
K
vi

lle
 73

2:
1 o

ch
 14

88
, T

an
um

s k
om

m
un

, V
äs

tr
a 

G
öt

al
an

ds
 lä

n 
Ar

ke
ol

og
is

k 
fö

ru
nd

er
sö

kn
in

g 
av

 b
op

la
ts

 fr
ån

 st
en

ål
de

r 
oc

h 
gr

av
an

lä
gg

ni
ng

ar
 fr

ån
 m

et
al

lti
d

Stig Swedberg
Kulturlandskapet rapporter 2017:8





Kville 732:1 och 1488, Tanums kommun,  
Västra Götalands län  
Arkeologisk förundersökning av boplats 
från stenålder och gravanläggningar från metalltid

Stig Swedberg



Administrativa uppgifter
Fastighet: Flig 1:6 och Fjällbacka 175:23, Kville socken, Tanums kommun, Västra Götalands län
Länsstyrelsebeslut dnr: 431-39058-2016
Uppdragsgivare: Anneli och Tom Svensson
Fältarbetstid: 17-05-08 - 17-05-10 samt 17-09-01
Projektnummer: 1709-1
Projektansvarig: Annika Östlund
Fältansvarig: Stig Swedberg
Övrig personal: Oscar Jacobsson
För personalens meriter hänvisas till Kulturlandskapets hemsida.
Underkonsulter: Tanums Maskinstation
Undersökningsområdets storlek: 500 m²
Belägenhet i SWEREF 99 TM: Norr 6500 400 m, Öst 284 800 m
Höjd över havet: 22-36 meter
Arkiv: Kulturlandskapet
Dokumentationsmaterial: Fotolista, schakt- och sektionslista, anläggningslista och provlista i ods-format.
Digitalt dokumentationsmaterial förvaltas av Kulturlandskapet.
Fynd: Har ej omhändertagits.

Kville 732:1 och 1488, Tanums kommun, Västra Götalands  län  
Arkeologisk förundersökning av boplats från stenålder och gravanläggningar från metalltid
Kulturlandskapet rapporter 2017:8
© Kulturlandskapet 2017

Författare: Stig Swedberg
Foton: Där fotograf ej anges är bilder tagna av fältpersonalen.
Omslagsbild framsida: Kville 1488 innan förundersökning. Närmast kameran ses anläggning 5, det gräsbevuxna par-
tiet utgjorde anläggning 6 inom Kville 1488, i bakgrunden ses anläggning 2 tydligt med anläggning 1 och 4 bakom och 
vid sidan. Foto mot sydost.
Bild baksida: Undersökning av anläggning 6. Foto mot nordväst.
Orienteringskarta: Framställd av Kulturlandskapet med data från Map Maker, FMIS samt Länsstyrelsen i Västra 
Götaland.
Topografisk grundkarta samt plankarta: Tillhandahållen av beställaren.
Övriga kartor och situationsplaner: Framställda av Kulturlandskapet.
Tryck: Nordbloms Trycksaker AB, Hamburgsund

Sökord: Grav, stensättning, flinta, stenålder, metalltid, Bohuslän.

Kulturlandskapet
Ekelidsvägen 5
457 40 FJÄLLBACKA
www.kulturland.se
kontakt@kulturland.se

kontakt@kulturland.se



Innehåll

Sammanfattning    5

Del 1 Inledning
Syfte      7
Undersökningsområdet   7
Tidigare undersökningar   7
Frågeställningar    8
Förmedling     8

Del 2 Kville 732:1
Metod      9
Undersökningsresultat   9
 Schakt     9
 Fynd     9
 Anläggningar    11
 Analysresultat    11
Tolkning     11
Kunskapspotential    11
Pedagogisk potential    11

Del 3 Kville 1488
Metod      13
Undersökningsresultat   13
 Anläggningar    14
 Sektioner    16
 Fynd     18
 Analysresultat    18
Tolkning     18
Kunskapspotential    19
Pedagogisk potential    19

Del 4 Utvärdering och kommande åtgärder 
Utvärdering av undersökningsplanen 20
Förslag på vidare åtgärder   20

Källor      21

Bilagor RAÄ Kville 732:1
 1 Schakt    22
 2 Fynd     23
 3 Anläggningar   23
 4 Vedartsanalys (Vedlab)  24
 5 14C-analys (CEDAD)  25
 6 Ny avgränsning Kville 732:1  27

Bilagor RAÄ Kville 1488
 7 Anläggningar   28
 8 Sektioner    28
 9 Markkemiprover   29
 10 Markkemisk-  
 och fysikalisk analys (MAL)  30



Illustration 1. Karta över Fjällbacka med fornlämningar. © Lantmäteriet.



5

Kville 732:1 och 1488, Tanums kommun,  
Västra Götalands län  
Arkeologisk förundersökning av boplats 
från stenålder och gravanläggningar från metalltid

Sammanfattning

Länsstyrelsen beslutade om avgränsande 
förundersökning av Kville 732 och för-
undersökning av Kville 1488, båda på uppdrag 
av Anneli och Tom Svensson för deras 
detaljplanearbete på Flig 1:6 m fl.

Kville 1488 utgjordes innan förundersökning 
av två stensättningar som var mellan 2 och 4 
meter stora, båda troligen skadade, samt ytterli-
gare två anläggningar konstruerade av stensam-
lingar som kan vara gravar i sig eller knutna till 
praktiken runt gravarna. Dessutom noterades 
vid utredningen att det fanns minst en stenfylld 
skreva på platsen. På grund av vegetationen 
hade gravområdet inte avgränsats.

Förundersökningen resulterade i bedöm-
ningen att Kville 1488 utgör ett mindre gravfält 
i kustnära läge. Läget och utformningen av an-
läggningarna är närmast typiska för hällmarks-
gravfält från metalltid. Fornlämningen utgörs 
av sju anläggningar. Två av anläggningarna kan 
bedömas som gravar i form av stensättningar. 
Övriga anläggningar bedöms som grav övrig då 
de troligen ingått i ett ritualiserat bruk av platsen.

Kville 732 utgörs av en boplats registrerad i 

samband med inventering 1990. Registreringen 
baseras på fynd av flintavslag och spån samt läget.

Vid förundersökningen kunde boplatsen 
avgränsas i sin västra del genom resultat från 
schaktning och inmätning av äldre grustags-
kanter. Vid undersökningen framkom enstaka 
flintavslag i sju av schakten. Fynden var svallade 
och har troligen utsatts för transgression/om-
lagring. I ett av schakten framkom en härd som 
förmodades vara historisk eller förhistorisk. 
Analysresultat visar dock att den var modern.

Kulturlandskapet kan efter förundersökning 
konstatera att fornlämningsstatusen för Kville 
1488 kvarstår. Om det inte är möjligt att bevara 
den i förhållande till den planerade exploate-
ringen har den så stora vetenskapliga värden att 
den bör undersökas innan ett borttagande.

Kville 732:1 har genom förundersökningen 
avgränsats. Undersökningsresultaten visar en-
tydigt att inga bevarade delar av boplatsen fanns 
inom förundersökningsområdet och ej heller 
inom den västligaste delen av fornlämningens 
tidigare utsträckning. Det finns därför inga 
antivariska hinder för planerad exploatering.



