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Figur 1. Översikt med utredningsområden markerade.
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Figur 2. Översikt med utredningsområden samt närliggande lämningar markerade. Skala 1 :10 000.
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Sammanfattning
Under fyra dagar i slutet av augusti 2019 genomförde 
Bohusläns museum en arkeologisk utredning steg 2, i 
Långevik strax norr om samhället Väjern i Sotenäs 
kommun. Detta med anledning av planerad detaljplan 
för bostäder och verksamheter. De undersökta ytorna 
bestod av tre separata utredningsområden ( UO1, 2 & 4 ). 
I utredningen ingick även en hällristningsinventering 
inom hela programområdet samt en kart- och arkiv-
studie i syfte att lokalisera bebyggelse och andra anlägg-
ningar samt för bedömning av ålder för L2019 :257 och 
L2019 :258 ( husgrunder påträffade vid AU1 2018 ). Vid 
utredningen hittades nya lämningar i form av möjliga 
boplatslämningar ( 2019 :3829 ), även en stenmur påträf-
fades ( L2019 :4642 ). De nya lämningarna har registre-
rats i fornminnesregistret Fornreg. I övrigt hittades inga 
arkeologiska lämningar inom utredningsområdet. Inga 
hällristningar påträffades heller i samband med hällrist-
ningsinventeringen.

Bakgrund
Fastigheter i Långevik AB planerar inom programområ-
det att bygga 500 bostäder samt ett 10 000 kvadratmeter 
stort område med verksamheter. Inom utredningsområ-
det finns tre husgrunder från historisk tid ( registrerade 
under två lämningar, L2019 :257 och L2019 :258 ). I när-
området finns flera kända fornlämningar i form av rösen, 
boplatser, gravar och hällristningslokaler. Norr om ut-
redningsområdet finns by- och gårdstomten Långeviks 
gamla tomt ( RAÄ Askum 585 :1/L19070 :4724 ), vilken ej 
ingick i denna utredning. 2018 genomförde Bohusläns 
museum en arkeologisk utredning steg 1 inom hela plan-
området. I samband med denna pekades fyra separata 
utredningsområden ut som lämpliga för vidare arkeo-
logiska insatser. Tre av dessa utpekade områden ingick 
i steg 2-utredningen ( utredningsområde ( UO ) 1, 2 & 4 ). 

Utredningsområdet uppgick till cirka 8 hektar. Även 
en hällristningsinventering skulle göras över hela pro-
gramområdet.

Landskapsbild
Utredningsområdet ligger alldeles norr om samhäl-
let Väjern samt norr om Smögen och Kungshamn. 
Landskapet består till större delen av kala, flacka berg 
med sprickdalgångar, i väst skymtar havet och den 

bohuslänska skärgården. Utredningsområdet genom-
korsas av gärdesgårdar och stenbrott. Under 1800-talets 
slut tog stenindustrin fart i området och stenbrytningen 
har satt sina spår i landskapet i stora delar av Sotenäs 
kommun ( Hernek 2019 ). Inom utredningsområdet lö-
per två smala dalgångar i öst–västlig riktning, Stämmet 
och Myrarna. Stämmet är till stora delar exploaterad av 
befintlig bergtäkt, i övrigt består området av tät vegeta-
tion samt branta berg och stup. Inom Stämmet har det 
tidigare funnits en minkfarm från vilken det idag finns 
några få synliga spår efter i landskapet i form av betong-
pelare och trasiga minkburar som ligger kvar i den nu-
mera igenvuxna terrängen. Myrarna som ligger längre 
söderut består av till största delen av halvt igenvuxen 
åkermark med bergsimpediment, diken och åkerholmar. 

Fornlämningsmiljö
Askums socken har en rik fornlämningsmiljö, de flesta 
ligger dock längre inåt land och utgörs av boplatser, gra-
var och hällristningar. Inom utredningsområdet finns 
ett flertal stenbrott som utgör resterna av den omfat-
tande stenindustrin som förekommit i området. Strax 
norr om utredningsområdet finns Långeviks gamla tomt 
( L1970 :4724, RAÄ Askum 585 :1 ), en by- och gårdstomt 
som går att finna på storskifteskartan från 1798. I när-
området finns ett flertal fornlämningar registrerade, på 
bergskrönen som omger utredningsområdet ligger ett 
flertal rösen och stensättningar ( till exempel L1970 :4062, 
L1970 :4466, L1970 :4107 ). 

