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RAÄ 242:1 och L2019:4374, Skredsviks socken, 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län 
Arkeologisk förundersökning av en hög och en stensättning

Sammanfattning
Kulturlandskapet har på uppdrag av Länsstyrel-
sen i Västra Götalands län utfört en arkeologisk 
förundersökning av fornlämningen Skredsvik 
242:1, en gravhög. Syftet med förundersökning-
en var att avgränsa fornlämningen inför fortsatt 
planering och prövning av nybyggnation.

Undersökningen har utförts genom att fyra 
schakt tagits upp. Härvid påträffades en tidigare 
oregistrerad stensättning, 3,5 meter i diameter 
och bestående av stenar lagda i minst två lager 
mot en större mittsten. Stensättningen bedöms 
som fornlämning, och har registrerats under 
lämningsnummer L2019:4374. I övrigt var schak-
ten tomma på såväl fynd som anläggningar.

Kulturlandskapet anser att båda fornläm-
ningarna bör kvarligga. Om fortsatt exploate-

ring berör fornlämningarna bör de undersökas 
vidare.

För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. 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 av läns-
styrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kul-
turmiljölagen (SFS 1988:950) samt genom Miljö-
balkens och Skogsvårdslagens generella hän-
synsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till kul-
turlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om in-
grepp i fornlämningar lämnas till länsstyrelsen.
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Illustration 1. Karta över del av Bokenäset i den västra delen av Uddevalla kommun, med förundersökningsområdet markerat.  
© Lantmäteriet.
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Inledning
Syfte
Uppdragsgivaren önskar riva befintligt fritids   - 
hus och bygga ett nytt enbostadshus i direkt 
anslutning till gravhögen Skredsvik 242:1 
(L1968:3006), illustration 1 och 2. Länsstyrelsen har 
därför gett Kulturlandskapet i uppdrag att ut-
föra en arkeologisk förundersökning inför fort-
satt planering och prövning av arbetsföretaget. 
Syftet med förundersökningen är att avgränsa 
fornlämningen inom ytan för den planerade ny-
byggnationen.

Undersökningsområdet
Landskapet består av odlingsmark och lövträds-
dungar i sänkor mellan mer eller mindre höga 
bergshöjder. I närområdet förekommer ett flertal 
fornlämningar såsom gravfält, högar, rösen, by-/
gårdstomter samt boplatser och hällristningar.1 
Även gräns- och vägmärken finns registrerade.

Undersökningsområdet består av tomtmark i 
svag västsluttning. Tomten ligger i en skreva mel-
lan två terrasserade mindre bergshöjder, bevux-
na med lövträd och hasselbuskar. En del nedfall-
na klippblock finns i kanterna av tomten, i övrigt 
består den av gräsmatta, mindre buskar, lövträd 
och hasselbuskar samt sly, längs med vattendra-

1 Fornsök

get intill den västliga tomtgränsen främst bestå-
ende av al. Det angivna förundersökningsområ-
det utgörs av den yta som planeras bebyggas.

Gravhögen Skredsvik 242:1 är belägen i sadel-
läge. Skredsvik 243:1, också det en gravhög, ligger 
precis utanför den sydöstra tomtgränsen, illus-
tration 3. Cirka 100 meter väst om Skredsvik 242:1 
ligger ytterligare en gravhög, Skredsvik 241:1.   

Tidigare undersökningar
Inga tidigare undersökningar har utförts av 
fornlämningen, eller i närområdet.

Metod
Schakt togs upp med maskin, inom det angivna 
förundersökningsområdet. Schakten genom-
söktes med metalldetektor. Schakt och läm-
ningar mättes in med DGPS, beskrevs och foto-
graferades. Fältarbetet fotograferades löpande. 
Förundersökningen har utförts av arkeologerna 
Andreas Toreld och Lisa B Liljas.

Det genomfördes även arkivstudier på Fakta-
rummet, Göteborgs stadsmuseum. Arkivstu -
dierna har utförts av Lisa B Liljas.

Förmedling
Projektet förmedlas genom denna rapport och 
genom Kulturlandskapets hemsida. Rapporten 
kommer att finnas tillgänglig för nedladdning 
på Kulturlandskapets hemsida samt på Fornsök.

