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RAÄ 962:1, Tossene socken, Sotenäs kommun, 
Västra Götalands län 
Arkeologisk förundersökning av hällristning

Sammanfattning
Kulturlandskapet utförde 22-24 juni 2020 en 
förundersökning av hällristningen Tossene 962:1 
(L1967:7566), inom fastigheten Valla 5:1 i Sotenäs 
kommun. Orsaken var att Hallindens Granit AB 
avser att utöka sin verksamhet vid ett befint-
ligt stenbrott. Syftet med förundersökningen 
var att dokumentera fornlämningens utbred-
ning, innehåll och komplexitet. Om det förekom 
mjukmark eller skrevor i berggrunden i hällrist-
ningens omedelbara närhet skulle dessa under-
sökas för att se om det fanns anläggningar eller 
fynd som kunde kopplas till hällristningen.

När hällristningen påträffades 2003 fanns 
det redan en cirka 35x20 meter stor och 3 meter 
hög dumphög med jordmassor från det aktiva 
stenbrottet direkt intill och väster om lokalen. 
Dumphögen gjorde att hällristningen inte sä-
kert kunde avgränsas i väster. Dumphögen fanns 
kvar vid tillfället för den nu aktuella förunder-
sökningen, dessutom hade en cirka 8 meter hög 
bullervall av jord och skrotsten tillkommit som 
täckte hällristningen.

Förundersökningen inleddes med att med 
hjälp av en större grävmaskin, och under ar-
keologisk övervakning, ta bort de påförda jord-
massor som täckte hällen. Därefter användes en 
mindre grävmaskin, följt av tryckluft i kombina-
tion med sopkvast och vatten för att rengöra häl-
lytan. En 144 m² stor hällyta rengjordes på detta 
sätt för att eftersöka hällristningar där den tidi-
gare dumphögen legat.

Hällristningen påträffades cirka 8 meter SSO 
om den tidigare angivna markeringen. 2,4 meter 

nordväst om den kända ytan (yta A) påträffades 
dessutom en ny ristningsyta (yta B) bestående 
av 2 skepp och 1 skålgrop. Denna yta var år 2003 
täckt med jordmassor. Den nyfunna hällrist-
ningen beskrevs och bilddokumenterades med 
frottage, kalkering på plast och fotograferades 
både före och efter markering med vit krita. 
Båda ristningsytorna mättes in med RTK-GPS, 
liksom den avsökta rengjorda hällen.

Det kunde konstateras att det inte förekom 
någon mjukmark eller skrevor i berggrunden i 
hällristningens omedelbara närhet. Den omgavs 
av en större, relativt jämn, hällmark. Därmed 
framkom inga anläggningar eller fynd som kun-
de kopplas till hällristningen. I dumpmassorna 
kunde dock noteras en relativt stor mängd vitpa-
tinerad flinta med stora spån och kärnor typiska 
för den tidigmesolitiska Hensbackakulturen. 
Dumpmassorna bör komma från den åkermark 
som tidigare fanns i norr, där det aktuella sten-
brottet är beläget idag.

Kulturlandskapet anser att hällristningen 
Tossene 962:1 blivit avgränsad och dess innehåll 
dokumenterat. Inga fortsatta åtgärder krävs.

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. 

Ansökan om ingrepp i fornlämningar lämnas 
till länsstyrelsen.
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Illustration 1. Karta över del av Sotenäs kommun, med förundersökningsområdet och riksintresse för kulturmiljövården markerat.  
© Lantmäteriet.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Hallindens Granit AB avser att utöka sin verk-
samhet vid ett befintligt stenbrott inom fast-
igheten Valla 5:1 i anslutning till hällristningen 
Tossene 962:1 (L1967:7566). Länsstyrelsen gav 
därför Kulturlandskapet i uppdrag att utföra en 
arkeologisk förundersökning inför fortsatt pla-
nering och prövning av arbetsföretaget. Syftet 
med förundersökningen var att dokumentera 
fornlämningens utbredning, innehåll och kom-
plexitet.