Tidigare undersökningar
Bohusläns museum utförde under hösten 2018 en arke-
ologisk utredning steg 1 inom programområdet. Utred-
ningen bestod av 2 dagars fältinventering samt kart- och 
arkivstudie. Vid utredningen påträffades 2 st nya läm-
ningar i form av huslämningar ( L2019 :257 & L2019 :258 ) 
samt en kvarnmiljö ( L2019 :252 ) som även återfanns i 
kartmaterial från 1824. Även 4 stycken övriga kulturhis-
toriska lämningar registrerades i samband med utred-
ningen i form av husgrunder samt en väg till den ovan 
nämnda kvarnmiljön. I samband med utredningen 2018 
konstaterades även ett stort antal stenbrott inom områ-
det och att dessa bör beaktas som övrig kulturhistorisk 
lämning. I samband med utredningen 2018 gjordes även 
en omfattande kart- och arkivstudie ( se Hernek 2019 ). 
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Figur 3. Plankarta över UO1 med grävda schakt. Skala 1 :700.
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Syfte, metod och genomförande
Syftet med en arkeologisk utredning steg 2 är att ta reda 
på om fornlämningar berörs av planerat arbetsföretag. 
Utredningen ska även preliminärt avgränsa nyupptäckta 
fornlämningar. Resultaten från den arkeologiska utred-
ningen ska kunna användas vid Länsstyrelsens fortsatta 
tillståndsprövning och utgöra underlag inför eventuella 
kommande arkeologiska åtgärder. Resultaten ska också 
kunna användas som underlag i företagarens planering. 
Utöver utredningsgrävning med hjälp av sökschakt skul-
le en antikvarisk bedömning för tre husgrunder göras 
( L2019 :257 & L2019 :258 ) med stöd av kart- och arkiv-
studie. Även en hällristningsinventering inom hela pla-
nområdet ingick i utredningen. 

Resultat
UO1
Totalt drogs 38 sökschakt inom utredningsområdet. 
Inom utredningsområde 1 ( UO1 ) som utgör det nordli-
gaste av de tre utredningsområdena påträffades en an-
läggning med brända ben, anläggningen tolkades som 
en grop. Då medverkande fältpersonal hade osteologisk 
kompetens kunde benen bedömas redan i fält. Då det 
ej gick att med säkerhet säga om det rörde sig om hu-
mant eller animaliskt material, samt att inga andra an-
läggningar eller fynd påträffades gjordes bedömningen 
att inga vidare arkeologiska insatser inom UO1 var nöd-
vändiga. I övrigt påträffades ett blandat fyndmaterial i 
matjorden inom UO1 bestående av tegel, glas, spikar samt 
ett pipskriftskaft. 

Figur 4. Del av utredningsområde 1, foto taget mot nordost. Bohusläns museum.
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UO2
Utredningsområde 2 ( UO2 ) visade sig bestå av mycket tät 
vegetation, berg, skrevor och branta stup vilket omöjlig-
gjorde insats med grävmaskin. Endast okulär besiktning 
gjordes inom UO2. Kvarnlämningarna som påträffades 
i samband med utredningen som genomfördes hösten 
2018 ( Hernek 2019 ) ligger i anslutning till UO2 :s västra 
delar. Inga ytterligare kvarnlämningar hittades inom 
UO2. Det vattendrag som går igenom kvarnmiljön fort-
sätter genom UO2 i öst-västlig riktning, dock hittades 
som nämnts inga ytterligare spår efter kvarnverksam-
het längs med vattendraget. Inom utredningsområdet 
har det tidigare funnits en minkfarm av vilken det idag 
finns några få spår kvar ovan mark i form av övergivna 
minkburar samt betongfundament.