Illustration 2. Gravhögen Skredsvik 242:1 syns till höger i bild, snett framför sommarstugan. Bild tagen mot väster.
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Illustration 3. Karta över förundersökningsområdet med gravarna och de undersökta schakten utmarkerade. Underlagskarta har 
ställts till förfogande av uppdragsgivaren.
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Undersökningsresultat
Schakt
Sammanlagt fyra schakt togs upp, illustration 3. 
Schakt 1, 2 och 3 var 1,2x10 meter stora, och hade 
alla ett ganska tjockt lager av matjord, i vilket ett 
visst recent material av järn framkom vid metall-
detektering, såsom nit, skruvar och en tältpinne. 
I övrigt var dessa schakt tomma på förhistoriskt 
fyndmaterial.

I mitten av schakt 1 framkom ett mörkt lager 
0,3 meter ner, som fortsatte in i södra schakt-
väggen, illustration 4. Lagret påträffades fortsätt-
ningsvis även i schakt 2.

I mitten av schakt 2 framkom en rund fläck, 
illustration 5, vilken snittades för att undersöka 
om det rörde sig om en anläggning. Fläcken var 
fyndtom och innehöll heller inget kol eller några 
stenar. Under sandlagret som omgav den runda 
fläcken spred en relativt tunn mörkfärgning, på 
samma nivå som i schakt 1, ut sig, illustration 6. 
Lagret bestod av mörkt flammigt grus med viss 
förekomst av sten. I övrigt påträffades inga fynd, 
anläggningar eller gjordes några andra iaktta-
gelser i schakt 2.

I den östra delen av schakt 3 framkom gråvat-
tenslang samt en berghäll/stenblock, illustration 8. 

Illustration 4. Det mörka lagret till vänster i schakt 1, fortsätter in i schaktväggen. Bild tagen mot väster.

Illustration 5. Mörk rund fläck i schakt 2. Fläcken snittades men 
bedömdes som naturlig, eller kanske ett stenlyft. Bild tagen mot 
norr. Illustration 6. Den runda fläcken i schakt 2 snittad, där 
det mörkare lagret syns sprida ut sig under sanden som omgav 
fläcken. Bild tagen mot väster.
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Illustration 7. Stensamlingen som framkom i profilväggen i schakt 1 framrensad. Stenarna som ligger på gräset är uppdragna av 
maskinen vid schaktningen.  Bild tagen mot norr.

I övrigt gjordes inga iakttagelser i detta schakt. 
En mindre förhöjning, med sten delvis synlig 

i ytan, noterades i den nordvästra delen av för-
undersökningsområdet. Schakt 1 lades därför 
direkt söder om, mot denna för att kunna bedö-
ma om det rörde sig om en anläggning. En rad 
av sten framkom direkt under grästorven i den 
norra schaktprofilen i höjd med förhöjningen, il-
lustration 7. Stenarna låg nere i jorden med grus 
ytligt runt stenen, högre upp än i övriga schak-
tet. Jorden var något mörkare mellan och kring 
stenarna. I samråd med Länsstyrelsen torvades 
upphöjningen av, varvid en stensamling fram-
kom. För att möjliggöra avgränsning och bedöm-
ning rensades stensamlingen delvis fram och en 
yta på 5x5 meter runt framkommen stensamling 
banades av, schakt 4.

Lämningar
L2019:4374
Stensamlingen som framkom i schakt 4 bedöms 
utgöras av en rund eller kvadratisk stensätt-
ning, 3,5 meter i diameter och 0,5 meter hög, 
bestående av  stenar, mellan 0,2-0,8 meter stora, 

lagda i minst två lager mot ett mittblock, cirka 
1,0x0,5 meter stort. Ingen tydlig kantkedja syns. 
Vid avbaning på cirka 1 meter runt stensam-
lingen framgår att den är tydligt avgränsad mot 
en i övrigt stenfri yta runtomkring, illustration 
9. Stensättningen, som fått lämningsnummer 
L2019:4374, lämnades synlig. Viss del av torv och 
jord kvarligger på graven, för att minska risken 
för kontaminering av eventuella fynd i den.