6Illustration 2. Undersökningsområden för respektive fornlämning med förslag på detaljplan som bakgrundskarta.
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Del 1 Inledning
Syfte
Förundersökningen av RAÄ Kville 1488 
beslutades av länsstyrelsen mot bakgrund av 
att Anneli och Tom Svensson arbetar med att 
ta fram en detaljplan för bostäder som berör 
fornlämningen. Dessutom berör tillfartsväg, 
enligt alternativ A, RAÄ Kville 732:1, varför 
länsstyrelsen beslutade att en avgränsande 
förundersökning skulle göras av den västra 
delen av fornlämningen inför fortsatt planering 
och prövning av arbetsföretaget, illustration 2.

Syftet med förundersökningen av RAÄ Kville 
1488 var att fastställa och beskriva fornlämning-
ens karaktär, datering, utbredning, omfattning, 
sammansättning och komplexitet med hjälp av 
ett vetenskapligt arbetssätt.

Syftet med förundersökningen av RAÄ Kville 
732:1 var att avgränsa fornlämningen i förhål-
lande till tänkt exploatering.

Undersökningsområdet
Kville 1488 utgjordes innan förundersökning av 
två stensättningar som var mellan 2 och 4 meter 
stora, båda troligen skadade, samt ytterligare två 
anläggningar konstruerade av stensamlingar 
som kan vara gravar i sig eller knutna till 
praktiken runt gravarna. Dessutom noterades 
vid utredningen att det fanns minst en stenfylld 
skreva på platsen.  På grund av vegetationen har 
gravområdet inte avgränsats.

Anläggningarna är konstruerade på ett berg 
med utsikt mot havet. Läget är vanligt för denna 
typ av mindre stensättningar och oregelbundna 
stensättningar, oftast anlagda i bergskrevor. 
Närliggande exempel är Kville 612 och 803 som 
är anlagda i samma läge och av ungefär samma 
storlek. Kville 612:1 är undersökt och i denna 
framkom fynd av keramik, brända ben samt 
slagg.1 Vid undersökning av det kustnära röset 
Tossene 314 framkom stenfyllda skrevor samt en 
närmast helt förstörd grav med rester efter lik-
bål. Graven innehöll brända ben och ett förhål-
landevis rikt arkeobotaniskt material.2

1 FMIS 2017

2 Östlund 2013. Tossene 314 och 1017, Sotenäs Kommun. 

Kville 732 utgörs av en boplats registrerad i 
samband med inventering 1990. Registreringen 
baseras på fynd av flintavslag och spån samt lä-
get. Boplatsen är registrerad i en slänt med en 
viss nivåskillnad, mellan 25 och 30 m ö h. Topo-
grafiskt ovanför boplatsen planar slänten ut till 
ett sadelliknande läge. Fynden och höjden över 
havet antyder att det är frågan om en senmeso-
litisk till mellanneolitisk boplats. I närområdet 
ligger boplatserna Kville 633 och 730, även kall-
lade för Brattbergstorpet respektive Eskilsklå-
van. Dessa har delvis daterats till mellanneoli-
tikum och är belägna på liknande nivåer.3 Vissa 
boplatser från denna tid anses ha varit utsatta 
för transgressioner på nivåer runt 20-25 m ö h.

Tidigare undersökningar
Kville 1488 registrerades i samband med att en 
arkeologisk utredning på uppdrag av Anneli 
och Tom Svensson 2013.4 Vid utredningen 
framkom endast de anläggningar som efter 
utredningen registrerades som Kville 1488. 
Fornlämningen består av fem anläggningar. 
Anläggning 1 och 5 tolkades som stensättningar. 
De övriga anläggningarna bedömdes som 
knutna till anläggande eller brukande av 
gravarna. Det noterades också att det fanns en 
stenfylld svacka norr om anläggning 5 som inte 
undersöktes men som möjligen kunde ingå i 
anläggningsstrukturen på platsen. Inga analyser 
var budgeterade. Slutsatserna från utredningen 
var att området kunde karaktäriseras som 
ett utmarksområde i såväl historisk tid som 
förhistorisk.

Kville 732:1 registrerades som en del i RAÄ:s 
inventeringsverksamhet 1990. Vid inventerings-
tillfället iakttogs en handfull flintavslag och flint-
spån i upptrampade stigar. Boplatsen har inte va-
rit föremål för arkeologiska undersökningar.

Särskild undersökning. Rio Kulturkooperativ. Kulturhis-
toriska rapporter 164.

3 Swedberg 2009. Brattbergstorpet. Arkeologisk förun-
dersökning av Kville 730 samt utredning inom planom-
råde Slänten i Fjällbacka, Tanums kommun. Rio Kultur-
kooperativ. Kulturhistoriska rapporter 64.

4 Grahn-danielson & Toresson 2013. Flig 1:6 Kville socken, 
Tanums kommun, Arkeologisk utredning. Rio Kulturkoo-
perativ Kulturhistoriska rapporter 175.
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Frågeställningar
I undersökningsplanen formulerades följande 
frågeställningar avseende Kville 1488:

•  Varför har just denna placering valts?
•  Hur har anläggningarna konstruerats?
• Vilken har funktionen varit hos anlägg- 

          ningarna?
•  När anlades de?
•  På vilket sätt har postdepositionella och ta- 

          fonomiska processer påverkat materialet?
•  Kan vi utesluta att material som inte finns 

          på platsen aldrig har deponerats där?

Angående avgränsningen av Kville 732:1 angavs 
att:

För att uppfylla syftet kommer frågor om 
fyndspridning att vara viktig.

I perspektiv av att platsen kan antas vara 
strandbunden bör även frågan om hur postde-
positionella processer eventuellt har påverkat 
materialet att ställas.

Förmedling
Förmedling av undersökningsresultaten har 
skett genom rapportering till beställare och 
uppdragsgivare samt till allmänheten genom 
Kulturlandskapets hemsida.
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Del 2 Kville 732:1

Metod
Undersökningen utfördes genom maskin-
schaktning för att avgränsa fornlämningen 
åt norr och väster. Upptagna schaktytor 
handrensades. Fynd bedömdes i fält och 
kvarlämnades i respektive schakt. Fynd av flinta 
har bedömts med stöd av ”Sorteringsschema 
för flinta”.5 Den planerade schaktningen 
inom beslutad yta kompletterades med 
några schakt öster om denna yta och inom 
fornlämningsbegränsningen på grund av de 
fåtaliga fynden. Dessa schakt lades i västra 
delen av fornlämningen sydväst om kanten till 
grustagsgropen och i två fall i själva grusgropen.

5 Andersson, Rex Svensson, Wigforss 1976

Undersökningsresultat
Vid undersökningen togs tretton schakt upp, 
bilaga 1 och illustration 3 och 4. Det framkom 
enstaka flintavslag i sju av schakten. I ett av 
schakten framkom en härd som förmodades 
vara historisk eller förhistorisk. Analysresultat 
visar dock att den var modern.

Schakt
Schakten innehöll genomgående ett 0,1-0,2 
meter tjockt humöst sandlager, under detta följde 
oftast ett mer eller mindre grusigt sandlager. 
Tre av schakten innehöll moränavsättningar, 
schakt 6, 7 och 8. Schakt 1 och 5 var delvis störda 
av schakt för vattenledning. Schakt 12 och 13 togs 
upp i olika delar av grusgropen. I båda schakten 
var jordlagren nedschaktade så att eventuellt 
fyndförande lager var borttagna.