UO4
Utredningsområde 4 ( UO4 ) ligger söder om UO1 och UO2 
och består till största delen av en långsträckt dalgång. I 
utkanten av områdets sydvästra delar finns några bo-
stadshus. Området består till största delen av öppen be-
tes- och ängsmark, med inslag av åkerholmar och bergs-
impediment. Delar av utredningsområdet bestod av tät 
blandskogsvegetation där det ej var möjligt att ta sig in 
med maskin. Inledningsvis drogs sökschakt i de norra 
delarna av utredningsområdet. Lagerföljden i schakten 
i den norra delen var av likartad karaktär med matjord 
blandat med en del småsten ner till ett djup om cirka 
0,20 meter, därunder den naturliga botten bestående av 
ljusbrun–gul sand med smågrus och snäckskal som tro-
ligen utgör den gamla havsvikens botten. I de nordöstra 
delarna av ytan hade sanden en rödbrun nyans och inne-
höll mindre småsten än i den norra delen. I de mittersta 

Figur 5. Terrängen inom UO2, foto taget mot sydväst. Bohusläns museum.
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Figur 6. Plankarta över UO4 med grävda schakt och L2019 :3829. Skala 1 :2 500.
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Figur 7. Detaljkarta L2019 :3829. Skala 1 :500.
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delarna samt i de södra delarna av UO4 hade lagerfölj-
den en annan karaktär. Under matjorden, på ett djup av 
cirka 0,25 meter påträffades en gråbrun, kompakt lera, 
under denna lera låg ett grusigt sandlager med en hel 
del snäckskal på ett djup av cirka 0,30 meter. Leran ut-
gör troligen ett svämlager och den snäckskalsblandade 
sanden den naturliga gamla havsbotten från tiden då 
området utgjorde en havsvik. I den nordöstra delen av 
UO4 påträffades ett stenfyllt dike/äldre dränering. I de 
sydöstra delarna påträffades 3 rännor som tolkades som 
möjliga lämningar efter en byggnad/er. Området med 
rännorna har registrerats i Fornreg ( L2019 :3829 ) och 
bör vid exploatering undersökas vidare i form av arkeo-
logisk förundersökning.

I den nordöstra kanten av UO4 påträffades en sten-
mur som var synlig ovan mark. Muren bestod av minst 
2 skikt med huggen sten, cirka 0,35 meter höga vardera. 

Stenmuren har registrerats i Fornreg som övrig kultur-
historisk lämning ( L2019 :4642 ).

Husgrunder L2019 :257 och 258
I utredningen ingick även att fastställa antikvarisk status 
för de historiska husgrunderna L2019 :257 och L2019 :258 
som ligger inom UO4. 257 består av 2 husgrunder, varav 
den ena ligger i anslutning till en gärdesgård. Denna 
byggnad tolkades vid arkeologisk utredning steg 1 2018 
som skydd för kreatur. Vid arkeologisk utredning steg 
2 2019 noterades att denna byggnad ligger på den norra 
sidan av gärdesgården, det vill säga utanför själva betes-
marken. I arkiven finns uppgifter om att det förekom-
mit torvhantering i området och byggnadsresterna är 
troligen rester ifrån en torvlada. Den andra husgrunden 
som ingår i L2019 :257 är betydligt större än föregående 

Figur 8. Den större av de båda husgrunderna som hör till L2019 :257. Foto taget mot öst. Bohusläns museum.
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Figur 9. En av rännorna som påträffades inom UO4. Foto taget mot öst. Bohusläns museum.
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och omgärdas av tät vegetation och är något svåråtkom-
lig. Husgrunden är till delar bevuxen med bland annat 
nyponbuskar. Husgrunden består av åtminstone 4 skikt 
med huggen sten. Omkring husgrunden växer ett flertal 
äppelträd, syren- och nyponbuskar. I arkiven finns upp-
gifter om att det ska ha funnits ett torp i området men 
har ej kunnat återfinnas i kartmaterialet. 

I nordöstra kanten av UO4 ligger den andra husgrun-
den, L2019 :258. Denna byggnadsrest består enbart av 
ett fåtal kvarvarande syllstenar och omgärdas av recent 
material i form av glas, spik, tegel och järnrör. Denna 
byggnad har troligen tillkommit i samband med den 
omfattande stenbrytningen som förekommit i området 
( se Hernek 2018 ). 

