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Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för utredningen markerad.

Svinnäshalvön

Figur 2. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för utredningen markerad. Skala 1 :20 000.
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Sammanfattning
Vid utredning av Svinnäshalvön, väster om Grebbestads centrum, påträffades vid inventering av området
34 lämningar. Dessa utgjordes av 21 hägnader i form
av stenmurar, fyra skåre/jaktvärn, två husgrunder från
historisk tid, två tomtningar, ett område med militära
anläggningar, en stensättning och tre gränsmärken. Tre
av dessa, stensättningen och de båda tomtningarna, bedömdes vara fornlämningar medan de övriga 31 har statusen övrig kulturhistorisk lämning.
Svinnäshalvön utgörs i huvudsak av berg och hällmark och däri insprängda skogbevuxna dalsänkor. I öst
består stränderna mestadels av sand medan stränderna
på halvöns västra sida i motsvarande grad utgörs av klappersten. Större fält av klappersten finns även på flera
platser i hällmarken.
Halvön, eller näset, är relativt obebyggt, det finns ett
reningsverk med tillhörande tillfartsväg i nordöst samt
två fastigheter med bostadshus och tillhörande övriga
byggnader i sydöst och längst i syd. Över hela näset,
men främst på dess östra sida, finns spår av omfattande
stenbrytning.
Området besiktigades okulärt och de lämningar som
påträffades mättes in med GPS, fotades och beskrevs. Tidigare kända och registrerade lämningar återbesöktes för
att kontrollera deras aktuella status. Området inventerades även med siktet inställt på att finna områden/platser med behov av eventuella ytterliga utredningsinsatser.
Vid genomgång av gamla kartor och arkivhandlingar har
noterats att flera av de påträffade lämningarna som till
exempel gränsstenar och andra gränsmarkörer går att
återkoppla till dessa källor.
Framtida insatser, som kan vara aktuella men som
denna utredning inte innefattat, är dokumentation av
de spår som uttagning av sten i området efterlämnat.

Bakgrund
Under juni/juli 2016 genomförde Bohusläns museum
genom länsstyrelsens beslut 431-699-2016 en steg 1-utredning av Svinnäshalvön, väster om Grebbestad i Bohuslän ( fig. 1 och 2 ). Utredningen genomfördes med
anledning av att Tanums kommun avser att exploatera
Svinnäshalvön i Grebbestad. I undersökningen deltog
från Bohusläns museum Pia Claesson och Matthew
Gainsford, kontaktperson för Länsstyrelsen Västra
Götaland var Susanne Axelsson och för Tanums kommun Janette Beck.

I det aktuella området fanns ett antal sedan tidigare
kända forn- och kulturlämningar i form av rösen och
stensättningar. I utredningen ingick besiktning av dessa
lämningar för kontroll av deras nuvarande status. Området skulle även avsökas med avseende på att finna nya
och hittills okända lämningar. I utredningen ingick även
att redogöra för de åtgärder som krävs för att säkra skydd
av lämningar och miljöer samt vilken typ av undersökning/dokumentation som krävs för att klargöra deras
respektive status. Slutligen skulle även fastställas om
det fanns behov av ytterligare utredningsinsatser i form
av en steg 2-utredning inom specifika områden/objekt.
I området finns flera kända stenkonstruktioner, fornlämningar som rösen och liknande. För denna typ av lämningar, placerade nära kusten eller i en skärgårdsmiljö,
finns flera teorier och tolkningar. Många tolkningar har
utgått från att placeringen och exponeringen har att göra
med att dessa figurerat som sjömärken. Denna tes har
utgått från att dessa varit synliga på långt håll vilket i så
fall inte kan inbegripa stensättningarna. För synbarhetens skull så bör dessa i så fall haft andra mer förgängliga markörer som vi idag inte kan se spår av. En annan
teori har velat göra gällande att band av stenanläggningar
längs med kusten har varit en del i ett omfattande signalsystem. Dessa ska då enligt detta antagande ha spelat
en viktig kommunikativ roll då dessa ska ha legat i ett
gemensamt stråk med sinsemellan fri sikt där rök eller
eld har kunnat sprida viktiga budskap både snabbt och
lång väg. Andra, något äldre teorier, har velat se dessa
konstruktioner som gravar för de som omkommit till
sjöss där dessa häri ska fått sin sista vila. Även tankar om
att dessa konstruktioner varit markörer för ägande har
till och från funnits med i den allmänna tolkningsbilden.