Fynd
Inom de upptagna schakten framkom totalt 
tretton bearbetade flintor, bilaga 2. De utgjordes 
av fem flintavslag, fyra splitter samt fyra övrigt 

Illustration 3. Schakt nummer 2 tas upp i slänten mellan grustaget och elljusspåret, under överinseende av Stig. I bakgrunden syns 
pumpstationen för vattenledningen som ligger nedgrävd ungefär där elljusspåret går. Foto mot nordväst.
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Illustration 4. Redovisning av upptagna schakt vid den avgränsande förundersökningen av Kville 732:1. © Lantmäteriet.
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slagna. Alla utom ett av splittren var svallade. 
Tre av de övrigt slagna flintorna var hårt svallade 
och därför mycket svårbedömda, men kan ha 
utgjorts av kärnor. Merparten av fynden var 
också patinerade.

Inga fynd omhändertogs.

Anläggningar
En anläggning framkom i schakt 3, bilaga 3. 
Den framkom i västra schaktkanten upp mot 
en bergskant. Anläggningen framkom relativt 
ytligt i sand under skogsförna, och var cirka 
0,2 meter djup. Fyllningen bestod av sot och kol 
men ingen skärvig sten. I profil kunde påverkan 
på underliggande sandlager ses.

Analysresultat
Två analyser utfördes, en vedartsanalys och en 
14C-analys, båda på ett kolprov från anläggningen 
i schakt 3.

Vedartsanalys
Vedartsprovet innehöll asp och tall. En del av 
provet innehöll också något som tolkades som 
ett eventuellt benfragment, bilaga 4. Så visade 
sig dock inte vara fallet vid en närmare kontroll 
av Leif Johnsson.6

14C-analys
Datering visar att kolet var nutida, bilaga 5.

Tolkning
Det framkom ett mycket sparsamt material 
av slagen flinta i förundersökningsschakten. 
Vid registreringen av boplatsen 1990 
uppgavs en handfull fynd av slagen flinta ha 
framkommit inom upptrampade stigar. Dessa 
båda indikationer leder till två hypoteser om 
boplatsen Kville 732. Den ena är att materialet 
som hittades i stigarna inte är lokalt avsatt utan 
utgör material som använts vid anläggandet av 
stigarna och elljusspåret på platsen. Den andra 
hypotesen är att det trots allt finns rester efter en 
eller flera förhistoriska bosättningar på platsen.

Som stöd för att det, trots det magra resulta-
tet, rör sig om boplatsmaterial som är lokalt av-

6 Muntligen, Leif Jonsson

satt är hur materialet var fördelat och hur det var 
påverkat av naturliga processer. I princip samt-
liga fynd var svallade och många patinerade. De 
hårdast svallade var de som framkom i moränen 
i schakt 6 och 7, alltså de schakt som ligger på 
höjden över grustaget. Dessa utgjordes också av 
större flintstycken, eventuellt kärnor. Längre ner 
i slänten låg lättare fynd som avslag och splitter. 
Det skulle kunna indikera en boplats utsatt för 
översvämning/transgrediering. Detta kan i sin 
tur även förklara den urspolade moränen samt 
avsaknaden av anläggningar på platsen. Om bo-
platsen varit utsatt för översvämning bör också 
de centrala och västra delarna ha varit de mest 
utsatta delarna. Det är också dessa som varit fö-
remål för den avgränsande förundersökningen. 
Den troligaste tolkningen är därför att boplat-
sen varit belägen på en nivå på cirka 30 meter 
över havet och kan då tolkas som en mesolitisk 
boplats. Fynden i sig var alltför svallade eller 
anonyma för att ge en vägledning till datering.

Genom att schakt 9-11 togs upp inom forn-
lämningens utbredning leder resultaten till att 
fornlämningen begränsas i sin västligaste del, 
bilaga 6.

Kunskapspotential
Om det finns bevarade delar av boplatsen 
som inte blivit alltför kraftigt påverkade av de 
förmodat postdepositionella processerna kan 
det ge kunskap om strandhöjningsförloppet i 
norra Bohuslän under mesolitikum.

För de delar av boplatsen som blivit förunder-
sökta bedöms värdet av ytterligare undersök-
ningar som mycket begränsat.

Pedagogisk potential
Då fornlämningen ligger i närhet av förskola 
och låg/mellanstadieskola har den en stor 
pedagogisk potential. Resultatet från den 
avgränsande förundersökningen får dock anses 
begränsa denna.



12
Illustration 5. Kville 1488 med förundersökningsområde, samtliga framkomna lämningar, sektioner och stenar i dessa, samt avgränsning av 
fornlämningen efter förundersökning, vilket också utgör förslag på undersökningsområde för eventuell undersökning.
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Del 3 Kville 1488

Metod
Förundersökningsområdet rensades från 
vegetation. Ytor runt de kända lämningarna 
avbanades för att säkerställa avgränsning. 
Framkomna anläggningar avtorvades med 
maskin, därefter handresades de. Området 
runt anläggningarna rensades för hand, eller 
med maskin i vissa partier. En sektion togs 
upp i anläggning 2, 4 och 5 för att klargöra 
konstruktion, fyllning och underlag. Anläggning 
1 och 3 handrensades och dokumenterades 
men undersöktes ej vidare. I anläggning 1 togs 
dock fem markkemiska prover. Anläggning 
6 undersöktes i den södra delen så att en 
profil skapades i mitten av anläggningen. Då 
anläggningen endast bestod av ett lager sten 
och mycket lite humöst material bestämdes att 
anläggningen skulle undersökas i sin helhet.  

Markkemiprover togs ur anläggning 1, 2, 4, 
5, 6 och 7. Två referensprover togs söder respek-
tive norr om fornlämningen. Vedart-/14C-prover 

togs ej på grund av avsaknad av lämpligt prov-
tagningsmaterial. Däremot togs tre jordprover 
in för flottering i förhoppning att kunna få fram 
daterbart material.

Ytan fotograferades innan avbaning och 
återkommande i undersökningens alla skeden. 
Alla avbanade ytor, sektioner, anläggningar och 
provtagningspunkter mättes in med RTK-GPS. 
Inom anläggning 1 och 5 mättes stenar större 
än 0,2 meter in med GPS. Avbanade ytor och 
anläggningar dokumenterades i plan, med foto 
och beskrivning. Sektionerna dokumenterades i 
profil, med foto och beskrivning.

Anläggningar och sektioner genomsöktes 
med metalldetektor.

Efter avslutad undersökning täcktes anlägg-
ningarna med fibermatta innan avbaningsma-
terialet lades tillbaka.

Undersökningsresultat
Vid undersökningen identifierades sju 
anläggningar, bilaga 7 och illustration 5. De 
anläggningar som framkom vid utredning gavs 
samma nummer vid förundersökning, de två 

Illustration 6. Anläggning 1488:1 efter framrensning. Oscar mäter in avgränsningen. Foto mot norr.
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nyfynden benämndes 6 respektive 7. I tre av 
dem, A2, 4 och 5, togs sektioner upp, bilaga 8. En 
av dem, A6, undersöktes och togs bort. Prov togs 
ur anläggning 1, 2, 4, 5, 6 och 7, bilaga 9.