Kart- och arkivstudie
I samband med utredningen gjordes en kart- och ar-
kivstudie i enlighet med förfrågningsunderlaget från 
Länsstyrelsen. Inom UO2 kunde ingen bebyggelse spå-
ras, 1826-års karta visar åker- och ängsmark, även i kart-
material från 1878 används området för odling och bete 
med tillhörande hägnad i nord–sydlig riktning. I övrigt 
består UO2 av berg utan synlig bebyggelse. UO4 består 
till största delen av före detta myrmark som 1824/26 
nyttjats till ängsmark samt enstaka åkerstycken, fram-
förallt i den södra respektive sydvästra delen. I de syd-
västra delarna ska det enligt de historiska kartorna legat 
ett torp vid namn Bomyren. På 1798 års karta syns två 
byggnader markerade på kartan, men utan förklaring. 
Denna bebyggelse saknas i det senare kartmaterialet. 
Torpet Bomyren finns omnämnt för första gången i ett 
jordrannsakningsprotokoll år 1665, men tycks inte fin-
nas omnämnt efter 1830 ( enligt Ortnamn i Göteborg 

Figur 10. Diverse dumpat skrot inom UO4. Foto taget mot N. Bohusläns museum.
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Figur 11. Rektifierad karta, enskifte från 1824. Kartan visar området för den föregående utredningen steg 1. Ur Hernek 2019  
( figur 18 ). Skala 1 :7 000.
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och Bohus län, OGB ). I fält syntes inga spår ovan mark 
efter ovan nämnda torp. Området där torpet torde ha 
legat var till delar bebyggt, övriga delar bestod av berg, 
lämningar från stenkrossverksamheten samt stora mäng-
der modernt avfall i form av bland annat rester från ett 
plåttak samt diverse dumpat skrot. 

Gällande husgrunderna L2019 :257 och L2019 :258 som 
påträffades i samband med utredning steg 1 hösten 2018 
kunde inga spår av några torp återfinnas i vare sig de 
historiska kartorna eller i textakterna. Enda påträffade 
uppgiften om ett torp vid Myrarna är i mantalslängden 
1810 men går ej att återfinna i kartorna. L2019 :257 finns 
markerad som byggnad på kartorna 1866 och 1871 invid 
norra kanten. L2019 :258 dyker upp i kartorna först på 
1937-års ekonomiska karta. Med tanke på att dessa hus-
grunder ligger invid myrmark är det mycket möjligt att 
det är grunder ifrån torvlador som har använts för att 
torka den torv som tagits upp i närområdet. På 1824-års 
karta finns uppgifter om torvhantering i anslutning till 
Myrarna i bergen ( i form av torkningsplatser och vägar 

för transportering av torven ). Det finns även skriftliga 
uppgifter från 1826 som nämner torvhantering i områ-
det. Utseende och läge överensstämmer med liknande 
lämningar som påträffats i Bohuslän. Torvlador använ-
des för att förvara de upptagna torvstyckena efter att de 
legat på berget och torkat. Torvstyckena användes sedan 
som uppvärmning och/eller som strö till djuren. Fält-
undersökningen bekräftar att den ena av husgrunderna 
tillhörande L2019 :257 troligen är en torvlada. Den andra 
husgrunden som hör till 257 är större och omgärdas av 
syrenbuskar, nypon och äppelträd och det är mer tro-
ligt att detta är husgrunden från ett torp alternativt en 
byggnad som tillkommit i samband med den omfattande 
stenbrytningen som förekommit i området. 