Skredsvik 242:1
Gravhögen Skredsvik 242:1 finns utmarkerad 
redan på den ekonomiska kartan från 1930- 
talet.2 Gravhögen är belägen i ett sadelläge, direkt 
nordost om fritidshuset på tomten, och är 14 meter 
lång, 11 meter bred och 1,3 meter hög. I mitten 
finns en grop, 4x5 meter stor och 0,5 meter djup. 
Gropen har enligt uppgift från fastighetsägaren 
använts som grillplats i senare tid. Gravhögen 
är beväxt med ett större träd, se illustration 2. 
Det konstaterades i samband med denna för-
undersökning att gravhögen är skadad. Skadan 

2 LstGIS



11

Illustration 8. Schakt 3 med stenblocket och gråvattenslangen närmast i bild. Bild tagen mot väster.
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består i att ett mindre snitt grävts in i högens södra 
del, invid nordöstra hörnet av sommarstugans 
framsida.    

Fynd
Inga fynd av antikvariskt intresse framkom.  
Inga fynd tillvaratogs.  

Analysresultat
Inga naturvetenskapliga analyser har utförts.

Arkivstudier
Gravhögen, Skredsvik 242:1, finns enligt anteck-
ningar omnämnd i Göteborgsinventeringen som 
Skredsvik sn 35.3 Dagboksanteckningarna från 

3 Fornsök

Göteborgsinventeringen benämner Skredsvik 
35 som ett järnåldersgravfält.4 Det hänvisas i 
dagboken till äldre information om platsen från 
Emil Ekhoffs inventeringar i norra Bohuslän 
mellan åren 1879 och 1891. I Ekhoffs beskrivning 
i Göteborgs och Bohusläns fornminnen och his-
toria från 1890, står följande:

Strax SO. om Skredsviks kyrka, på norra sidan af 
den s. k. Bräckebergskulle:

tre runda graf högar af jord och stenar, beväxta med 
gräs och ljung. Den störste, med en diam. Af omkring 
10,50m., är något gräfd i midten. Två af högarna ligga 
tätt intill hvarandra, den tredje ett par stenkast längre 
åt V. På en låg backe ned mot åkergärdena.5

4 A. Haglund 1921
5 Ekhoff 1890:355

Illustration 9. Stensättningen L2019:4374 i schakt 4 avtorvad och framrensad. Schakt 1 ligger till vänster i bild. Bild tagen mot väster. 
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Tolkning och vidare åtgärder
Tolkning
Den mörka runda fläcken i schakt 2 avfärdas som 
naturlig. Eventuellt rör det sig om ett stenlyft.

Det mörka lagret i schakt 1 och 2 bedöms som 
naturligt. Detta på grund av avsaknaden av fynd, 
den otydliga formen samt på grund av att sand-
lagret överlagrade det mörka lagret och att den 
mindre fläcken gick upp genom sanden, illustra-
tion 10. 

Den påträffade stensamlingen bedöms som 
en stensättning och registreras som fornläm-
ning. Genom höjden över havet samt närhet till 
övriga gravar och deras utformning kan sten-
sättningen sannolikt dateras till järnålder. Gra-
varna är av något olika storlekar och utform-
ningar, men sammantaget tolkas de ändå som 
en samhörig gravgrupp, i en väldigt koncentre-
rad placering i en mindre sprickdal.

Kunskapspotential
De båda fornlämningarna, gravhögen Skredsvik 
242:1 och den nyregistrerade fornlämningen, 

stensättningen L2019:4374 bedöms ha en hög 
kunskapspotential i och med möjligheten 
att utreda kopplingen mellan gravarna i 
gravgruppen.

I det fall den ena eller båda gravarna kom-
mer att omfattas av arkeologisk undersökning 
föreslås – utifrån Kulturlandskapets forsknings-
program för arkeologi6 – frågeställningar som 
kan leda till ökad kunskap om olika gravskick i 
förhållande till sociala strukturer, inom ämnena 
demokrati, plats och grav. Lämpliga frågor att 
försöka besvara i kommande undersöknings-
skeden av gravgruppen skulle kunna vara:

• Vad kan platsen säga oss om samhällets 
organisering? Egalitärt/jämlikt? 
Stratifierat/hierarkiskt?
• Vilka sociala strukturer, överordnade eller 
underordnade, kan finnas representerade 
på platsen? Hur manifesteras sociala 
strukturer?
• Hur är förhållandet mellan olika fysiska 
strukturer på platsen?

6 Kulturlandskapet 2016

Illustration 10. Profilbild som visar den snittade mörka fläcken i schakt 2, samt det mörka lagret under sandlagret som omgav fläcken. 
Bild tagen mot öster.
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Utöver detta kan även frågor kring gravar 
generellt ställas:     

• Vad har funktionen varit? Är det en eller 
flera gravar?
• Är det en grav överhuvudtaget?
• Hur är graven konstruerad?
• När anlades graven och hur länge har den 
använts?
• Ligger graven i närhet till samtida 
bosättning?