Landskapsbild
Svinnäshalvön består till största delen av berg- och hällmark ( 0–40 m ö. h. ) med viss snårig växtlighet i skrevorna samt ett mindre antal gölar. Strandregionen är
brant och på de flesta håll stenig.
I nordöstra delen av området löper en mindre väg
( N–S ) som ansluter till ett reningsverk och i strand
zonen öster om denna väg finns en omfattande bebyggelse av sjöbodar med tillhörande bryggor. Bebyggelse
i form av två bebyggda tomter finns även i sydöst och
längst i syd. Undersökningsområdet omfattar hela
Svinnäshalvön med undantag av den i sydöst bebyggda
fastigheten ( fig. 2 ).

Svinnäshalvön

Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 9A 3h, med översikt över utredningsområdet samt närliggande fornlämningar
markerade. Skala 1 :10 000.
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Figur 4. Översikt mot sydväst med centralt i bilden ett av de många spår av stenbrytning som finns på näset. Foto Pia Claesson.

Figur 5. I förgrunden ett röse, Tanum 720. Fotot är taget mot ostnordost av Matthew Gainsford.

Inom undersökningsområdet finns ett antal registrerade forn- och kulturlämningar. Det rör sig om sex gravanläggningar ; 3 rösen ( Tanum 720 :1, Tanum 1005 :1
och Tanum 7004 :1 ) och 3 stensättningar ( Tanum 721 ;1,

Tanum 7004 :2 och Tanum 7004 :3 ). I tillägg finns även
en stensättning som vid inventeringstillfället, i slutet av
1990-talet, bedömdes som en osäker stensättning ( Tanum 722 :1 ).

Svinnäshalvön
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Metod
Området besiktigades i sin helhet okulärt och de lämningar som påträffades mättes in med GPS, fotades och
beskrevs. Tidigare kända och registrerade lämningar
återbesöktes för att kontrollera deras aktuella status.
Området inventerades även med syfte att se om det
fanns områden och/eller platser som var av behov av
ytterligare utredningsinsatser.Vidare gjordes en analys
av gamla kartor och arkivhandlingar gällande det aktuella området.

Resultat
Av de fornlämningar som tidigare var kända i området
var samtliga gravanläggningar ; tre rösen ( Tanum 720 :1,
Tanum 1005 :1 och Tanum 7004 :1 ) och 3 stensättningar ( Tanum 721 ;1, Tanum 7004 :2 och Tanum 7004 :3 ).
Dessa besöktes vid utredningstillfället och bedömning
är att den beskrivning som gjorts vid tidigare inventeringar angående deras status kvarstår.
Vid besiktningen av utredningsområdet på Svinnäshalvön påträffades sammantaget 34 lämningar. Dessa utgjordes av 21 hägnader i form av stenmurar, fyra skåre/
jaktvärn, två husgrunder från historisk tid, två tomtningar, ett område med militära anläggningar, en stensättning och tre gränsmärken. Tre av dessa, stensättningen
och tomtningarna, bedömdes vara fornlämningar medan de övriga 31 har status övrig kulturhistorisk lämning
( se bilaga 1–4 ).

