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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde den 30 november 2019 en marin-
arkeologisk utredning, steg 1, inför sjöförläggning av utloppsvattenledning mellan 
Grebbestadskilen och sundet mellan Otterön och Pinnö, cirka 4,5 kilometer syd-
väst om Grebbestad. Utredningen utgjordes av kart- och arkivstudier, kartering 
med side scan sonar utmed den planerade ledningssträckningen, samt flyg-
fotografering med drönare i de inre delarna av Grebbestadskilen. Vid utred-
ningen påträffades nio sonarindikationer av möjligt antikvariskt intresse i eller i 
nära anslutning till den planerade ledningskorridoren. Vid drönarfotograferingen 
lokaliserades ett område med spridda timmer på botten utanför Grebbestads 
gamla reningsverk inne i Grebbestadskilen.
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Bakgrund

Tanums kommun planerar att förlägga en utloppsledning för renat avlopps vatten 
mellan Grebbestads gamla reningsverk i Grebbestadskilen, Bodalens nya renings-
verk i Grebbestadskilen och sundet mellan Otterön och Pinnö (figur 1). Den plane-
rade ledningen uppgår till cirka 4,5 kilometer och den kommer mynna ut på 32 
meters djup sydväst om Pinnö. Utifrån topografi och fornlämningsbild i om-
rådet gjorde Länsstyrelsen bedömningen att arbetsföretaget skulle föregås av 
en arkeo logisk utredning, steg 1. I mitten av oktober 2019 kontaktades NMG av 
Länsstyrelsen och inbjöds att inkomma med förslag på undersökningsplan och 
kostnadsberäkning gällande arkeologisk utredning, steg 1.

Figur 1. Översiktskarta med utred-
ningsområdet mellan Grebbestad 
och Pinnö markerat med en röd 
cirkel. Karta: ESRI, bearbetad av Jens 
Lindström/NMG.
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Syfte, metod och genomförande

Syfte
Syftet med utredningen, steg 1, var att fastställa om det fanns några indikationer 
på fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar inom, eller i nära anslutning 
till, den aktuella ledningssträckningen.

Metod och genomförande
Kart- och arkivstudien har omfattats av en genomgång av litteratur, arkeologiska 
rapporter, tidningsartiklar, historiska kartor och flygfotografier på Lantmäteriets 
hemsida samt en genomgång av lämningar i Kulturmiljöregistret.

Side scan sonaren som användes vid kartering var av fabrikat DeepVision 
med en arbetsfrekvens på 340 kHz. Bredden på den sonarkarterade lednings-
korridoren uppgick till 100 meter och vid karteringen tillämpades 110 procents 
överlappning mellan sökstråken. Insamlad sonardata har analyserats i program-
varan DeepView V4.2. samt bearbetats i ArcGis 10.4. Vid flygbesiktning av grund-
områden utanför ledningens landfästen användes en drönare av fabrikat DJI 
Mavic Pro.

Fältarbetet utfördes den 30 november 2019 och inleddes med att den 4,5 kilo-
meter långa ledningskorridoren side scan sonarkarterades varefter indikationer 
av möjligt antikvariskt intresse lokaliserades och positionsbestämdes. Därefter 
flygfotograferades ledningens båda landanslutningar inne i Grebbestadskilen.
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Topografi, kulturmiljö och tidigare 
undersökningar

Topografi
Utredningsområdet sträcker sig från Grebbestadskilen i nordost vidare ut mot 
sundet mellan Pinnö och Otterön i sydväst (figur 2). Huvuddelen av den plane-
rade ledningskorridoren går tämligen strandnära i en skyddad inomskärsmiljö. 
Vid ledningens mynning öppnar skärgården upp sig och väster härom finns några 
enstaka öar och därefter öppet hav. Såväl kusten som de omgivande öarna ut-
gör ett bitvis höglänt, kuperat hällmarkslandskap med berg i dagen och bevuxna 
dalsänkor. Insprängt i de frodigare sänkorna, framförallt på Otterön, finns också 
odlingsmarker i mindre format.

Bottentopografin längs den planerade ledningssträckningen är mycket kupe-
rad och påminner mycket om dito på land med uppstickande bergspartier, om-
råden med sten- och blockterräng varvat med plana mjukbottnar. Vattendjupet 
i området varierar mellan en och 32 meter där det största djupet återfinns vid 
den planerade ledningens mynning sydväst om Pinnö.

