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RAÄ Tanum 2462 samt L2019:5358, L2019:5359  
och L2019:5360, Tanum socken och kommun, 
Västra Götalands län 
Arkeologisk förundersökning av skyttevärn och stensättningar

Sammanfattning
Under oktober 2019 genomförde Kulturland-
skapet en förundersökning av Tanum 2462, en 
stensättning ombyggd till skyttevärn. Orsaken 
var att Trafikverket planerar att anlägga en ny 
bro längs väg 163 över Bohusbanan, och därmed 
behöver kunna nyttja platsen där stensättningen 
är belägen. Länsstyrelsen gav Kulturlandskapet 
i uppgift att genomföra en arkeologisk förun-
dersökning av Tanum 2462, för att fastställa och 
dokumentera fornlämningens karaktär, utbred-
ning, datering och komplexitet, samt ta tillvara 
på eventuella fornfynd.

Under förundersökningen framkom ytter-
ligare två, tidigare okända stensättningar, som 
registrerades i Kulturmiljöregistret: L2019:5359 
och L2019:5360. Stensättningen Tanum 2462 
och skyttevärnet behandlades vid förundersök-

ningen som två separata lämningar för att tyd-
liggöra lämningarnas skilda historia och kon-
struktion. Skyttevärnet registrerades därför i 
kulturmiljöregistret under eget lämningsnum-
mer (L2019:5358) men blev helt undersökt och 
borttaget under förundersökningen.

Kulturlandskapet anser att en arkeologisk un-
dersökning bör genomföras ifall exploaterings-
planerna kvarstår. Detta gäller Tanum 2462 samt 
de två nyupptäckta stensättningarna L2019:5359 
och L2019:5360.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i Kul-
turmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid 
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. 
Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
länsstyrelsen.
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Inledning
Syfte
Trafikverket planerar att anlägga en ny bro längs 
väg 163 över Bohusbanan, väster om Tanumshe-
de samhälle. Arbetet kommer att påverka platsen 
för Tanum 2462, en stensättning ombyggd till 
skyttevärn.

Länsstyrelsen har gett Kulturlandskapet i 
uppgift att genomföra en arkeologisk förun-
dersökning av Tanum 2462, för att fastställa och 
dokumentera fornlämningens karaktär, utbred-
ning, datering och komplexitet, samt ta tillvara 
på eventuella fornfynd. Resultatet från förun-
dersökningen skall kunna användas som ett full-
gott underlag för kommande planering och ar-
keologiska undersökningar.

Undersökningsområdet
Förundersökningsområdet är beläget i en nord-
sluttning vid den södra delen av Skärboälvens 
dalgång mellan Tanumshede och Grebbestad,  
illustration 1. Området omfattar cirka 200 m2 
och omgärdar en stensättning belägen på berg, 
cirka 16 meter över havet, illustration 2. Ytan för 
förundersökningsområdet består av en mindre, 
ojämn bergsplatå som avgränsas i söder, delvis 
på grund av topografin, men främst på grund av 
att delar av berget sprängdes bort under 30-talet 
då väg 163 anlades. Innan förundersökningen in-
leddes var berget bevuxet med bland annat stora 
tallar, granar och lövsly och platåns topografi var 
svår att bedöma, se illustration 3.

Närområdet är rikt på fornlämningar och i 
närheten av Tanum 2462 finns bland annat yt-
terligare två gravanläggning i form av en hög, 
Tanum 610:1 samt en stensättning, 616:1. Enligt 
Göteborgsinventeringen skall det nedanför Ta-
num 616:1 ha funnits ytterligare åtta högar som 

troligtvis förstörts genom grustäkt. I närheten 
finns även två historiska gårdstomter – Tanum 
1608:1 och 1609:1.1

Tidigare undersökningar
Under maj 2018 genomförde Kulturlandska-
pet en arkeologisk utredning längs nu aktuell 
sträcka av väg 163 och registrerade då Tanum 
2462. Värnet bedömdes kunna vara en omkon-
struerad stensättning och avtorvades därmed 
delvis. Vid avtorvningen påträffades två förhis-
toriska keramikskärvor på utsidan av stenkon-
struktionen. Skärvorna bedömdes ha hamnat 
i ytliga lager då skyttevärnet konstruerats och 
en nedgrävning gjorts genom den ursprungliga 
stensättningen. Skyttevärnskonstruktionen be-
stod av både sprängsten och rundad sten varav 
den rundade stenen ansågs komma från sten-
sättningen. Utredningen fastslog att den ur-
sprungliga stensättningen kan ha haft en annan 
placering än skyttevärnet men att denna måste 
ha varit i direkt anslutning till värnet (baserat på 
platsens topografi).