Undersökningsområdet
Hällristningen Tossene 962:1 är belägen i ett 
höjdparti på gården Valla, cirka 1,5 kilometer 
norr om Tossene kyrka, illustration 1 och 2. Den 
ligger strax norr om riksintresse för kulturmiljö-
vården nr 37, Tossene, vilket domineras av rike-
domen på hällristningar.1

Till skillnad mot de flesta andra hällristning-
ar som är belägna vid kanten av dalgångarnas 
lerslätter så ligger hällristningen Tossene 962:1 
ovanligt högt upp i terrängen, på cirka 65 me-
ters höjd över havet, omgiven av hällmarker och 
några mindre, före detta åkermarker.

Norr om hällristningen finns det aktuella 
stenbrottet. Här fanns det innan stenbrottet eta-
blerades en mindre åkermark omgiven av häll-
marker.

I en före detta åkermark, numera igenväx-
ande ängsmark, strax väster om hällristningen, 
finns boplatsen Tossene 576:1 (L1967:6713) med 
fynd från tidigmesolitikum till förromersk järn-
ålder, illustration 2.

Eftersom förundersökningsområdet var belä-
get så nära boplatsen Tossene 576:1, markerades 
den senare med fornlämningsband inför förun-
dersökningen, för att ingen körning med maskin 
skulle ske av misstag inom fornlämningsytan.

Tidigare undersökningar
Hällristningen Tossene 962:1 påträffades av Stif-
telsen för dokumentation av Bohusläns hällrist-
ningar vid inventeringsarbete av Tossene socken 

1  Informationskartan Västra Götaland

år 2003. Motiven bilddokumenterades då genom 
frottage, kalkering på plast och foto av ikritade 
motiv.2 Motiven på hällristningen är enkelt ut-
formade: ett enkellinjigt skepp med S-formade 
stävar utan bemanning, en linje och en oval ut-
huggning. Den enkla utformningen gör moti-
ven svårdaterbara, men typologiskt bör skeppet 
hamna i yngre bronsålder/förromersk järnålder. 
När hällristningen påträffades fanns det redan 
en cirka 35x20 meter stor och 3 meter hög dump-
hög med jordmassor från det aktiva stenbrottet 
direkt intill och väster om lokalen. Dumphögen 
gjorde att hällristningen inte säkert kunde av-
gränsas i väster.

Den närbelägna boplatsen Tossene 576:1 för-
undersöktes av Rio Kulturkooperativ 2009.3 Då 
påträffades bland annat ett stolphål cirka 60 me-
ter sydväst om hällristningen. Stolphålet innehöll 
brända ben och fröer av skalkorn, vete, havre, 
hassel, gräs, måra, grönknavel, pilört, målla och 
åkerspergel. Två 14C-dateringar gjordes. Ett has-
selkol daterades till yngre bronsålder, 910-770 BC 
(2 sigma) och ett skalkorn till förromersk järnålder 
400-190 BC (2 sigma). Stolphålet (och ett eventu-
ellt hus på platsen) kan vara samtida med hällrist-
ningen. I övrigt framkom inom boplatsen mycket 
slagen flinta. I den norra delen av boplatsen, när-
mast stenbrottet, var dessa av tydlig tidigmesoli-
tisk karaktär, med ledartefakter från den så kalla-
de Hensbackakulturen cirka 9000 f Kr. Höjden 65 
meter över dagens havsyta motsvarar den dåtida 
strandens nivå. Hensbackaboplatserna var i regel 
starkt strandbundna och av tillfällig karaktär, hu-
vudsakligen inriktade på marin fångst.

En kilometer sydväst om förundersöknings-
området har Göteborgs Universitet inom det så 
kallade Tanumsprojektet under ett flertal år ge-
nomfört forskningsinriktade undersökningar av 
fornlämningarna Tossene 63:1-2, 446:1-3, 572:1 
och 1018. Därvid gjordes gjort rika fynd av ar-
tefakter och anläggningar i hällristningarnas 
absoluta närområde, bland annat i skrevor och 
sänkor mellan hällarna.4

2  Fornsök, hallristning.se, SHFA, Bengtsson (red) 2009
3  Toreld 2010
4  Bengtsson m fl 2005, Ling & Ragnesten (red) 2008, 
Håkansdotter m fl 2010
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Frågeställningar
Den huvudsakliga frågeställningen och syftet 
med förundersökningen var att avgränsa häll-
ristnings utbredning och avgöra om det fanns 
fler hällristningsmotiv på hällen väster om den 
kända ytan, där det legat en större dumphög med 
jordmassor alltsedan upptäckten av lokalen.