Anläggningar
Anläggning 1 utgörs av en stenfylld stensättning, 
5 x 4,5 x 0,6 meter stor, illustration 6 och 7. 
Fyllningen utgörs av stenar 0,05-0,8 meter stora. 
I den västra delen utgjordes flera av dem av stora 
block. Mellan stenarna fanns skogsförna och 
ett tunt lager av sandig humus. Vid provpunkt 
12 var dock sandlagret betydligt tjockare, cirka 
15 centimeter. Punkten sammanfaller med 
en mindre sprickbildning som löper genom 
anläggningen. Utseendet ger intryck av att 
många av stenarna är flyttade ur ursprungligt 
läge. Det finns troligen en intakt kantkedja från 
väst till sydost. Det finns tendenser till ytterligare 
konstruktionsdetaljer i den sydvästra delen. 
Möjligen finns det rester av en inre kantkedja. 
Det är också möjligt att det finns en mindre 

stensättning i den södra delen av anläggningen.
Anläggning 2 utgörs av en grav övrig, 2 x 1,7 

x 0,4 meter stor, illustration 7. Stenarna som är 
mellan 0,1-0,5 meter stora ligger i ett till tre la-
ger. Fyllningen består av löst packade stenar, 
mellan dem finns huvudsakligen skogsförna. I 
botten finns ett tunt humöst sandlager med tun-
na rottrådar. Inga konstruktionsdetaljer kunde 
iakttas men stenarna är uppenbarligen staplade 
på varandra så att en slags kallmurning har upp-
stått.

Anläggning 3 utgörs av en stenkrets, 1,4 x 1,5 x 
0,15 meter stor, illustration 7. Stenarna ligger i en 
cirkel i ett lager. De är 0,05-0,2 meter stora men 
huvudsakligen runt 0,1 meter.

Anläggning 4 utgörs av en grav övrig, 7 x 3 x 
0,8 meter stor, illustration 7 och 10. Anläggningen 
utgörs av ett lager sten på berget och ansluter 
till anläggning 1 i nordost. Stenarna i fyllningen 
utgörs av 0,1-0,5 meter stora stenar, men huvud-
sakligen cirka 0,2 meter stora. Mellan stenarna 
fanns skogsförna och ett mycket tunt humöst 

Illustration 7: Anläggning 1488:2 närmast kameran, bakom denna syns även delar av anläggning 1 och 4 samt hela anläggning 3. 
Foto mot sydost.
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Illustration 8: Anläggning 5 och 6 efter undersökning. Foto mot nordväst.
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sandlager med rötter. I den sydöstra delen av 
anläggningen ligger ett stort block 0,9 x 0,75 x 
0,8 meter stort. I anslutning till blocket är ste-
narna i fyllningen tätt packade.

Anläggning 5 utgörs av en stenfylld stensätt-
ning, 1,5 x 1,5 x 0,3 meter stor, illustration 8. An-
läggningen avgränsas av en ring av 0,25-0,4 me-
ter stora stenar, bruten endast i sydöstra delen. 
Fyllningen utgörs av 0,1-0,15 meter stora stenar, 
skogsförna och en rotmatta. I direkt anslutning 
till anläggningen finns ytterligare sten liggande 
direkt på berget.

Anläggning 6 undersöktes och togs bort i 
samband med förundersökningen, illustration 

9. Den utgjordes av en grav övrig, i detta fall en 
stenfylld svacka i berget. Anläggningen var 1,7 
x 0,6 x 0,25 meter stor. Fyllningen utgjordes av 
stenar 0,05-0,4 meter stora, huvudsakligen min-
dre, samt skogsförna. Av stenarna var cirka 5 
liter skärviga. Även flera av de övriga stenarna 
var påtagligt vittrade, betydligt mer än i de intil-
liggande anläggningarna. Berget under anlägg-
ningen lät ihåligt.

Anläggning 7 utgörs av en grav övrig, i form 
av en stenfylld svacka, 5 x 4 meter stor. Anlägg-
ningen är ej undersökt varför djupet inte är 
känt. Ett markkemiprov togs dock på 0,14 me-
ters djup i anläggningen, strax ovanför berg. An-
läggningen bör därför ha ett djup på minst 0,15 
meter. Vid förundersökningen torvades ytan av 
och begränsningen mättes in.

Sektioner
Sektionen som togs upp i anläggning 2 utgjordes 
av ett 0,5 x 0,3 meter stort område där stenar och 

Illustration 9 (vänster): Anläggning 1488:2 närmast kameran, 
bakom denna syns även delar av anläggning 1 och 4 samt hela 
anläggning 3. Foto mot sydost. Illustration 10 (ovan): Anlägg-
ning 5 och 6 efter undersökning. Foto mot nordväst. 
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Illustration 11. Kville 1488 med avgränsning, anläggningar, sektioner och provtagningspunkter. En sammanfattning av de markkemiska anly-
serna finns i tabellen till vänster. © Lantmäteriet.
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humus avlägsnades. Från toppen av stenarna 
och ned till berget var sektionen 0,3 meter 
djup som mest. Sektionen togs upp centralt i 
den västra delen av anläggningen. Fyllningen 
mellan stenarna utgjordes huvudsakligen av 
skogsförna. I botten och delvis under stenarna 
fanns ett tunt humuslager och rötter. Inget 
material lämpligt för datering framkom vid 
undersökningen. Jordprov togs för flottering i 
avsikt att få fram daterbart material.

Sektionen i anläggning 4 utgjordes av ett 2 x 
0,5 meter stort område där stenar och humus av-
lägsnades, illustration 10. Från toppen av stenar-
na och ned till berget var sektionen 0,09 meter 
djup som mest. Sektionen togs upp centralt i an-
läggningens stenfyllning och cirka 1 meter från 
blocket i den sydvästra delen. Fyllningen mellan 
stenarna utgjordes av skogsförna. I botten och 
delvis under stenarna fanns ett tunt humuslager 
och ett relativt kraftigt rotsystem. Inget material 
lämpligt för datering framkom vid undersök-
ningen. Jordprov togs för flottering i avsikt att 
få fram daterbart material.

Sektionen i anläggning A5 utgjordes av ett 
0,8 x 0,7 meter stort område där stenar och hu-
mus avlägsnades. Från toppen av stenarna och 
ned till berget var sektionen 0,3 meter djup som 
mest. Sektionen togs upp i den östra delen av 
anläggningen och in mot centrum. Fyllningen 
mellan stenarna utgjordes huvudsakligen av 
skogsförna. I botten och delvis under stenarna 
fanns enbart ett tunt rotlager. Inget material 
lämpligt för datering framkom vid undersök-
ningen. Jordprov togs för flottering i avsikt att 
få fram daterbart material.

Fynd
Inga fynd framkom vid undersökningen.