På grund av stensättningens skick och läge 
föreslog Kulturlandskapet att om exploaterings-
intresset kvarstod borde fornlämningen un-
dersökas och tas bort. Därtill påpekades det att 
den vetenskapligt intressanta information som 
kunde finnas att hämta på platsen riskerade att 
förstöras på grund av tidigare åverkan samt på-
gående miljöpåverkan.2

Metod
Initialt avverkades de träd och buskar som väx-
te inom och intill förundersökningsområdet. 
Detta för att underlätta arbetet med maskin 
samt förtydliga bergets topografi och platåns 
utbredning. Ytan kring skyttevärnet torvades 
därefter av så att lämningens utbredning kunde 
avgränsas. Detta genomfördes med maskin och 
för hand. Med jämna mellanrum avsöktes den 
avtorvade ytan med metalldetektor. Tanum 2462 
och skyttevärnet behandlades som två separata 
lämningar för att möjliggöra tydlig dokumenta-
tion av båda lämningarna. Skyttevärnet tilldela-

1 Fornsök 2019  
2 Östlund & Lundgren 2018

Illustration 1 (motstående sida överst). Karta över förundersök-
ningsområdets läge och kringliggande lämningar. Lämningar 
nämnda i texten är markerade på kartan. © Lantmäteriet.  
Illustration 2 (motstående sida underst). Stensättningen Tanum 
2462 ligger längst ut på ett nordsluttande berg med utsikt över 
Skärboälvens dalgång. Stensättningen och förundersöknings-
området är beläget strax höger om den gula grävmaskinen, mitt 
i fotot. Bilden är tagen av Per Pixel. Fotot är taget mot sydväst.
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des även ett eget lämningsnummer, L2019:5358. 
När skyttevärnet hade avgränsats dokumente-
rades det genom beskrivningar och fotografier 
samt mättes in med RTK-GPS.

Därefter inleddes arbetet med att avgränsa 
och undersöka stensättningen Tanum 2462. Ste-
nar som inte ansågs ligga in situ (i förhållande 
till stensättningen) avlägsnade för hand eller 
med maskin och lades intill förundersöknings-
området. Natursten och sprängsten lades i sepa-
rata högar.

Den avtorvade ytan kring Tanum 2462 utöka-
des något för att kunna möjliggöra en definitiv 
avgränsning, vilket ledde till upptäckten av yt-
terligare två stensättningar intill den första. När 
alla tre stensättningarna frilagts från torv och 
jord fotograferades de, beskrevs och mättes in 
med RTK-GPS.

Skyttevärnets konstruktion hade medfört en 

nedgrävning i Tanum 2462. Denna nedgrävning 
avgränsades och mättes in med RTK-GPS. Si-
dorna och botten av nedgrävningen undersöktes 
i jakt på fynd eller resterna av en eventuell grav-
gömma.

Hela det avbanade området mättes in med 
RTK-GPS och fotograferades med drönare. Ef-
ter avslutad förundersökning täcktes de fram-
rensade lämningarna med markduk varpå ytan 
återfylldes.

Arbetet utfördes av arkeologerna Andreas To-
reld och Linda Wigert. Drönarfotograferingen 
utfördes av Per Pixel. Maskingrävningen utför-
des av Ulf Andersson, Tanums Maskinstation.

Förmedling
Inga särskilda publika insatser gjordes. Resulta-
ten förmedlas genom denna rapport och genom 
Kulturlandskapets hemsida.

Illustration 3. När arbetet inleddes under tisdagsmorgonen hade inte alla träd avverkats ännu. Delar av stenarna i skyttevärnet var 
framrensade tack vare arbete utfört under utredningen 2018. Foto mot öst.
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Undersökningsresultat
Vid förundersökningen av Tanum 2462 avbana-
des en area av 138 m². I övrigt bestod området till 
största del av kala hällar utan spår av lämningar, 
eller ojämna ytor med mycket tunn jordmån. 
Den yta som avbanades bedömdes tillräcklig 
för att med säkerhet kunna upptäcka eventuella 
lämningar.