Hällristningsinventering
Inom hela programområdet ( cirka 65 hektar ) genom-
fördes en hällristningsinventering under 2 dagar. In-
venteringen gjordes av Stiftelsen för dokumentation 

Figur 12. Foto från hällristningsinventeringen. Tommy besiktigar en vattenöversilad häll lämpad för ristningar. I bakgrunden, 
mot söder, syns röset Askum 318 :1 och nedanför detta samhället Väjern. Foto : Andreas Toreld, Stiftelsen för dokumentation av 
Bohusläns hällristningar.
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av Bohusläns hällristningar. Vid inventeringen var väd-
ret omväxlande soligt och molnigt med inslag av kor-
tare regnskurar, väderförhållandena ansågs tillräckligt 
goda för att genomföra inventeringen och uppnå dess 
syfte. Inom området finns en större sammanhängande 
odlingsmark vid Myrarna samt en mindre vid by- och 
gårdstomten i de norra delarna. Kring odlingsmarker-
na konstaterades jämna och välslipade hällar och några 
åkerholmar vilket normalt är lämpliga platser för häll-
ristningar. I detta fall var de dock alldeles för lågt belägna 
( cirka 5 meter över havet ) och låg under havsytan vid den 
aktuella perioden för hällristande, det vill säga bronsål-
der/förromersk järnålder. Fältarbetet koncentrerades 
därför till de områden som ligger ovanför 10 meter över 
dagens havsyta, vilket motsvarar havsnivån under för-
romersk järnålder och tidigare perioder. De hällar som 
ansågs som lämpliga hällristningslokaler sopades av med 
sopkvast och besiktigades okulärt. Inga hällristningar 
påträffades inom planområdet. Närmast kända hällrist-
ning ligger cirka 2 kilometer öster om området. Se full-
ständig rapport för hällristningsinventeringen i bilaga 2.

Resultat gentemot 
undersökningsplanen
Målsättningarna med utredningen såsom beskri-
ven under rubriken Syfte, metod och genomförande 
får anses som uppfylld. Några avvikelser gentemot 

undersökningsplanen gjordes dock. UO2 kunde enbart 
undersökas okulärt på grund av rådande terräng, ut-
redningsområdena skulle i första hand undersökas med 
sökschakt med hjälp av grävmaskin vilket inte var möjligt 
inom UO2. I utredningen ingick att antikvariskt bedöma 
husgrunderna L2019 :257 & 258 med hjälp av fältbesök 
samt kart- och arkivstudie. I samband med fältarbetet 
konstaterades att den ena av husgrunderna tillhörande 
L2019 :257 troligen är resterna från en torvlada. I arkiven 
finns uppgifter om torvhantering i området vilket stär-
ker denna tolkning ytterligare. 

I utredningen ingick även en hällristningsinventering 
inom hela programområdet, inga hällristningar påträf-
fades i samband med inventeringen.

I samråd med Länsstyrelsen beviljades en extra ma-
skindag för igenläggning av schakt.

Slutsatser samt åtgärdsförslag
I samband med utredningen har tidigare okända läm-
ningar registrerats i Fornreg ( L2019 :3829 och 4642 ). 
L2019 :3829 har registrerats som Övrig boplatslämning. I 
händelse av exploatering bör området med de nyregist-
rerade lämningarna undersökas vidare i form av arkeolo-
gisk förundersökning. En stenmur påträffades inom UO4 
och har registrerats som Övrig kulturhistorisk lämning 
( L2019 :4642 ). I övrigt kvarstår L2019 :257 och L2019 :258 
lämningarna som Övrig kulturhistorisk lämning.
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Bilagor
Bilaga 1.    Kontexttabell

Bilaga 2.   Hällristningsinventering Långevik 1 :12, Sotenäs kommun. Stiftelsen för  
dokumentation av Bohusläns hällristningar



Bilaga 1. Kontexttabell

Objid Kontexttyp Undertyp Undersökningsmetod
Längd 
(m)

Bredd 
(m)

Djup/ 
tjocklek (m)

Form i plan
Fyllnings-
Typ

Fyllnings-
färg

Fynd id Beskrivning & tolkning Övrig dokumentation Fritext

1 Schakt Maskin 10 1,45 0,35 Matjord Mörkbrun
0-0,27 M matjord därunder ljusgrå lera. Mat-
jorden är mörkbrun med inslag av tegel, 
bränd lera, rödgods, en blybit.

2 Schakt Maskin 7,5 1,3 0,3 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0,05-03 matjord; 03- grå 
lera

3 Plandokumenterad Okulär 0,5 0,35 Oval Sand Brun 1
Fyllningen påminner om matjord, dock något 
mer grusig  fåtal sotfläckar.  Troligtvis grop.