Analysresultat
Vedartsanalys
Tre jordprover, från anläggning 2, 4 respektive 5, 
flotterades i avsikt att få fram daterbart material. 
Vid flotteringen framkom några mindre bitar 
som tolkades som möjligen brända. Dessa 
sändes till Vedlab för analys. Erik Danielsson på 

Vedlab kunde dock konstatera att det inte rörde 
sig om bränt material.7

Markkemianalys
Resultatet från markkemiproverna påverkas 
av det tunna jordlagret i de flesta anläggningar 
på platsen och ger inget säkert underlag 
för bedömning av kulturpåverkan och 
bevarandeförhållanden, bilaga 10 och illustration 
11. Detta avspeglas också i resultaten av organisk 
halt (LOI) samt uträkningen av P-kvoten.

Generellt är värdena för magnetisk suscepti-
bilitet (MS) höga, vilket skulle kunna tyda på 
exempelvis eld. Troligare är att det är bergarten 
som påverkar resultatet. Detta stöds av resulta-
ten efter förbränning (MS 550) vilket skiljer sig 
markant från MS-resultaten, något som inte 
borde ha varit fallet om materialet varit upphet-
tat tidigare.  

Fosfatanalysen uppvisar en viss skillnad i re-
sultat mellan de olika anläggningarna men även 
inom anläggningar. Referensproverna ger ett 
resultat på 12 respektive 32 CitP. Proverna från 
anläggning 1 ligger samtliga nära dessa resultat. 
Även anläggning 7 uppvisar låga nivåer. Anlägg-
ning 2, 4 och 6 ligger i ett mellanspektrum på 
57-87 CitP. Högst resultat kan ses i anläggning 5 
med ett genomsnittligt resultat på 105 CitP. Ana-
lysresultaten måste dock bedömas som osäkra 
mot bakgrund av de dåliga provtagningsförhål-
landena på platsen.

Tolkning
Kville 1488 utgör ett mindre gravfält i kustnära 
läge. Läget och utformningen av anläggningarna 
är närmast typiska för hällmarksgravfält 
från metalltid. Fornlämningen bestod av sju 
anläggningar. Två av anläggningarna kan 
bedömas som gravar i form av stensättningar. 
Övriga anläggningar bedöms som grav 
övrig då de troligen ingått i ett ritualiserat 
bruk av platsen under en period. Av dessa är 
anläggning 6 undersökt och borttagen i och med 
förundersökningen.

Anläggning 1, en stensättning, är typisk till 
form även om den är svårt skadad. Analysresulta-

7 Erik Danielsson muntligen 2017-06-05
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ten från markkemiproverna antyder att det inte 
finns rester av ett gravbål och troligen inte heller 
från en skelettbegravning. De utesluter däremot 
inte att en eller flera urnor kan vara nedgrävda 
på platsen, troligen då i bergsprickan.

Anläggning 5, även den en stensättning, är  
tydlig till formen och förefaller inte lika skadad 
som anläggning 1. Den är mindre än anlägg-
ning 1 och troligen tillkommen senare. Det hög-
sta fosfatvärdet i serien av markkemiska prover 
uppmättes i prov 17 vilket är tagit nära centrum 
i anläggningen. Det är möjligt att det indikerar 
gravläggning av en individ.

De övriga anläggningarna är mer svårtol-
kade. Anläggning 2 kan möjligen förklaras som 
uppstaplad sten från plundring/dekonstruktion 
av anläggning 1. Anläggning 3 kan mycket väl 
fylla en rituell funktion på platsen. Anläggning-
en är dock mycket enkel och kan lätt konstrueras 
av en person på mindre än en timme, varför vi 
inte kan utesluta att den är ett resultat av mer 
sentida lek. Anläggning 4 med det stora blocket 
är en sorts anläggning som finns representerad 
på andra gravfält. Huruvida den utgör en grav i 
sig eller är en del i nyttjandet av miljön kan inte 
besvaras mot bakgrund av förundersökningen. 
Skärvstenarna i anläggning 6 i kombination 
med det att berget verkar eldpåverkat kan indi-

kera att anläggningen är en rest efter eldnings-
aktiviteter. Den stenfyllda svackan, anläggning 
7, är av en känd anläggningstyp på metalltida 
gravfält i Bohuslän, men kan inte tolkas närma-
re då den inte undersöktes i detta skede.

Kunskapspotential
Kunskapspotentialen i gravanläggningar är 
ofta hög, detta eftersom de bevarar materialet 
som medvetet och omedvetet deponerats i dem 
relativt bra. På denna plats tyder dock det mesta 
på att bevarandeförhållandena är dåliga. En 
fördjupad fosfatkartering bör kunna besvara om 
skelettbegravningar skett inom anläggningarna 
1 och 5. I övrigt kan det finnas fynd av gravgåvor 
samt gravgods bevarade vilket kan säga en del 
om begravningsskick och datering. Möjligen 
kan det finnas analyserbart material i lite större 
mängd i bergssvackan under anläggning A1 samt 
i anläggning A4, A5 och A7. Kulturlandskapet 
bedömer mot bakgrund av ovanstående 
kunskapspotentialen som medelhög.

Pedagogisk potential
Då fornlämningen ligger i närhet av förskola 
och låg/mellanstadieskola har den en viss 
pedagogisk potential, även om den är skadad.
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Del 4 Utvärdering och 
kommande åtgärder
Utvärdering av undersökningsplanen
Vid tidpunkten för planerad undersökning 
i maj var marktillträde inte ordnat för 
undersökningsområdet vid Kville 732:1. Av detta 
skäl utfördes undersökningen av Kville 1488 
separat i maj 2017. Under en dag i september 
utfördes den avgränsande förundersökningen 
av Kville 732. Detta medförde att insatsen på 
Kville 1488 begränsades något då de tänkta 
samordningsvinsterna med att undersöka båda 
fornlämningarna samtidigt inte uppstod.

Båda fornlämningarna har varit utsatta för 
tafonomiska processer, Kville 732:1 framförallt 
genom transgression och Kville 1488 genom 
naturlig nedbrytning av material. Dessutom är 
båda fornlämningarna skadade genom grustag 
respektive omkonstruktioner.

Inget daterbart material framkom vid Kville 
1488 varför det inte varit möjligt att datera an-
läggningarna. Då relativt få nya fakta framkom 
om gravarna bedömdes de fördjupade fråge-
ställningarna som olämpliga att försöka besvara 
i detta skede.

Undersökningarna ledde till att båda forn-
lämningarnas begränsningar kom att justeras.

Förslag på vidare åtgärder
Kulturlandskapet kan efter förundersökning 
konstatera att fornlämningsstatusen för Kville 
1488 kvarstår. Om det inte är möjligt att bevara  
den i förhållande till den planerade exploate-
ringen har den så pass stora vetenskapliga 
värden att den bör undersökas innan ett 
borttagande. Föreslaget undersökningsområde 
framgår av illustration 5.

Kville 732:1 har genom förundersökningen 
avgränsats. Undersökningsresultaten visar en-
tydigt att inga bevarade delar av boplatsen fanns 
inom förundersökningsområdet och ej heller 
inom den västligaste delen av fornlämningens 
tidigare utsträckning. Begränsning åt väster 
framgår av bilaga 6.