Förutom Tanum 2462 påträffades och avgrän-
sades ytterligare två tidigare okända stensätt-
ningar inom ytan, se illustration 4 och 5.

Skyttevärnet, L2019:5358
Skyttevärnet var vid ankomst 4 x 3 meter stort och 
bestod av en oval vall, 0,7-1,2 meter bred och intill 
0,6 meter hög, som rasat inåt. Konstruktionen 
bestod dels av sprängsten och dels av natursten, 
se illustration 6, 7, och 8.

För att kunna genomföra förundersökningen 
av Tanum 2462 plockades alla stenar som ansågs 
tillhöra skyttevärnet bort och placerades i kan-
ten av det avbande förundersökningsområdet. 
För att kunna avgöra hur mycket skyttevärns-
konstruktionen påverkat stensättningen delades 
stenarna från skyttevärnsvallen upp i sprängsten 
och natursten. Utgångspunkten var att spräng-
stenen förmodades tillkommit efter anläggandet 
av väg 163, då berget som skyttevärnet ligger på 
delvis sprängdes bort, och att naturstenen anses 
ha tillhört stensättningen. I övrigt påträffades 
ingen natursten i närområdet som inte hörde till 
en stensättning.

Under uppförandet av skyttevärnet hade en 
rektangulär nedgrävning, 2,4 x 1,8 meter stor 
och 0,3 meter djup, gjorts genom stensättning-
en. Nedgrävningen var skodd med en träram 
av liggande virke med en öppning i söder, se il-

Illustration 4. Karta över förundersökningsresultatet.
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lustration 10. Kanske har ramen varit en del i en 
konstruktion som syftat till att stabilisera si-
dorna i värnet. Sand från nedgrävningen hade 
använts för att förstärka och bygga upp den om-
gärdande stenvallen. Då förundersökningen in-
leddes hade skyttevärnets vall delvis rasat in och 
nedgrävningen blev tydlig först då en stor del av 
sprängstenen avlägsnats. I det sydöstra hörnet 
av nedgrävningen påträffades bitar av förhisto-
risk keramik.

Både skyttevärnet och nedgrävningen mättes 
in med RTK-GPS. Skyttevärnet har registrerats 
i Kulturmiljöregistret som övrig kulturhistorisk 

lämning L2019:5358, Stridsvärn. Detta för att in-
formationen om värnet skall gå att finna genom 
sökningar på militära anläggningar.

Stensättningen, Tanum 2462
Tanum 2462 består av en oregelbunden, 6 x 4 
meter stor stensättning som saknar kantkedja. 
Stenpackningen är konstruerad av 1-2 lager av 
natursten som är 0,1-0,8 meter stora och ligger 
på upp till 0,3 meters djup, se illustration 11. Norra 
delen av stensättningen är förstörd på grund av 
nedgrävningen för skyttevärnet, se illustration 13. 
I den nordvästra delen av lämningen återfinns 

Illustration 5. Karta över förundersökningsresultatet med georeferererat drönarfoto som bakgrund. På bilden är arbetet med att av-
gränsa stensättningarna i öst ännu inte färdigställt. Tanum 2462 och L2019:5360 är därmed inte helt synliga. Bilden är tagen av Per 
Pixel. Foto mot öst.
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ett parti där stenarna är mindre och ligger tätare 
än i övriga delar. En  större tall växte i västra kan-
ten; stubben efter denna står kvar i lämningen.

Under aktuell förundersökning påträffades 
26 keramikskärvor i lämningens sydöstra del, 
i botten och kanten av den nedgrävning som 
gjorts för skyttevärnet.

De nya stensättningarna, L2019:5359 och L2019:5360
L2019:5359 består av en rund stensättning med 
tydlig kantkedja, se illustration 12 och 13. Stensätt-

ningen är 4 meter i diameter och konstruerad av 
ett lager natursten som är 0,1-0,3 meter stora. I 
kantkedjan är stenarna upp till 0,9 meter långa. 
Stensättningen var helt övertorvad då den på-
träffades och ej synlig före avbaning. Lämningen 
var före undersökningen bevuxen med en större 
tall; stubben efter denna står kvar i lämningen.