Något osäker inmätning pga av 
vatten.

4 Schakt Maskin 9 1,3 0,33 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0,05-03 matjord; 0,3- gul-
grå lera

Fåtal fynd av recent karaktär  
(tegel m. M).

5 Schakt Maskin 8 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0.25-
0,3 Grå silt; 0,3- grå sjösand.

6 Plandokumenterad Okulär 0,7 0,6 Rund Sand Brun
Fyllningen liknar matjord. Relativt tydlig av-
gränsning mot undergrunden. Grop.

7 Schakt Maskin 7 1,3 0,3 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0,25- 
grå sjösand

Enstaka fynd av recent karaktär.

8 Schakt Maskin 7 1,3 0,45 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0.05-0,3 Matjord; 0,3- grå 
sjösand

Fåtal fynd av recent karaktär

9 Schakt Maskin 8 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0.05-0,25 Matjord; 0,25-
0,3 grå lera; 0,3- grå sjösand

Fåtal fynd av recent karaktär

10 Schakt Maskin 8 1,3 0,25 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0,05-0,25 matjord; 0,25- 
grå lera

Fåtal fynd av recent karaktär samt 
två bitar flinta (ej bearbetade).

11 Schakt Maskin 10 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv; 0,05-03 matjord; 0,3- grå 
lera

Fåtal fynd av recent karaktär 
samt ett flintavslag

12 Sten (topo) Berg i dagen

13 Schakt Maskin 8 1,3 0,3 Matjord Brun
0-0,05 Grästorv;0,05-0,25 matjord; 0,25- 
grå lera

Fåtal fynd av recent karaktär.

14 Schakt Maskin 8,7 1,35 0,6 Sand Gråbrun
0-0,06 M grästorv & matjord, 0,07-0,53 m 
brungrå grusig sand, 0,54-0,6 gråbrun sand 
med finare grus (havsbotten?).

Fynd av en oberarbetad flinta 
och två bitar tegel, bpda i det 
grusiga sandlagret. Teglet kom 
ganska högt upp medan flintan 
kom ca 30 cm under marknivå

15 Schakt Maskin 12 1,5 0,6 Sand Brun
Mkt sten i matjorden ner till 0,05 m, därunder 
grusig sand ner till 0,16 m, fin sand därunder.

1,5 M bred 0,54 djup

16 Schakt Maskin 15 1,35 0,4 Sand Brun Två bitar tegel

Läng 15 m, bredd 1,35 m, djup 
0,4 m. 0-0,06 M matjord; 0,07-
0,23 ljusgrå sand; 0,24- m brun 
något grusig sand

17 Schakt Maskin

18 Plandokumenterad Stolphål 0,36 Rund Silt Mörkgrå Stolphål, brevid stensträngen.

19 Plandokumenterad Skärslev 8 0,65

Botten av gärdesgård alt stenfyllt dike? Mkt 
blött, vatten sipprar upp mellan stenarna. I nv 
är stenarna bortplockade men spår syns som 
en mörkgrå mörkfärgning  går i nv so riktning.

Stenarna varierar i storlek ca 10-
25 cm. Bredd 0,65m.

20 Schakt Maskin 11 6 0,4 Silt Grå Vatten sipprar in i schaktet.
Matjord 0,2 därunder ljusgrå 
sandig silt. Smågrus.
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Bredd 
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Djup/ 
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Form i plan
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21 Schakt Maskin 3,5 2,2 0,48 Sand Brun Vatten sipprar in i schaktet.

0-0,1 M grässvål; 0,11- sand. 
Schaktet breddades för att om 
möjligt hitta fortsättningen på 
stenraden.

22 Schakt Maskin 1,95 1,35 0,42 Sand Brun Fynd av en tegelbit.
Norra delen av schaktet grävdes 
till djup 0,58 m mycket vatten 
sipprar in.

0-0,06 M grässvål; 0,07-0,22 m 
matjord; 0,23- m rödbrun sand

23 Schakt Maskin 24 1,35 0,38 Sand Gråbrun
Fynd av 1 flinta, 1 tegel 1 glas  
1 porslin.

Längd 24 m, bredd 1,35 m, djup 
0,38 m. 0-0,06 M grässvål; 0,07-
0,33 m gråbrun lera; 0,34- m grå-
brun sand. Sv delen av schaktet 
grävdes djupare till 0,65 m, bara 
sand och myckrt vatten sipprar in.