Fornlämningar
Tomtning
Tomtningar är en enklare form av bostad som främst
nyttjades av fiskare. Tomtningar anses tidsmässigt höra
till någon av de sillperioder som från 1600-talet och
framåt bidragit till flera högkonjunkturer i Bohuslän.
Typiskt för dessa små bostäder är att de utnyttjat en eller flera mer eller mindre lodrätta bergväggar alternativt
större stenblock som stöd. De två tomtningarna ( nr 28
och 29 ) som påträffats på sydöstra delen av Svinnäshalvön följer detta mönster. De grundmurar som ansluter
till bergväggarna är närmare 6,5 meter långa, omkring 5
meter breda, mellan 0,5–0,8 meter höga och uppbyggd
av sten i skiftande storlek. På den ena av tomtningarna ( nr 29 ) är stenarna lagda i så kallad skalmursteknik.

Figur 6. På höger sida i mitten av bilden syns en del av skalmuren till en av tomtningarna ( nr 29 ).
Fotot är taget mot öst av Pia Claesson.

Stensättning
Stensättningen är placerad i hällmark med vid utsikt mot
söder. Den ligger 15 meter sydöst om en tidigare känd
stensättning ( Tanum 721 :1 ). I beskrivningen av Tanum
721 :1, som gjordes i samband med fornlämningsinventeringen 1991 så nämns ett område med stensamlingar
nordväst om lämningen. Det uppges att inget återbesök
av stensamlingen gjordes vid detta tillfälle. Utredningens bedömning är att den 1991 beskrivna stensamlingen
( Tanum 722 :1 ) sannolikt är en stensättning. Den har
en oval form 5×3 meter och 0,6 meter hög. Stenarna är
rundade 0,2–0,7 ( vanligen 0,4–0,2 m ) stora. Osäkerheten grundar sig på att en viss synbar omplockning av
sten skett i och intill lämningen.
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Figur 7. Stensättning något omplockad i sen tid. Foto mot sydöst av Pia Claesson.

Övrig kulturhistorisk lämning
Hägnader
I området finns ett stort antal hägnader i form av stenmurar. Flera av dessa går att återfinna på äldre kartmaterial ( se nedan under rubriken historiska källor ). Hägnader i form av stenmurar löper oftast an till berg och
bergssidor så att dessa tillsammans bildar längre sammanhängande gränser. Stenmurarna var av varierade
höjd men oftast 0,2–05 meter höga och var uppbyggda
av både rundade och kantiga stenar i 1–4 varv.

Skåre/jaktvärn
Fyra jaktvärn eller så kallade skåre påträffades 5–30 meter från stranden. Två av dessa ( nr 23 och 24 ) var riktade mot ut mot viken på östra sidan av Svinnäshalvön
medan de andra två ( nr 22 och 25 ) riktar sig ut mot havet i sydväst. De är mer eller mindre runda mellan 4–5
meter i diameter och den omgivande murens höjd varierar mellan 0,3–1,2 meter i höjd. Flera av jaktvärnen
var byggda så att ena väggen utgjordes av berg eller ett
större stenblock.
Figur 8. En av stenhägnaderna i området.
Foto mot nordväst av Pia Claesson.

Svinnäshalvön
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Figur 9. Skåre på västra sidan av näset ( nr 22 ). Foto mot norr av Pia Claesson.

Figur 10. Del av skalmuren tillhörande husgrunden nr 27. Foto mot nordväst av Pia Claesson.

Husgrund
Två husgrunder från historisk tid upptäcktes i området,
en på den centrala delen av halvön och den andra på en
terrass i norrsluttningen av en bergshöjd nära stranden i
nordväst. Husgrunden ( nr 26 ) var kvadratiskt 4×4 me-

ter och låg intill en gärdesgård av sten vars syll var uppbyggd av fyra varv sten och som högst 0,4 meter. Husgrunden i nordväst ( nr 27 ) var mer rektangulär med
uppmätta 9×5,5 meter i öst–västlig riktning. Här var syllen byggd i åtta varv vars ena sida var hela 1,2 meter hög.
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Militära anläggningar
På östra sidan av halvön finns en samling lämningar med
militär anknytning det rör sig om en bunker, ett kulsprutenäste och mellan dessa två på en häll nära stranden en samling ristningar. På en av inskriptionerna kan
man läsa årtalet 1941. Se bilaga 5 för karta.