Av särskilt intresse var också att undersöka 
om det fanns en koppling mellan hällristning-
en, boplatsen Tossene 576:1 och eventuella öv-
riga lämningar i närområdet. Om det förekom 
mjukmark eller skrevor i berggrunden i hällrist-
ningens omedelbara närhet skulle dessa därför 
undersökas för att se om det fanns anläggningar 
eller fynd som kunde kopplas till hällristningen.

Metod
Den dumphög som noterades i ristningens när-
het 2003, fanns kvar vid tillfället för den nu aktu-
ella förundersökningen. Dessutom hade en cirka 
8 meter hög bullervall av jord och skrotsten till-
kommit som täckte hällristningen.

Förundersökningen ägde rum i soligt väder 
den 22-24 juni 2020. Arbetet inleddes med att 
med hjälp av en större grävmaskin, och under 
arkeologisk övervakning, ta bort de påförda jord-
massor som täckte hällen, illustration 3 och om-
slagsbild framsida. Därefter användes en mindre 
grävmaskin för att avlägsna jorden närmast häl-
len, följt av tryckluft i kombination med sopkvast 
och vatten för att rengöra hällytan i syfte att ef-

Illustration 2. Karta över förundersökningsområdet för hällristningen Tossene 962, samt den närbelägna boplatsen Tossene 576 utmar-
kerade. Underlagskarta med den aktuella stentäkten har ställts till förfogande av uppdragsgivaren.
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tersöka hällristningar, illustration 4. Den rengjor-
da hällytan undersöktes okulärt av fältansvarig 
arkeolog. Undersökningen underlättades av so-
ligt väder i kombination med att hällen sköljdes 
av med vatten.

Nyfunna hällristningar beskrevs och bilddo-
kumenterades, efter samråd med Länsstyrel-
sen, redan vid tillfället för förundersökningen. 
Bilddokumentationen gjordes genom frottage, 
kalkering på transparent plast och fotografering 
av motiv både före och efter markering med vit 
krita. Hällristningarna, liksom den avsökta ren-
gjorda hällen, mättes in med RTK-GPS. En upp-
datering av Kulturmiljöregistret (KMR) gjordes 
efter avslutat fältarbete.

Illustration 3 (höger). Den större grävmaskinen har börjat gräva 
bort dumphögen. Hällen finns cirka 3 meter under maskinen. 
Foto mot nordost. Illustration 4 (ovan). Valdemar blåser bort på-
förda jordmassor från hällen med tryckluft. En mindre grävma-
skin användes för att ta bort jord nära hällen. Foto mot sydost.



10

Illustration 5. Karta med inmätta hällristningsytor och den rengjorda hällen utmarkerad. Underlagskarta har ställts till förfogande av 
uppdragsgivaren.
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Undersökningsresultat
En 144 m² stor hällyta som ansågs lämplig för att 
eftersöka hällristningar rengjordes där den tidi-
gare dumphögen legat. Förundersökningsom-
rådet runt hällristningen var extra väl tilltaget i 
nord-sydlig riktning på grund av dumphögens 
utbredning och en viss osäkerhet gällande läges-
angivelsen för fornlämningen i kartmateria-
let. Den nordligaste delen behövde dock aldrig 
undersökas. Hällarna i norra delen ansågs inte 
lämpade för hällristningar och var dessutom up-
penbart påverkade av tidigare stentäkt. Den ti-
digare kända hällristningen påträffades cirka 8 
meter sydsydost om den angivna markeringen i 
KMR, illustration 5.

2,4 meter nordväst om den tidigare kända 
ytan (yta A) påträffades dessutom ytterligare en 
ristningsyta (yta B), illustration 6, 7, 9, 10 och 11. 
Denna yta var täckt med jordmassor redan år 
2003. Den tidigare bilddokumentationen av yta 
A stämde väl överens med de motiv vi kunde se 
på plats, illustration 8 och 10.