24 Schakt Maskin 55 1,35 0,38 Sand Gråbrun

Längd 5,5 m, bredd 1,35 m, djup 
0,38 m. 0-05 M grässvål; 0,06-
0,19 m gråbrun lera; 0,2- m brun 
sand.

25 Schakt Maskin 8 1,35 0,4 Lera Gåpbrun

Längd 8 m, bredd 1,35, djup 0,4 
m. 0-0,05 M grässvål; 0,06-0,11 
m matjord; 0,12-0,34 m gråbrun 
lera; 0-35- m gråbrun sand

26 Schakt Maskin 7 1,35 0,49 Lera Gråbrun

Längd 7 m bredd 135 m djup 
049 m 00’05 m grässvål; 
006’015 m matjord; 016’0,46 
gråbrun lera; 047’ m gråbrun 
sand

27 Schakt Maskin 7,5 1,35 0,27 Lera Gråbrun
0-0,04 M grässvål 0,05-0,19 m matjord  
02-0,27 gråbrun lera 0,28 grusig sand med 
väldigt mycket snäckskal.

Norra delen av schaktet grävdes 
till 0,65 m och skalgrussanden 
fotsätter hela vägen ner. 

Mkt vatten som sipprar upp.

28 Schakt Maskin 8 1,35 0,39 Sand Brun
0-0,04 M grässvål; 0,05-0,23 m matjord; 
0,24-0,33 m gråbrun lera; 0,34- m skalgrus-
sand.

Vstten sipprar in

29 Schakt Maskin 9 1,3 0,5 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv 0,05-0,25 m matjord; 
0,25-0,35 m siltig lera, 0 35-0,44 sjösand, 
0,44- 0,5 skalgrusinblandad sand.

30 Schakt Maskin 0,35 Sand
Brun med 
lite orang-
ea inslag

0-0,2 M matjord 0,2-0,3 m lerig sand  där-
under grusig orangebrun sand.

31 Plandokumenterad Maskin 6 8 0,3
Oregel-
bunden

Silt Gråbrun Ränna? Känns ej som ett dike. Snittad med maskin

32 Schakt Maskin 11 1,3 0,3 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv 0,05-0,25 m matjord; 
0.25-0,3 Grusig sand.

Avgränsande schakt

33 Schakt Maskin 7 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv 0,05-0,3 m matjord  
0,3-0,35 m skalgrusinblandad grusig sand.

34 Plandokumenterad Okulär 1,55 0,25 Annan Sand Brun Trolig ränna. Går in i schaktkanten i so.

35 Plandokumenterad Okulär 4,3 0,25 Annan Sand Brun Trolig ränna. Troligtvis ej ett dike.
Går in i schaktkanterna i so och 
nv.
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36 Schakt Maskin 8 150 0,4 Matjord Brun
Matjord ner till 0,3 m djup därunder siltigt 
sandlager med smågrus ca 0,08 m djupt  
sedan sandblandat skalgrus,havsbotten.

40cm djupt

37 Schakt Maskin 15 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv; 0,05-0,33 m matjord; 
0,33-0,4 m gulgrå finsand.

38 Schakt Maskin 11 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv; 0,05-0,3 m matjord;  
0,3-0,35 m gulgrå finsand.

39 Schakt Maskin 13 1,3 0,3 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv, 0,05-0,25 m matjord; 
0,25-0,3 m gulgrå finsand.

40 Schakt Maskin 11 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv, 0,05-0,25 m matjord, 
0,25-0,33 m gulgrå lera, 0,33-0,35 gulbrun 
grusig sand.

41 Schakt Maskin 11 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv, 0,05-0,25 m matjord, 
0,25-0,35 gulgrå finsand.

42 Schakt Maskin 12 1,3 0,25 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv, 0,05-0,22 m matjord  
0,22-0,25 gulgrå finsand.

43 Schakt Maskin 15 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv, 0,05-0,25 m matjord, 
0,25-0,35 gulgrå finsand.