Kulturmiljö
När Grebbestad för första gången dyker upp i det historiska källmaterialet i 
början av 1600-talet så är det i skattelängder och på bosättningsmarkeringar 
på kartor. Fornlämningarna i området vittnar dock om att området varit befol-
kat ända sedan stenåldern. Det mest berömda fornlämningsområdet i Grebbe-
stads närhet är Greby gravfält med 219 registrerade gravar från 400–500-talet 
e.Kr., cirka en kilometer norr om Grebbestads hamn. Namnet Grebbestad 
tros betyda Grebys stad, där stad i det här fallet betyder båtplats, alltså båt-
platsen vid gården Greby (Ortnamnsregistret). I en reseskildring från 1742 
(Pehr Kalms västgöta och bohuslänska resa) beskrivs staden som en liten by vid 
stranden av saltsjön där alla invånare livnär sig på fisket och att de förefaller må 
tämligen väl.

Från början av 1800-talet ändrade Grebbestad karaktär från fiskeläge till ett 
mer mångsidigt samhälle när handel, fraktfart och hantverk började utveck-
las. Förändringarna började redan i slutet av 1700-talet då sillen ”gick till” vilket 
innebar en högkonjunktur för de små kustsamhällena utmed den karga Bohus-
kusten. Under 1800-talet blev Grebbestad en betydelsefull utskeppningshamn 
för spannmål och timmer och under 1870-talet växte fiskkonservindustrin fram 
vilken gav många arbetstillfällen. Ända fram till 1970-talets början producerades 
här Grebbestads Hummeransjovis, en produktion som senare togs över av Abba i 
Kungshamn. Från mitten av 1800-talet blev Grebbestad en badort om sommaren 
med tångbad, lerinpackningar och stärkande kallbad i havet. Än idag är Grebbe-
stad en populär badort om somrarna men även ett i högsta grad levande fiske-
läge med flera trålare som har Grebbestad som hemmahamn. (www.tanum.se).
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TOPOGRAFI, KULTURMILJÖ OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Inom det aktuella undersökningsområdet finns inga kända fornlämningar 
under vatten men det finns två förlisningsuppgifter, L1960:5697 och L1960:5816, 
som ligger i eller i nära anslutning till undersökningsområdet (figur 2). På land 
är dock fornlämningsfloran rik, och i vissa fall ligger landbundna fornlämningar i 
direkt anslutning till undersökningsområdet. Koncentrationen av fornlämningar 
är högst utmed Grebbestadskilens stränder och här finns stensättningar, tomt-
ningar och rösen. Fornlämningstätheten på fastland och öar avtar markant på 
vägen ut mot Pinnö. Den vanligaste fornlämningskategorin i den här delen av 
skärgården är tomtningar vilka genom arkeologiska undersökningar främst vi-
sats vara lämningar relaterade till (jakt- och) fiskeverksamhet från vikingatid och 
framåt (se till exempel Norman 1995).

Den rikliga förekomsten av fiskerelaterad verksamhet som finns i områ-
det visar hur viktig denna näring varit för befolkningen, inte minst under för-
modern historisk tid. Tomtningarna inom det här aktuella området ligger på 
ganska varieran de höjdnivåer, mellan en och 20 meter, vilket eventuellt skulle 
kunna tyda på olika bruksperioder. Spår av den historiska befolkningen i skär-
gårdslandskapet syns även i form av registrerade by- och gårdstomter. Några 
exempel är L1967:4554 (Tanum 1200:1) på östra Pinnö samt L1967:4377 (Tanum 
1126:1) på den östra delen av Otterön (figur 2).

I ett sadelläge, nästan mitt på Otterön, finns ett boplatsområde, L1967:3831, 
registrerat som består av en mäktig skalgrusbank som delvis skadats då den tidi-
gare använts som skaltäkt. På platsen har det tidigare påträffats en pilspets, en 
kärnyxa, flintavslag samt en metkrok av ben (figur 2).

De kuströsen som finns i anslutning till undersökningsområdet har, utifrån 
fornlämningskategorin som helhet, bedömts vara från bronsålder. Forskning 

Figur 2. Satellitbild som visar utred-
ningsområdet (vinröd korridor) mel-
lan Grebbestad och Pinnö. På bilden 
syns även de lämningar som finns 
registrerade i Kulturmiljöregistret 
markerade med olika symboler. 
Karta: ESRI, bearbetad av Jens Lind-
ström/NMG.