L2019:5360 består av en rund stensättning 
som saknar tydlig kantkedja, se illustration 12 och 
13. Stensättningen är 2-2,5 meter i diameter och 
består av 1-2 lager natursten som är 0,1-0,5 me-

Illustration 7. Skyttevärnet då förundersökningen inleddes, framrensat till hälften vid utredningen 2018. Foto ovanifrån mot väst.  
Illustration 8. Skyttevärnet efter att alla stenar frilagts från vegetation. Foto ovanifrån mot nordväst.

Illustration 6. Skyttevärnet efter att alla stenar frilagts från vegetation. Foto mot nordväst.
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ter stora. Stensättningen var helt övertorvad då 
den påträffades och ej synlig före avbaning. I ena 
kanten växte en större tall; stubben efter denna 
står kvar i lämningen.

Fynd
Fyndmaterialet består av 26 skärvor och fragment 
av förhistorisk keramik samt två flintavslag, 
se illustration 14. Samtliga fynd framkom inom 
stensättningen Tanum 2462. Två av keramik-
skärvorna samt de båda flintavslagen påträffa-
des utanför skyttevärns-nedgrävningen i Tanum 

2462. Resterande delar av keramiken påträffades 
på, eller i närheten av, det sydöstra hörnet av 
botten av nedgrävningen för skyttevärnet, rela-
tivt centralt i stensättningen. Det är tänkbart att 
fynden härrör från resterna av en gravgömma, 
men brända ben framkom varken vid förunder-
sökningen eller utredningen. Keramiken liknar 
den som hittades vid värnet under utredningen 
2018. Fynden har omhändertagits. Fynd av flinta 
sorterades med stöd av Sorteringsschema för 
flinta.3

3 Andersson m fl 1978

Illustration 10. Profilen för skyttevärnets nedgrävning. Resterna av en träram är ännu synliga. I bakgrunden syns sprängstenen från 
skyttevärnet. Foto mot norr. Illustration 11. Profilen för stensättningen. 1-2 lager av sten, en del upp till 0,8 m stora. I botten till vänster 
(nedgrävningens syöstra hörn) påträffades keramikskärvor som bedömdes ligga in situ. Foto mot syd.

Illustration 9. Drönarfoto över förundersökningsområdet den 24/10. Bilden är tagen vid samma tillfälle som bilden för illustration 5. 
Stenhögarna på platåns norra kant är skyttevärnets stenar uppdelade i sprängsten och natursten. Naturstenen bedöms ha varit del av 
Tanum 2462 före det att skyttevärnet konstruerades. Bilden är tagen av Per Pixel. Foto mot norr. 
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Illustration 13. Alla tre stensättningarna framrensade och avgränsade. Den utfällda måttstocken är 2 meter lång. Lodfoto mot nordväst.

Illustration 12. L2019:5359 (i mitten) framrensad och avgränsad. L2019:5360 (till höger) delvis framrensad och avgränsad. Bilden är 
tagen av Per Pixel. Drönarfoto ovanifrån mot norr.
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Illustration 14. De två flintavslagen och keramiken som påträffades strax utanför värnet (de två fragmenten under och till vänster om 
flintan) samt delar av keramiken från den eventuella gravgömman inuti Tanum 2462 (till höger om flintan).

Analysresultat
Inga naturvetenskapliga analyser har genom-
förts inom ramen för denna förundersökning. 
Två prover samlades in från en klippskreva strax 
utanför Tanum 2462: ett kolprov och ett makro-
prov. Efter upptäckten av de två nya stensätt-
ningarna ansågs chanserna för mer tillförlitliga 
prover från en eventuell undersökning som ett 