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap i 
Kulturmiljölagen (KML) och genom miljöbal-
kens generella hänsynsregler, där stor vikt läggs 
vid hänsyn till kulturlämningar och kulturmiljö-
er. Ansökan om ingrepp i lämningar lämnas till 
länsstyrelsen.
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Bilaga 1 Schakt

M ö hMarkslag Jordart Lager (m) Fynd ProvKommentar

1 4.0 0.20 0.90 22,4 Skog Sand - Ja -

2 4.0 0.50 0.50 23,8 Grus - Ja -

3 4.0 0.15 0.40 27,2 Skog Ja Ja Ja

4 4.0 0.40 0.40 28,4 Skog Sand - - -

5 4.0 5.00 0.50 27,9 annat - - -

6 4.0 0.35 0.35 28,4 Morän - Ja -

7 4.0 0.25 0.25 28,6 Morän - Ja -

8 4.0 0.15 0.15 29,6 Morän - - -

9 4.0 0.25 0.45 28,4 Sand - - -

10 4.0 0.40 0.45 28 Sand - Ja -

11 4.0 0.35 0.40 27 Sand - Ja -

12 4.0 0.20 0.25 20,7 - - -

13 4.0 0.90 0.90 23 - - -

Schakt 
nr

Längd 
(m)

Minsta 
djup (m)

Största 
djup 
(m)

Anlägg-
ning

0-0,2 humös sand, 
0,2-0,7 grusig sand, 
0,7- botten sand

Till en mindre del 
stört av 
ledningsschakt.

Hygges-
mark

0-0,2 humös sand, 
0,2- botten grusig sand

Grusig 
sand

0-0,05 skogsförna, 
0,05-0,1 humös sand, 
0,1- botten humös 
grusig sand
0-0,1 humös sand, 
0,1- botten sand

Hygges-
mark

0-0,5 massor och schakt 
(sand o grus)

Till stor del stört av 
ledningsschakt.

Hygges-
mark

0-0,1 skogsförna, 
0,1- botten småblockig 
morän

Hygges-
mark

0-0,05 skogsförna, 
0,05- botten sandigt 
grus (morän)

Hygges-
mark

0-0,05 skogsförna, 
moränsluttning

Nedre delen av fin 
nip bra 
boplatsläge.

Hygges-
mark

0-0,1 humös sand, 
0,1- botten sand

Berg i SV delen av 
schaktet.

Hygges-
mark

0-0,15 skogsförna, 
0,15- botten sand

Hygges-
mark

0-0,1 humös sand, 
0,1- botten sand

Ett avslag, lätt 
svallat och 
patinerat. 

Täkt-
område

Sandig 
silt

0-0,1 humös sand, 
0,1- botten sandig silt

Avschaktad yta.

Täkt-
område

Grusig 
sand

0-0,15 humös sand, 
0,15-0,8 grusig sand, 
0,8- botten grusig silt

Avschaktad yta.

Bilagor Kville 732
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Bilaga 2 Fynd

Material HemvistLager Antal Kommentar Fyndstatus

1 Flinta Avslag S 1 1 - Ej tillvaratagen Ja Ja

2 Flinta Avslag S 2 Grusig sand 0,2-0,5 m dj 1 - Ej tillvaratagen Ja Ja

3 Flinta Splitter S 2 Grusig sand 0,2-0,5 m dj 3 - Ej tillvaratagen Ja Ja

4 Flinta Övrigt slagen S 3 1 - Ej tillvaratagen Ja Ja

5 Flinta Övrigt slagen S 6 2 - Ej tillvaratagen Ja Ja

6 Flinta Övrigt slagen S 7 1 Ej tillvaratagen Ja Nej

7 Flinta Avslag S 10 Sand 0,15-0,3 m dj 2 - Ett svallat Ej tillvaratagen Ja Nej

8 Flinta Splitter S 10 Sand 0,15-0,3 m dj 1 - Ej tillvaratagen Nej Nej

9 Flinta Avslag S 11 Sand 0,15-0,8 m dj 1 - Ej tillvaratagen Ja Ja

TOTALT: 13

Fyndlista. Fastighet Fjällbacka 175:23, RAÄ Kville 732:1, Tanum kommun, Västra Götalands län. Projekt nr 1709-1 FU.
Fynd 
nr

Sakord Vikt 
(g)

Svallad Pati-
nerad

Humös sand 0-0,2 m dj

Humös grusig sand 0,1-0,4 
m dj

Småblockig morän 0,1-0,35 
m dj

Hårt svallad

Morän/sandigt grus 0,1-0,25 
m dj

Hårt svallad

Hemvist Typ M ö hBeskrivning Status

1 Schakt 3 Härd 0,7 0,6 0,02 27 Ej fornlämning

Anl 
nr

Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Djup u 
my (m)

Intill övertorvad häll nedanför bergskant i sluttning. 
Troligen rund i formen men belägen  i schaktkant. 
Fyllningen bestod av rikligt med kol och sot, längre ner 
sotig sand. Schaktades ganska djupt. Kolprov togs. 
Nutida datering.

Bilaga 3 Anläggningar
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VEDLAB
     Vedanatomilabbet

Vedlab rapport 1759 2017-09-07

Vedartsanalyser på material från Västergötland, Kville sn. 732:1

Uppdragsgivare: Stig Swedberg/Kulturlandskapet

Arbetet omfattar ett kolprov från en ensamliggande härd, perifert beläget till en stenåldersboplats.

Provet innehåller kol från asp och tall. Det finns också annat bränt material som ev. är hårdbränt ben.

Det utplockade aspkolet kommer att ge en tillförlitlig datering av härden.

Analysresultat 

Anl. ID Anläggnings-
typ

Prov- 
mängd

Analyserad 
mängd

Trädslag Utplockat
för 14C-dat.

Övrigt

1 Härd 1,1g 1,1g 4 bitar Asp 1 bit

Tall 2 bitar

Bränt ben?

Asp 100mg

Erik Danielsson/VEDLAB

Kattås

670 20 GLAVA

Tfn: 0570/420 29

E-post: vedlab@telia.com

www.vedlab.se

De här trädslagen förekom i materialet
Art Latin Max 

ålder
Växtmiljö Egenskaper och användning Övrigt

Asp Populus 

tremula

120 år Inte så kräsen vad gäller 
jordmån

Lätt och porös ved. Lätt att 
klyva. Tålig mot röta. 
Stängselstolpar, båtar takspån

För lövtäckt och barkbröd.

Tall Pinus 

silvestris

400 år Anspråkslös men trivs på 
näringsrika jordar. Den är 
dock ljuskrävande och blev 
snabbt utkonkurrerad från de 
godare jordarna när granen 
kom

Stark och hållbar. 
Konstruktionsvirke, stolpar, 
pålar, båtbygge, kärl (ej för 
mat) takspån, tjärbloss, träkol, 
tjärbränning

Underbarken till nödmjöl, 
årsskott kokades för C-
vitaminerna. Även som 
kreatursfoder

Uppgifter om maximal ålder, växtmiljö, användning mm är hämtade ur: Holmåsen, Ingmar Träd och buskar. 

Lund 1993. Gunnarsson, Allan Träden och människan. Kristianstad 1988. Mossberg, Bo m.fl. Den nordiska 

floran. Brepol, Turnhout 1992.