Pedagogisk potential
I och med att fornlämningarna ligger i ett 
område med förekomst av ytterligare gravar och 
gravfält i närområdet, föreligger viss pedagogisk 
potential i form av visibilitet och förståelse för 
äldre tiders landskapsanvändning i området.

Utvärdering av undersökningsplanen
Undersökningsplanen följdes och samråd 
skedde med länsstyrelsen i enlighet med 
plan. Fornlämningarna har avgränsats inom 
förundersökningsområdet.

Förslag på vidare åtgärder
Kulturlandskapet anser att fornlämningarna 
bör kvarligga. Om fortsatt exploatering sker så 
att fornlämningarna berörs bör de undersökas 
vidare.

För fornlämningar gäller att de förutom själva 
lämningen även omges av ett så kallat fornläm-
ningsområde. Fornlämningsområdet utgörs av 
ett så stort område på marken (eller sjöbottnen) 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge 
den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse. Fornlämningsområdets storlek 
avgörs av länsstyrelsen från fall till fall.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i 
Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) samt genom 
Miljöbalkens och Skogsvårdslagens generella 
hänsynsregler, där stor vikt läggs vid hänsyn till 
kulturlämningar och kulturmiljöer. Ansökan om 
ingrepp i lämningar lämnas till länsstyrelsen.
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Bilaga 1 - Schakt

Bilaga 2 - Lämningar

Lager Beskrivning

1 11 1,2-2,0 0,15 0,4

2 10 1,2 0,25 0,5 -

3 10 1,2 0,2 0,5

4 5 5 0,05 0,05 Avbanad yta runt grav.

Schakt 
nr

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Minsta 
dj (m)

Största 
dj (m)

0-0,2/0,3 m grästorv och matjord. Därunder 
grusig sand. 
I mitten av schaktet mörk flammigt grus i botten, 
troligen naturligt.

I V delen grunt banat pga 
stenpackning i N profilen. 

0-0,2/0,35 m grästorv och matjord, därunder 
grusig sand. 
I västra delen mörk flammigt grus underst, 
troligen naturligt.

0-0,2 m grästorv och matjord, därunder grusig 
sand med enstaka större stenar. 
Centralt mörk grusig sand underst, trolig 
naturligt.

I O delen 3 m grunt banat pga 
stor sten o gråvattenledning.

0-0,05 m grästorv. Ytan utanför stensättningen 
stenfri askgrå (mager) jord till skillnad från 
relativt fet matjord i schakten. 

Lämning nr Typ Beskrivning

Hög Fornlämning

L2019:4374 Stensättning Fornlämning

Antikvarisk 
bedömning

Skredsvik 242:1 / 
L1968:3006

Hög, 14 m lång och 11 m bred, 1,3 m hög.  Grop i mitten, 4x5 m bred, 0,5 
m djup. Belägen i omedelbar anslutning till mindre fritidshus. Skadad 
i SV delen mot hörnet av fritidshuset, möjligen har skadan 
uppkommit för att ge utrymme till trapp. Bevuxen med ett stort träd. 

Stensättning, rund, 3,5 m i diam, 0,5 m hög. Delvis övertorvad. 
Bestående av 0,2-0,8 m st stenar, lagda i minst 2 lager runt ett 
mittblock, ca 1,0x0,5 m stort. Ingen tydlig kantkedja, men tydligt 
avgränsad mot stenfri yta runtomkring.
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RAÄ 242:1 och L2019:4374, Skredsviks socken,  
Uddevalla kommun, Västra Götalands län
Arkeologisk förundersökning

Kulturlandskapet har genomfört en arkeologisk förundersök-
ning med anledning av planerad nybyggnation på en tomt, på 
vilken det ligger en gravhög. En yta på tomten, där bygget har 
planerats, förundersöktes och den befintliga fornlämning-
en avgränsades i förhållande till förundersökningsområdet.  
I nordvästra hörnet av undersökningsytan påträffades ytter-
ligare en grav som bedömts som fornlämning. Den bestod av 
en stensättning med stenar lagda mot ett större mittblock. 
Även denna grav avgränsades i förhållande till förundersök-
ningsområdet.

www.kulturland.se