bättre alternativ för naturvetenskapliga analy-
ser. De insamlade proverna förvaras tillsvidare 
hos Kulturlandskapet i väntan på resultaten från 
en undersökning. Framkommer inget daterbart 
material vid en sådan undersökning skulle nu 
aktuella prover kunna utgöra en tänkbar infor-
mationskälla.
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Tolkning och vidare 
åtgärder
Tolkning
Trots att det finns skillnader mellan sten-
sättningarna Tanum 2462, L2019:5359 och 
L2019:5360, i fråga om form, storlek och före-
komst av kantkedja, föranleder deras placering i 
förhållande till varandra (alla tre stensättningar-
na är anlagda intill varandra utan att överlappa 
varandra) att de anlagts och brukats i anslutning 
till varandra även i tid. Inget daterbart material 
har påträffats inom någon av lämningarna, men 
utifrån lämningarnas karaktär är de sannolikt 
anlagda under yngre bronsålder eller äldre järn-
ålder. Skyttevärnet är konstruerat av både natur-
sten och sprängsten. Naturstenen kommer tro-
ligtvis från den underliggande stensättningen, 
Tanum 2462. Sprängstenen härrör sannolikt från 
arbetet med anläggandet av väg 163 då berget in-
till förundersökningsområdet sprängts. Arbetet 
stod klart 1934, illustration 15. Enligt muntlig källa 
konstruerades skyttevärnet, i samband med an-
dra världskriget.4

4 Dick Johansson, samtal 24 oktober 2019

Illustration 15. Fotografi som skall vara taget 1934 då den nya järnvägsbron stod klar. Landsvägen gick dessförinnan nedanför berget 
till höger i bild. Fabriksbyggnaden i förgrunden var mejeri. Bild och information förmedlat av Dick Johansson, Tanums hembygds-
förening.

Nedgrävningen som gjordes genom Tanum 
2462, för konstruktionen av skyttevärnet, kan 
delvis ha skurit genom stensättningens grav-
gömma, om en sådan har funnits. Då sand från 
stensättningen kastats upp som förstärkning 
av värnets vall har delar av ett keramikkärl följt 
med. Keramikskärvor hittades ytligt, strax utan-
för den sydöstra delen av värnet, både under ut-
redningen 2018 och under nu aktuell förunder-
sökning. Därtill hittades keramik i botten av det 
sydöstra hörnet av nedgrävningen inom Tanum 
2462, se illustration 4. Denna keramik anses ha 
påträffats in situ.

I nordvästra delen av Tanum 2462 finns ett 
något tätare parti av satta stenar, detta parti 
kan eventuellt dölja en gravgömma, möjligtvis 
en sekundär deposition. Det finns även en möj-
lighet att Tanum 2462 egentligen består av två, 
eller kanske tre, stensättningar och att nedgräv-
ningen för värnet har försvårat möjligheterna att 
avgränsa dessa. Den initiala tolkningen i fält är 
dock att det rör sig om enbart en stensättning.

Stensättningarna L2019:5359 och L2019:5360 
är orörda och välbevarade, se illustration 16. Even-
tuellt har trädrötter stört delar av lämningarna. 
Orörda lager kan innehålla organiskt material 
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eller fynd som kan bidra till en tillförlitlig date-
ring av stensättningarna samt viktig kunskap 
om rituellt bruk.

Kunskapspotential
Bedömningen att stensättningarna L2019:5359 
samt L2019:5360 är orörda innebär en hög kun-
skapspotential. Organiskt material från orörda 
lager kan ge tillförlitliga dateringar, kunskap 
om växtligheten i närområdet och potentiellt 
även kunskap om hur eventuella gravsättningar 
eller andra ritualer har gått till. Tillsammans 
med analysresultat från makro- och markkemi-
analyser skulle en undersökning kunna bidra 
till att utöka den generella kunskapen om läm-
ningstypen stensättning i stort och möjligtvis 
kunna bidra med en nyanserad bild av stensätt-
ningarnas syfte och funktion.

Pedagogisk potential
Stensättningarna utgör goda exempel på sten-
sättningsskicket och ger dessutom exempel på 
hur närliggande lämningar kan variera i storlek 

och form. Därtill tydliggör utsikten över Skär-
boälvens dalgång kopplingen mellan forntida 
färdvägar och den här typen av monument. För 
en intresserad allmänhet är den pedagogiska po-
tentialen därmed stor.

Vid en eventuell undersökning hade publik 
verksamhet kunnat ge besökare möjlighet att 
bättre förstå värdet och betydelsen av de annars 
ofta övervuxna anläggningarna. Därtill kan be-
sökare ges möjlighet att studera stensättningar-
nas konstruktion och innehåll.

De välbevarade stensättningarna medför 
även goda möjligheter för digital dokumenta-
tion och förmedling. Möjlighet finns att skapa 
detaljerade bilder, filmer eller 3D-modeller av 
stensättningarnas konstruktion samt eventuella 
gravgömmors placering och innehåll.