Yta B är 0,76x0,53 meter stor (N-S), och be-
står av 2 skepp och 1 skålgrop. Skeppen är 37 res-
pektive 53 cm långa. Det längre skeppet är dub-
bellinjigt, med en djupare huggen högrest stäv i 
östra delen. Det kortare skeppet är enkellinjigt. 
Båda saknar bemanning. Skålgropen är 3,5 cm i 
diameter och 0,5 cm djup. Yta B är belägen i en 
mycket svagt SSÖ-sluttande hällsvacka inom en 
större granithäll, illustration 9.

Det kunde konstateras att det inte förekom 
någon mjukmark eller skrevor i berggrunden i 
hällristningens omedelbara närhet. Den omgavs 
av en större, relativt jämn, hällmark, illustration 
9. Därmed framkom inga anläggningar eller 
fynd som kunde kopplas till hällristningen.

I dumpmassorna som täckte hällen kunde 
dock noteras en relativt stor mängd vitpatine-
rad flinta med stora spån och kärnor typiska för 
Hensbackakultur. Dumpmassorna bör komma 

Illustration 6 (överst höger). Frottage av den nyfunna hällrist-
ningen Tossene 962:1, yta B. Foto mot norr. Illustration 7 (underst 
höger).  Två skepp och en skålgrop på yta B, markerade med vit 
krita. Foto mot norr.
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Illustration 9.  Hällristningen Tossene 962:1 ligger mitt på en relativt stor och jämn granithäll med en svag lutning mot SSÖ. Nedanför 
hällen syns ängsmarken med boplatsen Tossene 576:1. Foto mot söder.

Illustration 8.  Den tidigare kända hällristningen Tossene 962:1, yta A, efter avsköljning med vatten. Foto mot nordväst.
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Illustration 10. Motiven på yta A (närmast i bild) och B markerade med vit krita. Foto mot norr.
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från den åkermark som tidigare fanns i norr, där 
det aktuella stenbrottet är beläget idag.5

Anläggningar
Inga anläggningar framkom.

Fynd
Inga fynd gjordes. De enda fynd som noterades 
var den vitpatinerade flintan i dumpmassorna. 
Dessa tillvaratogs inte, eftersom de saknar kon-
text.

Analysresultat
Inga naturvetenskapliga analyser har utförts 
inom ramen för förundersökningen.

5   Lundgren 2020

Illustration 11. Den nyfunna hällristningen dokumenterad genom 
kalkering på transparent plast.
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Tolkning och vidare åtgär-
der
Tolkning
Motiven på hällristningen är enkelt utformade, 
vilket gör en närmare datering på typologiska 
grunder svår. De S-formade stävarna på skeppet 
inom yta A gör att skeppet typologiskt bör ham-
na i yngre bronsålder, 1100-500 f Kr. Att skeppet 
är helt symmetrisk, så att det inte går att avgö-
ra vad som är för eller akter, är dock typiskt för 
hällristningsskepp som brukar dateras till för-
romersk järnålder, men de har inte högresta och 
S-formade stävar. På typologiska grunder skulle 
en datering till övergången yngre bronsålder/
förromersk järnålder omkring 500 f Kr därför 
vara trolig. De nyfunna skeppen på yta B är även 
de enkelt utformade och något ofullständiga. De 
bidrar inte med någon närmare typologisk date-
ring, men motsäger heller inte den tidigare före-
slagna dateringen.  

Inga artefakter eller anläggningar påträffades 
som kan sättas i samband med hällristningen el-
ler bidra med en närmare datering av denna.

Höjden över dagens havsyta är vid hällrist-
ningen 63,7 meter. Det är långt över den nivå på 
10-15 meter över dagens havsyta där havet stod 
under yngre bronsålder. Platsen har alltså varit 
långt ifrån strandbunden när hällristningarna 
gjordes och en strandlinjedatering av hällrist-
ningen är därmed omöjlig. Detsamma gäller för 
övrigt även det stora antalet hällristningar som 
ligger runt slätten vid Tossene kyrka, där höjden 
över dagens havsnivå är omkring 35-45 meter.