Bilaga 4 Vedlab rapport 1759
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CEDAD - CEntro di DAtazione e Diagnostica 
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio de Giorgi”, Università del Salento 

c/o Cittadella della Ricerca, S.S. 7 per Mesagne, Km. 7 +300, 72100 Brindisi 
Tel. +39 0832 295050 FAX +39 0832 295058 

 e-mail: cedad@unisalento.it 
web: www.cedad.unisalento.it 

Annika Ostlund 
Kulturlandskapet 

Sweden 
 
 

06 October  2017 
 

Rif.CEDAD: 2017_0176 
Results of Radiocarbon Dating  

Dear sir, please find enclosed the results of the radiocarbon dating of the sample 

you submitted to CEDAD (AMS and radiocarbon dating facility, University of Lecce, Italy) 

and listed in Table 1. 

Sample ID  CEDAD Code Proveneance 

1709_1 LTL17668A  
 

M

acro contaminants were removed from  the samples by mechanical handpicking under 

optical microscope. The selected portion of the  samples was  treated in order to 

chemically remove any possible source of contamination. 

 The purified sample material was then converted to carbon dioxide by combustion 

in sealed quartz tubes. The obtained carbon dioxide was converted at 550°C  into graphite 

by using ultrahigh purity Hydrogen as reducing medium and 2 mg  iron powder as catalyst.  

The sample yielded enough graphite to allow an accurate determination of the radiocarbon 

age by the accelerator mass spectrometer.   

The radiocarbon concentrations have  been determined in the accelerator mass 

spectrometer by  comparing the 12C, 13C currents and the 14C counts obtained from the 

TABLE 1. SUMMARY OF THE DATED SAMPLES. 

Bilaga 5 2017_0176
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CEDAD - CEntro di DAtazione e Diagnostica 
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio de Giorgi”, Università del Salento 

c/o Cittadella della Ricerca, S.S. 7 per Mesagne, Km. 7 +300, 72100 Brindisi 
Tel. +39 0832 295050 FAX +39 0832 295058 

 e-mail: cedad@unisalento.it 
web: www.cedad.unisalento.it 

samples with those obtained from standard materials supplied by IAEA (International 

Atomic Energy Agency) and NIST (National Institute of Standard and Technology).  

The “conventional radiocarbon age” was calculated with a 13C correction based on 

the 13C/12C ratio measured directly with the accelerator. For the estimation of the 

measurement uncertainty (standard deviation) both the radioisotope counting statistics and 

the scattering of the data have been taken into account. The larger of the two is given as 

final error in Table 2. 

Sample  
Radiocarbon content 

(pMC) 
δ13C (‰)(**) Note  

LTL17668A 120.47 ± 0.55 -24.6 ± 0.5 After 1950 AD 
 

(**) 

The 

listed values of the carbon stable isotopes fractionation term (13C) are measured by AMS. These values can differ from the natural 

fractionation and from those measured by IRMS. 
 

 

 

Best Regards, 

Prof. Dr.  Lucio Calcagnile 

TABLE 2. MEASURED VALUES. 
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Bilaga 6 Ny avgränsning Kville 732
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Bilagor Kville 1488

Bilaga 7 Anläggningar

Sektion 
nr

Anlägg-
ning

Längd 
(m)

Minsta 
djup (m)

Största 
djup (m)

Lager Fynd

1 A2 0,5 0 0,3 Stenarna i huvudsak lagda direkt på berget, men mellan 
stenarna finns en 3-4 cm tjock fyllning av skogsförna. 
Även en tunn jordhorisont unde de understa stenarna 
(troligen skapad av rötter).

-

2 A4 2 0 0,35 Jordlager mellan stenar. Stenar direkt på rotmattan över 
berget.

-

3 A5 0,8 0,03 0,3 Fyllning endast av rotmatta, dock en aning kompakt kring 
mitten av anläggningen.

-

Bilaga 8 Sektioner

Anl nr Typ Status Beskrivning Undersöknings- 
status

1 Stensättning Skadad Oregelbunden (tidigare rund) stensättning 4,5 x 5 x 0,6 m stor. 
Kantkedja från V till O av stenar som är 0,2-0,3 m stora. I V 
delen finns sex stenblock 0,5-0,8 m stora. Fyllningen i S delen 
består av stenar som är mellan 0,05-0,4 m stora. En större sten 
(45cm stor) utgör möjligen en sydsten i lämningen. Det finns 
även en tendens till inre strukturer i form av en inre kantkedja. 
De större blocken ger däremot intrycket av att vara flyttade från 
ett ursprungligt läge.

Delundersökt

2 Grav övrig Oskadad Oval stensättning i 2-3 lager, sten mellan 0,1-0,5 m, 
huvudsakligen 0,2 m stora. Stenarna är löst packade. Troligen 
består lämningen av upplagd sten efter plundring av anl 1.

Delundersökt

3 Grav övrig Skadad Närmast cirkelformad stenkrets av sten mellan 0,05-0,2 m stora, 
huvudsakligen 0,1 m. Ett tomrum i mitten utan fyllning. Ett antal 
lösa stenar i anslutning,  troligen flyttade.

Ej undersökt

4 Grav övrig Oskadad Oregelbunden stensättning bestående av sten mellan 0,1-0,5 m 
stora, huvudsakligen 0,15-0,2 m. Tydlig avgränsning åt SV, 
även med ett block 0,9 x 0,75 x 0,8 m. Potentiell konstruktion 
NO om blocket. Möjligen är lämningen ett utkastlager från anl 1, 
men ytan där blocket återfinns ger ett mer packat och 
konstruerat intryck. Denna del av anläggningen kan således 
utgöra resterna efter en grav.

Delundersökt

5 Stensättning Skadad Oval stensättning med kantmarkeringar av större stenar 0,25-
0,4 m stora.  Fyllnadssten mellan 0,1-0,15 m stora

Delundersökt

6 Grav övrig Oskadad Oregelbunden ansamling stenar som troligen utgör utkastlager 
från kringliggande anläggningar, men som även kan utgöra 
resterna av en grav. Ingående stenar mellan 0,05-0,4 m stora 
(huvudsakligen mindre). Fyllningen innehåller ca 5 liter skärvig 
sten – möjligen ett resultat av uppvärmning - och övriga 20 liter 
sten känns vittrad. Även den underliggande bergytan uppvisar 
tecken på uppvärmning. Stenar lagda direkt på berget med 
endast tallförna emellan. Inga fynd eller kolförekomster 
påträffades.

Undersökt och 
borttagen

7 Grav övrig Oskadad Stenfylld bergsskreva som eventuellt kan utgöra ett utkastlager 
eller separat lagd konstruktion. Anläggningen undersöktes ej 
utan framkom vid avtorvning av anläggning 5

Ej undersökt
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Prover sorterade på anläggningsnummer

Pro
v nr

Hemvist Kommentar MS MS550 CitP CitPOI Pkvot LOI CitP snitt

6 Anl 1 24 372 20 284 13,8 24,5
11 Anl 1 79 427 32 248 7,8 21,3
12 Anl 1 Nära myrstack 35 255 43 242 5,7 25,8
13 Anl 1 Nära myrstack 182 404 28 389 13,7 26,2 31

4 Anl 2 221 443 73 266 3,7 15,7
5 Anl 2 200 820 101 484 4,8 30,6 87
8 Anl 4 235 366 82 314 3,8 21,5
9 Anl 4 174 451 69 458 6,6 17,4
10 Anl 4 173 353 52 323 6,2 30,1 68
17 Anl 5 Djup 0,03 m 233 398 75 233 3,1 11,1
18 Anl 5 Djup 0,03 m 277 466 134 172 1,3 6,5 105
1 Anl 6 180 554 55 301 5,5 14,3
2 Anl 6 166 336 48 262 5,5 9,6
3 Anl 6 145 299 68 330 4,9 14,3 57
14 Anl 7 Ca 0,15 m u markyta och 