Utvärdering av undersökningsplanen
Enligt undersökningsplanen skulle provschakt 
tas upp inom Tanum 2462. Den nedgrävning 
som påträffades i stensättning gjorde ett sådant 
provschakt överflödigt, men störde delvis möj-

Illustration 16. Andreas och Linda avgränsar nedgrävningen i Tanum 2462 medan Ulf övervakar arbetet. Bilden är tagen av Per Pixel. 
Foto mot nordöst.
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ligheterna att rensa fram en garanterat ostörd 
profil. Inga prover samlades in från stensätt-
ningens fyllning då lämningens lager ansågs allt 
för störda av sentida aktiviteter. I övrigt följdes 
undersökningsplanen.

Förslag på vidare åtgärder
Kulturlandskapet anser att en arkeologisk un-
dersökning bör genomföras ifall exploaterings-
planerna kvarstår. Detta gäller såväl Tanum 2462 
som de två nytillkomna lämningarna L2019:5359 
och L2019:5360. Skyttevärnet, L2019:5358, blev 
helt undersökt och borttaget inom ramen för den 
nu genomförda förundersökningen. Förslagsvis 
kan följande frågeställningar vara relevanta vid 
en undersökning:

• Går det att avgöra vilken av stensättningarna 
som är äldst och hur har de andra stensätt-
ningarna anlagts i förhållande till den första? 
• Innehåller stensättningarna några begrav-
ningar? 
• Om stensättningarna innehåller gravsättning:  
Finns det primära och sekundära gravsätt-
ningar och på vilka sätt skiljer sig i så fall 
dessa åt? 
• Finns andra detaljer i fråga om konstruk-
tion och datering som kan visa på olika typer 
av nyttjande över tid? 
• Finns det likheter eller skillnader i fråga 
om konstruktion och datering i förhållande 
till det redan undersökta gravfältet med 
stensättningar Tanum 539:1 vid Ridarberget, 
cirka 2 kilometer åt nordost?
I Kulturlandskapets forskningsprogram för-

arkeologi diskuteras bland annat demokrati och 
jämlikhet.5 Utifrån detta ämne skulle en lämplig 

5 Arkeologiskt kunskapsuppbyggnadsprogram 2016

frågeställning att försöka diskutera i ett kom-
mande undersökningsskede vara hur demo-
krati, jämlikhet eller ojämlikhet manifesteras i 
stensättningarna: Finns det skillnader mellan de 
tre stensättningarna i konstruktionen, analys-
resultaten och fyndmaterialet som kan indikera 
sociala skillnader mellan de som anlagt dem?

Vid en undersökning hade noggrann provtag-
ning för naturvetenskapliga analyser varit önsk-
värt. 14C-datering är en självklarhet och kan ge 
stöd både till datering av stensättningarna och 
till datering av eventuella fynd. Markkemi- och 
makrofossilanalyser kan ge kunskap om eventu-
ella ceremonier som genomförts i anslutning till 
lämningarna. Makrofossilanalyser kan även ge 
kunskap om växtligheten i området som kan bi-
dra till förståelsen av hur platsen sett ut då sten-
sättningarna anlades.

Analyser av keramiken som hittades under 
utredningen och förundersökningen i kombi-
nation med eventuella keramikfynd från en un-
dersökning kan också bidra till datering och ny 
kunskap om ceremonier kopplade till stensätt-
ningar.

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 Kul-
turmiljölagen (KML) och genom miljöbalkens 
generella hänsynsregler, där stor vikt läggs vid 
hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljöer. 
Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
länsstyrelsen.
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Illustration 17. Förundersökningsområdet med de tre stensättningarna delvis framrensade. Bilden är tagen av Per Pixel. Drönarfoto i 
lod mot söder.



19

Källor

Litteratur

1978

Kulturlandskapet 2016

2018

Digitala källor

Fornsök 2019 Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Muntliga källor

2019 Samtal 24 oktober 2019.

Andersson, Stina; Rex Svensson, 
Karin; Wigforss, Johan

”Sorteringsschema för flinta.” Fyndrapporter 1978. Rapporter över 
Göteborgs Arkeologiska Musei undersökningar.