Den enkla utformningen av motiven och läget 
på en flack häll högt upp i hällmarken gör att det 
sammantagna intrycket av hällristningen är att 
den inte signalerar sitt budskap lika starkt som 
många andra hällristningar gör. De stora häll-
ristningarna ligger gärna så att man ser platsen 
på långt håll. Det kan vara på starkt sluttande 
hällar med exponering mot större slätter eller 
passager som man måste röra sig igenom för att 
färdas vidare i landskapet. Den något oansenliga 
hällristningen Tossene 962:1 ger en annan bild av 
hällristningspraktiken, och har kanske också ett 
helt annat syfte, än de mer skrytsamma motiv 

som man ofta förknippar med den bohuslänska 
bronsålderns bildvärld. Skeppet som motivval är 
detsamma och det som helt dominerar bland alla 
de bohuslänska motiven. Men intrycket av Tos-
sene 962:1 är mer av en personlig liten ristning 
som inte nödvändigtvis måste ses av alla andra i 
omgivningen.

Om det finns en koppling mellan hällristning-
en och boplatsen Tossene 576:1 är inte helt lätt att 
avgöra. De kan mycket väl vara samtida. Men om 
de lämningar från yngre bronsålder/förromersk 
järnålder som framkom vid förundersökningan 
av boplatsen verkligen är spår av en permanent 
boplats med uppförda hus på platsen, eller kan-
ske bara är rester efter ett tillfälligt besök på 
platsen, är svårt att avgöra med utgångspunkt 
från vad vi känner till i nuläget.

Utvärdering av undersökningsplanen
Förundersökningen har i stort sett genomförts 
enligt plan.

Förundersökningsområdet var extra väl till-
taget i nord-sydlig riktning på grund av den 
tidigare dumphögens utbredning och en viss 
osäkerhet gällande lägesangivningen för forn-
lämningen i kartmaterialet. Den nordligaste 
delen behövde dock aldrig undersökas efter att 
hällristningen påträffats. Hällarna i norra delen 
ansågs inte lämpade för hällristningar och var 
dessutom uppenbart påverkade av tidigare sten-
täkt.

Undersökningsplanen anger att ”Såvida inga 
nyupptäckter görs av hällristningar behövs ing-
en ytterligare bilddokumentation. Vid eventu-
ella nyfynd av hällristningar tas förnyad kontakt 
med Länsstyrelsen.” När den nyfunna hällrist-
ningsytan påträffades togs kontakt med Läns-
styrelsen. Eftersom hällristningen var så pass 
liten och avgränsad ansågs det lämpligt att bild-
dokumentera den direkt vid förundersöknings-
tillfället, samt att det då var tillräckligt att an-
vända samma metoder som använts vid tidigare 
dokumentation. Det innebar heller inga extra 
kostnader gentemot beräknad budget.

Om det hade förekommit skrevor i berggrun-
den skulle dessa genomgrävas för hand. Eventu-
ell mjukmark i hällristningens närområde skulle 
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undersökts med provgropar. Detta blev dock 
aldrig aktuellt då närområdet enbart bestod av 
en större, relativt jämn, hällmark.

Eftersom inga anläggningar eller fynd påträf-
fades uppstod inga kostnader för analyser eller 
fyndhantering.

Förslag på vidare åtgärder
Kulturlandskapet anser att hällristningen Tos-
sene 962:1 blivit avgränsad och dess innehåll do-
kumenterat. Inga fortsatta åtgärder krävs.

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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RAÄ 962:1, Tossene socken, Sotenäs kommun,  
Västra Götalands län
Arkeologisk förundersökning av hällristning

Kulturlandskapet har utfört en förundersökning av hällrist-
ningen Tossene 962:1 på gården Valla i Sotenäs kommun. 
Orsaken var att ett närbeläget stenbrott vill utöka sin verk-
samhet. Efter att ha flyttat stora mängder jord från påförda 
dumpmassor kunde hällristningen friläggas. Ytterligare en 
hällristningsyta hittades i närheten av den kända. Motiven 
dokumenterades med flera olika metoder.

www.kulturland.se


