

Wigforss 1969

Röse, rund.
5 m i diam, 0,5 m h.
Krön av bergsparti, 32 m ö h.

Lundby 7:1,
Göteborg

1964

Andersson 1966a

Rest av röse, rund.
Sannolikt ca 6-8 m diam.
Krön av högt berg, 25 m ö h.

Lundby 8:1,
Göteborg

2002

Ragnesten 2004

Röse, något oval.
Ca 16 m diam, 2 m högt.
Krönläge på höjdrygg, 13 m ö h.

Lundby 10:1,
Göteborg

1958

Moberg 1958

Röse, oval.
Ca 17x15 m.
Topp, antal m ö h okänt.

Lundby 11:1,
Göteborg

1963

Kaelas 1965

Röseliknande stensättning, rund.
13,5 m diam, 1,1 m hög.
Klipptopp, 24 m ö h.

Lundby 12:1,
Göteborg

1959

Moberg 1960

Röse?, avlång.
Ca 10x3,5 m, 0,1-0,2 m h.
Krönläge, antal m ö h okänt.

Lundby 13:1,
Göteborg

1963

Kaelas 1965

Stensättning, avlång.
25 m lång, 10 m bred, 1 m hög.
På en avlång klippas ände, 15 m ö h.

Lundby 14:1,
Göteborg

1963

Kaelas 1965

Återstod av stensättning, avlång?
4 m diam, höjd 0,75 m.
På klipptopp, 13 m ö h.

Lundby 17:1,
Göteborg

1964

Andersson 1966b

Röse, rund.
7 m diam, 0,3-1 m h.
Krön av mindre bergsparti, 10 m ö h.
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Br ben

Kistkonstr

Kantkedja

Stenp
skrevor

Skadad

Småsten
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intill

Datering
(OxCal 19-21/3 2013)

-

-

x

-

x

-

x

-

x

x

x

-

x

-

-

895-39 fKr

?

?

?

?

?

?

-

-

?

?

?

?

?

?

?

-

(x)

x

-

x

x

x

-

-

(x)

-

-

(ev)

x

-

-

-

x

(ev)

x

x

x

-

x

1683-1439fKr;
1625-1316fKr;
1442-1215fKr;
1017-817fKr

-

(ev)

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-
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RAÄ nr,
Kommun

Undersökt år

Rapport

Beskrivning

Lundby 18:1,
Göteborg

1964

Andersson 1966d

Röse?, oval.
5x3,5 m o intill 0,4 m h.
I sänka mellan berg, antal m ö h okänt.

Lundby 22:1,
Göteborg

1964

Andersson 1966c

Rest av röse, rund.
4,5 m diam, 0,7 m h.
Krön av bergsparti, 35 m ö h.

Lundby 29:1,
Göteborg

1968

Olsson 1969a

Röse, rund.
7-8 m diam, 0,8 m h.
Krön av mindre bergsparti, 16 m ö h.

Lundby 130:1,
Göteborg

1972

Sandberg 1973

Röse, rund.
8-9 m diam, 1 m h.
Högsta krönet, 18 m ö h.

Lundby 273:1,
Göteborg

1969

Olsson 1969b

Röse, oval.
Ca 15x8 m, 1,2 m h.
Avsats i sluttning, 15 m ö h.

Lundby 289:1,
Göteborg

1966

Cullberg 1966b

Röse, rund.
10 m diam, 0,7-1,2 m h.
Platåkrön av bergshöjd, 70 m ö h.

Lundby 326:1,
Göteborg

1963

Kaelas 1965

Stensättning, avlång.
16,5 m lång, 7,5-8,5 m br, 0,6 m hög.
Avlång klippö, 13 m ö h.

Västra Frölunda
21:1,
Göteborg

1965

Andersson 1966e

Röse, oval.
22 m långt och 2-7 m br, 0,2 m hög,
Krön av högt berg, 45 m ö h.

Västra Frölunda
147:1,
Göteborg

1964

Cullberg 1966a

Röseliknande stensättning, rund.
7 m diam och 0,5 m h.
Plan bergyta utan markerat toppläge, 60
m ö h.
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-

-

-

-

?

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

x

x

x

x

x

x

-

BRÅ per IV (fynd)

(x) *

x

x

x

x

x

-

BRÅ (läge och konstruktion)

x

x

x

x

x

x

-

BRÅ per IV + JÅ (fynd)

(x)

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

(x)

-

-

-

x

-

-

-

(x)

(ev)

(ev)

-

x

-

-

-

brända ben
Br ben = Brända
(x) art framgår ej
(x) * har ej kunnat artbestämmas
Kistkon = Kistkonstruktion
Kistkonstr
= Kistkonstruktion
Kantkedj ==Kantkedja
Kantkedja
Kantkedja(inre
(inreelelyttre;
yttre;en
enelelflera);
flera);stenrad
stenrad
Stenp skrevor
skr = Stenpackade
skrevor
i anslutning
till röset
= Stenpackade
skrevor
i anslutning
till röset
Småsten = Skärvig småsten i rösefyllningen, el i en kistkontruktion
Grav intill = Ytterligare grav i direkt anslutning
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12000 calBP

10000 fKr
PaleOlitikuM

Hensbackakultur

10000 BP

11000 calBP

9000 fKr

9500 BP

SeNGlaCial
tid

PReBOReal
tid

9000 BP
10000 calBP

8000 fKr

8500 BP

Tidigmesolitikum

BOReal tid

Sandarnakultur
9000 calBP

7000 fKr

8000 BP

MeSOlitikuM

7500 BP
8000 calBP

6000 fKr

7000 BP
Lihultkultur

Senmesolitikum

6500 BP

7000 calBP

5000 fKr

6000 BP

atlaNtiSk
tid

5500 BP
4000 fKr

6000 calBP

I

Trattbägarkultur
5000 BP

II

NeOlitikuM
3000 fKr

Tidigneolitikum
4500 BP
5000 calBP

A
Mellanneolitikum

Stridsyxekultur

B

Gropkeramisk
kultur
4000 BP

2000 fKr

SuBBOReal
tid

4000 calBP

Senneolitikum

3500 BP
Äldre bronsålder

BRONSÅldeR

3000 BP
3000 calBP

1000 fKr
Yngre bronsålder
Äldre järnålder
1 eKr
JÄRNÅldeR
Yngre järnålder
1000 eKr

Vikingatid

Förromersk
järnålder
2000 calBP
Romersk
järnålder
Folkvandringstid
Vendeltid
1000 calBP

2500 BP

2000 BP

SuBatlaNtiSk tid

1500 BP
1000 BP

Medeltid

2000 eKr

1950 eKr = Present
Sammanställd av: Swedberg & Östlund. Källor: Nielsen 1993, Andersson & Ragnesten (red) 2005, OxCal
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