Fig 11a

Fig 11b

Figur 11a-c. Militära anläggningar från andra världskriget.
Från vänster en bunker ( 11a ), mitten plats för kulspruta så
kallat kulsprutnäste ( 11b ) och hällen med ristningar till höger
( 11c ). Foto mot söder av Pia Claesson.

Svinnäshalvön

Fig 11c
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Gränsmärke
Tre gränsstenar uppmärksammades vid inventeringen.
Två av dessa ( nr 32 och 33 ) var placerade i ett höjdläge
i hällmark på norra delen av halvön. En placering som
korrelerade med gränsen mellan två skiften som fastslogs
vid laga skiftet 1830 ( se nedan under rubriken historiska källor ). Den andra gränsstenen ( nr 34 ) finns ett par
hundra meter söderut. (Se figur nästa sida.)

Historiska källor
1830 förrättades ett skifte ( laga skifte ) över Gissleröds
in- och utmarker. Inägorna skiftades och delades mellan
varje behörig hemmansägare medan utmarken fördelades jämt mellan södra och norra Halfgårdarna ( vardera
½ mantal under Gissleröd ). Enligt en förrättningsakt
från 1887 var det nu, 57 år senare, aktuellt med ett skifte
av utmarken Svinäs som tillhörande den södra halvan
av Gissleröd utmark och som vid laga skiftet 1830 förblev oskiftad. Tydligen fanns ett utbrett missnöje bland
de olika hemmansägarna med den kartbild som 1830 års
uppmätning resulterat i. En ny sådan blev nu aktuell.
Ett av meningsbytena rörde sig om huruvida Svinnäset
skulle brukas som en samfälldhet ur vilken alla skulle ha
Figur 12 (nedan). Visar ristningarna som fanns på hällen,
nederst syns årtalet 1941. Foto mot väst av Pia Claesson.
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lika rätt att bryta sten, inneha bryggplats, magasin och
tomtplats, eller om näset skulle skiftas. Hällmarken för
brytning av sten för vidare utskeppning till Grebbestad
och den framväxande stenindustrin, ansågs som speciellt viktig. Trots tvisterna så enades ägarna så småningom kring en kompromiss där viss, viktig mark såsom
strandpartiet mitt emot Grebbestad skulle ägas samfällt,
i övrigt skulle skiftena stenas, det vill säga att gränserna
skulle markeras med stengärdesgårdar. Flera av dessa
stengärdesgårdar, som iakttogs vid den nu aktuella utredningen av Svinnäset, visade sig överensstämma med
de gränser som 1830 års skifte resulterat i. De gränsstenar
som påträffades var även de i flera fall de synbara spåren
efter detta skifte. Dessa stenar var ofta viktiga markörer
för platsen där flera skiften korsades.

Figur 13 (till vänster). Gränssten.
Foto mot väst av Pia Claesson.
Figur 14 (nedan). Här förenas gårdagen brytning av sten
med den nya sedan att bygga så kallade lyckotorn, en global
sedvänja. Foto Pia Claesson.