0,05 m över berg
15 265 23 487 21,1 79,9 23

15 Ref prov Tallförna på berg 58 1403 32 341 10,6 19,2
16 Ref prov 0,1 m dj och 0,02 m över 

berg
38 74 12 265 21,7 19,6 22

Prover sorterade på provnummer

Pro
v nr

Hemvist Kommentar MS MS550 CitP CitPOI Pkvot LOI CitP snitt

1 Anl 6 180 554 55 301 5,5 14,3
2 Anl 6 166 336 48 262 5,5 9,6
3 Anl 6 145 299 68 330 4,9 14,3 57
4 Anl 2 221 443 73 266 3,7 15,7
5 Anl 2 200 820 101 484 4,8 30,6 87
6 Anl 1 24 372 20 284 13,8 24,5
8 Anl 4 235 366 82 314 3,8 21,5
9 Anl 4 174 451 69 458 6,6 17,4
10 Anl 4 173 353 52 323 6,2 30,1 68
11 Anl 1 79 427 32 248 7,8 21,3
12 Anl 1 Nära myrstack 35 255 43 242 5,7 25,8
13 Anl 1 Nära myrstack 182 404 28 389 13,7 26,2 31
14 Anl 7 Ca 0,15 m u markyta och 

0,05 m över berg
15 265 23 487 21,1 79,9 23

15 Ref prov Tallförna på berg 58 1403 32 341 10,6 19,2
16 Ref prov 0,1 m dj och 0,02 m över 

berg
38 74 12 265 21,7 19,6 22

17 Anl 5 Djup 0,03 m 233 398 75 233 3,1 11,1
18 Anl 5 Djup 0,03 m 277 466 134 172 1,3 6,5 105

Bilaga 9 Markkemiprov
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Markkemiska- och fysikaliska analyser av prover från 
Raä 1488, Kville sn., Tanums kommun, Bohuslän. 
 
Samuel Eriksson, Miljöarkeologiska laboratoriet i Umeå  

 
Bakgrund
Provmaterialet är insamlat i samband med en förundersökning inom gravfältet Kville 1488. 
Målet med provtagning och analys är att ytterligare klargöra anläggningarnas funktion, söka 
spår efter gravläggning samt om möjligt bedömma bevarandeförhållanden för makrofossil, 
ben och metaller. 
 
Provmaterial och information har tillhandahållits av Stig Swedberg, Kulturlandskapet. 
 
Provbehandling
Innan analys torkas prover i 30°C, varefter det homogeniseras genom mortling och sållning 
genom ett 1,25 mm såll. Vid provförbehandlingen tillvaratas eventuella fynd och kol och 
järnutfällningar noteras vid förekomst. Analysen är utförd av Samuel Eriksson.   
 
Proven analyserades med avseende på 5 markkemiska/ fysikaliska parametrar.  De 5 
parametrarna är: 
  
1. Fosfatanalys, Cit-P enligt Arrhenius och Miljöarkeologiska laboratoriets citronsyrametod. 
Fosfathalten anges som ppm P (mg*kg-1) torrvikt extraherad med citronsyra (2 %).  
2. Fosfatanalys efter oxidativ förbränning, Cit-POI. Fosfathalten anges som ppm P (mg*kg-1) 
torrvikt, extraherad med citronsyra (2 %) efter förbränning av provet vid 550°C (Engelmark 
och Linderholm, 1996). 
3. Organisk halt, LOI (Loss 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) är analyserad med ett Bartington system, (MS3 och MS2B 
mätcell). Susceptibiliteten anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik susceptibilitet, per 10 g jord 
(Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). Med MS menas magnetiserbarheten hos ett 
material, dvs. i vilken omfattning ett jordprov förstärker ett pålagt magnetiskt fält.  
5. Magnetisk susceptibilitet efter oxidativ förbränning vid 550°C, MS550 (SI) är analyserad 
med ett Bartington system, (MS3 och MS2B mätcell) och anges som χlf 10-8 m3 kg-1 masspecifik 
susceptibilitet, per 10 g jord (Dearing 1994, Thomson och Oldfield, 1986). 
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2 

Resultat
Totalt analyserades 17 prover med avseende på 5 parametrar, analysresultat återfinns i tabell 
1. 
 
Tabell 1. Fullständiga analysresultat. 

 
Halten oorganiska fosfater indikerar möjlig kulturpåverkan i prov 17_0033_017, anläggning 
A5. De relativt höga värdena för MS är troligast berggrundsberoende i kombination med ett 
tunnt jordtäcke. Genomgående höga organiska halter beror troligen på att proverna tagits i en 
humös A-horisont med inblandning av förna. 
 
Utifrån informationen och analysdata är det svårt dra några säkra slutsatser om 
bevarandeförhållanden. Ett tunnt jordlager med stora inslag av recent organiskt material, 
eventuellt i kombination med rörligt markvatten ger generellt inte goda 
beverandeförhållanden för ben, makrofossil eller metaller. 

MALNo Prov Anl. Djup (cm) Typ Fältanteckning MS MS550 CitP CitPOI Pkvot LOI
17_0033_001 1 180 554 55 301 5,5 14,3
17_0033_002 2 166 336 48 262 5,5 9,6
17_0033_003 3 145 299 68 330 4,9 14,3
17_0033_004 4 A2 221 443 73 266 3,7 15,7
17_0033_005 5 A2 200 820 101 484 4,8 30,6
17_0033_006 6 A1 24 372 20 284 13,8 24,5
17_0033_007 8 A4 235 366 82 314 3,8 14,7
17_0033_008 9 A4 174 451 69 458 6,6 21,5
17_0033_009 10 A4 173 353 52 323 6,2 17,4
17_0033_010 11 A1 79 427 32 248 7,8 30,1
17_0033_011 12 A1 Nära myrstack 35 255 43 242 5,7 21,3
17_0033_012 13 A1 Nära myrstack 182 404 28 389 13,7 25,8
17_0033_013 14 15 Kontrollprov Ca 0,05 över berg 15 265 23 487 21,1 26,2
17_0033_014 15 Tallförna på berg 58 1403 32 341 10,6 79,9
17_0033_015 16 10 Kontrollprov Ca 0,02 över berg 38 74 12 265 21,7 19,2
17_0033_016 17 3 Över berg 233 398 75 233 3,1 19,6
17_0033_017 18 A5 3 Över berg 277 466 134 172 1,3 11,1
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Kville 732:1 och 1488, Tanums kommun,  
Västra Götalands län  

I maj och september 2017 förundersökte Kulturlandskapet 
fornlämningarna Kville 732:1 och 1488, en boplats respektive 
ett gravfält strax sydost om Fjällbacka. Kville 732:1, en boplats 
från mesolitikum, avgränsades mot planerad exploatering, 
en infartsväg. Kville 1488 förundersöktes och bedöms fortsatt 
som ett gravfält, sannolikt metalltida, bestående av två 
stensättningar och fem övriga gravar.

www.kulturland.se