44 Schakt Maskin 14 1,3 0,35 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv; 0,05-0,25 m matjord, 
0,25-0,34 m gråbrun lera, 0,34-0,35 m brun 
snäckskalsinblandad grusig sand.

45 Schakt Maskin 12 1,3 0,32 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv, 0,05-0,25 m matjord, 
0,25-0,29 m  gråbrun lera, 0,29-0,32 m brun 
snäckskalsinblandad grusig sand.

46 Schakt Maskin 11 1,3 0,4 Matjord Brun
0-0,05 M grästorv m 0,05-0,3 m matjord, 
0,3-0,37 m lerinblandad sand, 0,37-0,4 m 
brun grusig sand. 
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Bilaga 2.   Hällristningsinventering Långevik 1 :12, Sotenäs kommun. Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns 
hällristningar

Hällristningsinventering Långevik 1:12, Sotenäs kommun. 

Bakgrund 
På uppdrag av Bohusläns museum har Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar utfört 
en riktad hällristningsinventering inom ett planprogramområde på fastigheten Långevik 1:12 i Askum 
socken, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Området är cirka 65 ha stort, beläget i en kustnära 
miljö strax norr om samhället Väjern. Syftet med inventeringen var att se om det kunde finnas 
okända hällristningar inom planområdet. Det finns inga tidigare kända hällristningar här, men 
Sotenäs kommun är som helhet en av landets rikaste områden för hällristningar med 858 
registrerade lokaler.  

Genomförande 
Inventeringen utfördes 28-29 augusti 2019 av Andreas Toreld och Tommy Andersson. Vädret var 
omväxlande soligt och mulet, med en del kortvariga regnskurar. Förhållandena ansågs vara tillräckligt 
bra för syftet med inventeringen.  

Inom området finns en större sammanhängande odlingsmark vid Myrarna och en mindre vid 
Långeviks gamla tomt. Båda är lågt belägna, omkring 5 meter över havet. Det fanns jämna välslipade 
hällar runt odlingsmarkerna och även några åkerholmar i dem, vilket normalt är lämpliga platser för 
hällristningar. Men i detta fall var de  alldeles för lågt belägna, och låg under havsytan vid den 
aktuella perioden för hällristande, dvs bronsålder/förromersk järnålder.  

Vi koncentrerade vårt fältarbete till de områden som ligger ovanför 10 meter över dagens havsyta, 
motsvarande havsnivån under förromersk järnålder och tidigare perioder. Det är ett ganska 
omfattande område med flacka hällmarker utan sammanhängande vegetation, beläget 10-30 meter 
över havet. På en höjdrygg strax sydost om planområdet finns två runda rösen och två långrösen 
med ovanligt välbevarade kallmurade kantkedjor (Askum 318:1-2 och 319:1-2). De är typiska 
kuströsen med exponering ut mot havet. De båda långrösena är dessutom riktade mot det stora 
gravröset på Tryggö. Inom hällmarkerna finns det ganska gott om välslipade hällar med 
vattenöversilning. De brukar vara typiska platser för hällristningar, särskilt om de ligger i anslutning 
till mark som varit lämpad för betesmark under bronsålder. De hällar som ansågs lämpliga för 
ristningar sopades av med sopkvast och besiktigades okulärt. 

Resultat 
Inga hällristningar upptäcktes inom planområdet. Det beror sannolikt på att området legat  alltför 
långt ifrån de marker som varit lämpliga för fast bebyggelse och betesmark under bronsålder. 
Närmaste kända hällristning ligger cirka 2 kilometer öster om området, och det riktigt täta 
hällristningsområdet koncentrerar sig till de gamla kulturbygderna runt sockenkyrkorna. I Bohuslän 
saknas en tydlig och nära rumslig relation mellan hällristningar och rösen, särskilt kuströsen. Däremot 
kan relationen påvisas när gravformen utgörs av stensättningar (Toreld & Andersson 2017:14ff). 
 

Referenser: Toreld, Andreas & Andersson, Tommy 2017. Hällristningarna i Brastad socken, 
Lysekils kommun, Bohuslän. 
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