Arkeologiskt kunskapsbyggnadsprogram 2016. Kulturlandskapet 
rapporter 2016:6.

Östlund, Annika & Lundgren, 
Fredrik

Tanums-Säm 1:12 m.fl, Tanums socken/kommun, Västra Götalands län. 
Arkeologisk utredning. Från stensättning till skyttevärn vid väg 163. 
Kulturlandskapet rapporter 2018:6.

Johansson, Dick
(Tanums hembygdsförening)



20



21

Bilagor

1. Fynd     
2. Lämningar



22



23

Bilaga 1 - Fynd

Fyndlista. Fastighet Säm 1:12, RAÄ 2462, Tanums socken och kommun, Västra Götalands län. Projekt nr 1921-1 AFU.

MaterialSakord Undertyp Hemvist Lager Antal Kommentar

1 Flinta Kärnfragment Värnets NÖ del.Rensfynd 1 35 Atypiskt. Grovkornig flinta.

2 Flinta Avslag Värnets SV del. Rensfynd 1 9 Med cortex.

3 KeramikKärl Värnets SÖ del. Rensfynd 2 10

4 KeramikKärl 0,3 m dj 24 144

Fynd 
nr

Vikt 
(g)

Plattforms-
avslag

Spjälkad. Rundnött. Magring 1-2 mm. 
Liknar Fnr 4, troligen samma kärl.

Eventuell 
gravgömma i 
värnets golv.

Godstjocklek 8-10 mm. Några spjälkade 
och rundnötta. Magring 1-2 mm.

RAÄ nrLämning nrTyp Form Beskrivning Antikvarisk status

L1959:4855 Stensättning Oregelbunden Fornlämning

- L2019:5358 Stridsvärn Oval

- L2019:5359 Stensättning Rund Fornlämning

- L2019:5360 Stensättning Rund Fornlämning

Tanum 
2462

Stensättning, oregelbunden, 6x4 m (NV-SÖ) och 0,3 m 
dj, bestående av 1-2 lager sten 0,1-0,8 m st. Saknar 
kantkedja. Skadad och delvis omkonstruerad till 
skyttevärn. En nedgrävning har gjorts i stensättningen 
i samband med uppförandet av skyttevärnet, 2,4x1,8 m 
(N-S) och 0,3 m dj.

Skyttevärn, 4x3 m (Ö-V) st och intill 0,6 m h. Bestående 
av oval vall, 0,7-1,2 m br.  Konstruerad dels av 0,1-1 m st 
sprängstenar, dels av rundad sten från stensättning 
Tanum 2462 vilken värnet konstruerats ovanpå. En 
rektangulär nedgrävning har gjorts i stensättningen i 
samband med uppförandet av skyttevärnet, 2,4x1,8 m 
st (N-S) och 0,3 m dj. Nedgrävningen är skodd med 
träram av liggande virke, med öppning i S. Sand från 
nedgrävningen har lagts i omgivande vall. 

Ingen antikvarisk 
bedömning

Stensättning, rund, 4 m diam, bestående av minst ett 
lager 0,1-0,3 m st stenar i fyllningen. Omgiven av tydlig 
kantkedja av större stenar upp till 0,9 m l. 

Stensättning, rund, 2-2,5 m diam, bestående av 1-2 
lager sten 0,1-0,5 m st. Diffus kantkedja med otydlig 
avgränsning. 

Bilaga 2 - Lämningar
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RAÄ Tanum 2462 samt L2019:5358, L2019:5359 och 
L2019:5360, Tanum socken och kommun,  Västra Göta-
lands län
Arkeologisk förundersökning av skyttevärn och sten-
sättningar

Under oktober 2019 genomförde Kulturlandskapet en för-
undersökning av Tanum 2462, en stensättning ombyggd till 
skyttevärn. Förundersökningen medförde att skyttevärnet 
(L2019:5358) undersöktes och togs bort och att stensättningen 
Tanum 2462 frilades och avgränsades. Intill den tidigare 
kända stensättningen framkom ytterligare två tidigare 
okända stensättningar, L2019:5359 och L2019:5360, som 
bedöms orörda och välbevarade. Inom Tanum 2462 hittades 
keramikskärvor som kanske kommer från en gravgömma i 
stensättningen. Brända ben hittades dock inte.

www.kulturland.se