Svinnäshalvön

Åtgärdsförslag
I området finns nio lagskyddade fornlämningar : tre rösen ( Tanum 720 :1, Tanum 1005 :1, Tanum 7004 :1 ), fyra
stensättningar ( Tanum 721 ;1, Tanum 7004 :2, Tanum
7004 :3, 722 :1 och två tomtningar ( interimistisk beteckning Bohusläns museum ; BM2016 :61 och BM2016 :62 ).
Dessa omfattas av Kulturmiljölagen och har därigenom
ett lagskydd ( för vidare information se : ( http ://www.
riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950).
Övriga lämningar som redovisats för ovan har statusen
övrig kulturhistorisk lämning. För övrig kulturhistorisk
lämning gäller inte samma automatiska skydd som för
fornlämningar. För bedömning av vilket skydd som ska
gälla för denna typ av lämning krävs samråd med länsstyrelsen. Den vanligaste skillnaden mellan en fornlämning
och en övrig kulturhistorisk lämning är åldern. I kulturmiljölagen från 2014 anges år 1850 som en brytpunkt.
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Övriga kulturhistoriska lämningar har dock ett betydande värde i berättelsen om en plats historia både juridisk, ekonomiskt och i kulturellt hänseende. På Svin
näset kan stengärdesgårdar och gränsstenar berätta om
den i detta fall så omtvistade laga skiftet och vilka värden som man då satte på marken. Då var det inte tomtmark med havsutsikt som hade ett värde utan tillgång
till sten, uppställningsplats och en plats vid en brygga
så man med båt hade möjlighet att forsla den huggna
knotten över Grevby kile för att där saluföras. Att fiske
och jakt hade stor ekonomisk vikt vittnar jaktvärnen
och tomtningarna om.
Dessa spår som utredningen synliggjort har ett stort
lokalhistorisk värde och museet anser att dessa lämningar såsom de kan uppfattas i möjligaste mån ska
vårdas och bevaras.
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Bilagor
Bilaga 1. Objekttabell
Bilaga 2. Karta över lämningar i den norra delen. Skala 1 :3 000
Bilaga 3. Karta över lämningar i den mellersta delen. Skala 1 :3 000
Bilaga 4. Karta över lämningar i den södra delen. Skala 1 :3 000
Bilaga 5. Plan över de militära anläggningarna, skala 1 :300
Bilaga 6. Dagens fastighetskarta med Laga skifteskartan år 1830 som överlägg, skala 1 :6 000

Tillfälliga
identiteter
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BM2016:36

BM2016:37

BM2016:38
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BM2016:40

BM2016:41

BM2016:42

BM2016:43
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BM2016:45
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BM2016:47
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RAÄ-nr /
Objekt nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Lämningstyp

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsa till berg. Tveksam, raserad
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Längden okänd pga täta buskage.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Längden okänd pga täta buskage.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg i öst
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
På berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.

Läge/markslag Antikvarisk bedömning

Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.

Höjd (m)
Övrig kulturhistorisk lämning

Storlek (m)

Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.

Beskrivning

1

Bilaga 1. Objekttabell

Tillfälliga
identiteter

BM2016:49

BM2016:50

BM2016:51

BM2016:52

BM2016:53

BM2016:54

BM2016:55

BM2016:56

BM2016:57

BM2016:58

RAÄ-nr /
Objekt nr

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Skåre/jaktvärn

Skåre/jaktvärn

Skåre/jaktvärn

Skåre/jaktvärn

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Hägnad/stenmur

Lämningstyp

Övrig kulturhistorisk lämning
Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv. I Ö
är muren byggd i 90 graders vinkel och bildar här en 4-5 m lång fägata.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv. I V
är muren byggd i 90 graders vinkel och bildar här en 4-5 m lång fägata.I v del av en
fägata. Förstörd av vägbygge i Ö.
Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.
Skåre halvcirkelform, 5x2.5 m (SSV-NNV),
0,4-0,6 m hög. Uppbyggd av 3-4 varv med
rundade 0.1-0,5 m st stenar. I NNÖ en 0,2
m lodrät bergvägg. På mindre klippavsats,
5 m från strandkant i V. Bevuxen i SSV av
vresrosbuske.
Skåre, halvcirkelform, 4 x 0,4 m (NV-SÖ),
0,3 m hög. Av rundade stenar i ett skift. 30
m S om strand.
Skåre, halvcirkelform, 4 x 0,4 m (NÖ-SV),
br, 0,3 m hög. Av rundade stenar i ett skift.
30 m S om strand.
Skåre, halvcirkelform, 4,5x2 m (NNÖ-SSV)
med berghäll i NV. 0,5-1,2 m hög i upp till
6 skikt, 0,5-0,8 m br, stenfylld. 25 m NNÖ
om strand.

Läge/markslag Antikvarisk bedömning

Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg.

Höjd (m)

Övrig kulturhistorisk lämning

Storlek (m)

Rundade och kantiga stenar i 1-4 varv.
Gränsar till berg i väst. Längden mot Ö
okänd pga täta buskage.

Beskrivning

1

Tillfälliga
identiteter

BM2016:59

BM2016:60

BM2016:61

BM2016:62

BM2016:63

BM2016:64

BM2016:65

BM2016:66

BM2016:67

RAÄ-nr /
Objekt nr

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Militära anläggningar

Gränsmärke

Gränsmärke

Gränsmärke

Stensättning

Gränssten

Gränssten

Gränssten, 0,6 h, 0,35-0,15 m br, 0,8 m tj.
Lutar 45 grader

5x3

Bunker, stridsvärn, häll med ristningar (på
en av ristningar står årtalet 1941).

Tomtning

Oval, 5x3 m (NV-SÖ), 0,6 m hög av rundade 0,2-0,7 (vanligen 0.4-0,2 m) stora sten.
I centrum en vidvuxen enbuske. Hällmark
med vid utsikt mot S.

6,5x5

Närmast rektangulär 6,5x5 m (NNV-SSÖ)
0,5-1 m br och 0,8 m hög. Inne mått 4x2
m. Den NNV väggen är en 2,5 m hög lodrät klippvägg, Stenen i grunden är 0,2-0,7
m stora vanligen rundade lagda 3-6 skikt.
Muren är vällagd i olika tekniker bl a i skalmur. Belägen 30 m S om strand. Bevuxen
med sly o en ungrönn i dess mitt.

0,6

0,8

0,5

Tomtning

Husgrund/hist tid

6,5x5

0,4

Närmast rektangulär 6,5x5 m (NNV-SSÖ)
och 0,5 m hög. Två av väggarna (NNVSSÖ) är byggda av 0.2-1 (vanligen 0,40,5) m stora rundade stenar medan de andra två väggarna utgörs av berg.

4x4

Kvadratisk 4x4 m (Ö-V), syll av rundade
stenblock o kantiga stenhällar (0,2 - 0,5 m
stora) i som mest 4 varv, 0,4 m br och 0,4
m hög. I kanten av västslutande hälleberg
intill stengärdesgård.

Höjd (m)

1,2

Storlek (m)

Beskrivning

Rektangulär 9x5,5 m (Ö-V), syll av rundade
stenblock o kantiga stenhällar (0,4 - 0,8 m
stora) i som mest 8 varv, 1,5 m br och 1,2
9x5,5
m hög. I dess mitt finns flera större o mindre utraserade stenblock.

Husgrund/hist tid

Lämningstyp

Övrig kulturhistorisk lämning

Oplockad i sen
tid vilket gör
att viss osäkerhet om dess
status föreligger.

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Fornlämning

Övrig kulturhistorisk lämning

Fornlämning

Fornlämning

Terrass på
norra kanten
av bergsmassiv,
Övrig kulturhistorisk lämning
bevuxen med
mindre lövträd
o en en.

I kanten av
västslutande
hälleberg intill
stengärdesgård.

Läge/markslag Antikvarisk bedömning

1

2
Bilaga 2. Karta över lämningar i den norra delen. Skala 1 :3 000

3
Bilaga 3. Karta över lämningar i den mellersta delen. Skala 1 :3 000

4
Bilaga 4. Karta över lämningar i den södra delen. Skala 1 :3 000

5
Bilaga 5. Plan över de militära anläggningarna, skala 1 :300

6
Bilaga 6. Dagens fastighetskarta med Laga skifteskartan år 1830 som överlägg, skala 1 :6 000

Bohusläns museum
RAPPORT 2016:39

Svinnäshalvön
Arkeologisk utredning etapp 1
Tanums-Gissleröd 1:66 m. fl.
Tanums socken och kommun
Pia Claesson