12 NORDIC MARITIME GROUP

SJÖFÖRLÄGGNING AV UTLOPPSLEDNING  MELLAN GREBBESTAD OCH PINNÖ

kring dessa lämningar har visat att de dels ofta innehåller en primärgrav från 
bronsålder och att de många gånger varit föremål för kontinuerliga rituella akti-
viteter över en längre tid, och ibland nya begravningar (se till exempel Östlund 
2013). Såvitt känt föranleder inte kuströsena förväntningar om förhistoriska läm-
ningar i vattnet, trots dess närhet. Men det kan naturligtvis inte uteslutas att 
spora diska spår efter de människor som byggde och brukade kuströsena kan 
finnas också under dagens vattennivå.

Tidigare undersökningar
Större delen av utredningsområdet har aldrig tidigare varit föremål för några 
marinarkeologiska undersökningar. 2009 utförde Rio Kulturkooperativ en arkeo-

Figur 3. Utsnitt ur fastighetskartan 
över Svinnäs och Grebbestadskilen 
sydväst om Grebbestad med Laga 
skifteskartan från år 1830 som över-
lägg, samt de områden som har om-
fattats av tidigare arkeologiska ut-
redningar. Karta: Lantmäteriet, 14-
TAN-240 (ur Claesson 2016), bearbe-
tad av Jens Lindström/NMG.
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TOPOGRAFI, KULTURMILJÖ OCH TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

logisk utredning för en ny avloppsledning mellan Grebbestad och och det nya 
avloppsreningsverket i Bodalen som ligger cirka 3,5 kilometer sydost om Grebbe-
stad. Utredningen på land resulterade i att en tidigare okänd förhistorisk boplats 
lokaliserades. I samband med denna undersökning anlitades Bohusläns museum 
för att göra en mindre marinarkeologisk utredning i Grebbestadskilen för den del 
av avloppsledningen som skulle sjöförläggas mellan Grebbestads gamla renings-
verk på den västra sidan Grebbestadskilen och Rörvik på den motsatta sidan viken 
(figur 5). Vid denna utredning placerades en blylina på bottnen i den planerade 
ledningssträckningen varefter en tio meter bred korridor okulärbesiktades av 
dykan de arkeologer. Under den marinarkeologiska delen av utredninge påträffa-
des inga lämningar av antikvariskt intresse (Grahn-Danielson & Nyqvist 2009:27).

2016 utförde Bohusläns museum en arkeologisk utredning av Svinnäshalvön 
väster om Grebbestads centrum med anledning av att kommunen planerade ex-
ploateringar i området (figur 3). Vid utredningen påträffades 34 lämningar var av 
tre bedömdes utgöra fornlämningar; en stensättning samt två tomtningar. Övriga 
31 lämningar; stenmurar, skåre/jaktvärn, husgrunder, gränsmärken etcetera, fick 
statusen övriga kulturhistoriska lämningar (Claesson 2016:6).

Ytterligare några arkeologiska utredningar har gjorts på land i Rörvik området 
på den östra sidan av Grebbestadskilen men då dessa inte resulterat i några fynd 
med relevans till föreliggande rapport kommer dessa att bara att listas i refe-
renslistan över arkeologiska rapporter (Grahn-Danielson & Sandin 2009; Pet-
tersson 2009; Toreld 2008).
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Resultat

Vid side scan sonarkarteringen lokaliserades nio objekt av möjligt kulturhistoriskt 
eller arkeologiskt intresse längs med den planerade ledningskorridoren. Åtta av 
dessa objekt är koncentrerade till Grebbestadskilen. Siktförhållandena i vattnet 
var goda och i kombination med svag vind och soligt väder gav flygfotografering 
med drönare gott resultat inne i Grebbestadskilen.

Nedan presenteras en spridningskarta som visar utredningsområdet, det 
side scan sonarkarterade bottenområdet, påträffade side scan sonarindikatio-
ner samt de två förlisningsuppgifter som finns registrerade i Kulturmiljö registret 
och som ligger i anslutning till den planerade ledningssträckningen (figur 4).

Figur 4. Satellitbild över utred-
ningsområdet mellan Grebbestad 
och Pinnö med påträffade sonar-
indikationer samt de två förlisnings-
uppgifter som finns registrerade i 
Kulturmiljöregistret, markerade. 
Den lavafärgade ytan visar sonar-
kartringens täckning. Karta: ESRI, 
bearbetad av Jens Lindström/NMG.
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REsULTAT

L1960:5816 – Skonerten Ebenezer
Läget för en av förlisningsuppgifterna, L1960:5816, ligger mitt i lednings korridoren 
inne i Grebbestadskilen (figur 4 & 5). Uppgifterna om denna är mycket knapp-
händiga i Kulturmiljöregistret men här omnämns en timmerlastad skonert från 
Gestemünde i Tyskland som skall ha förlist på platsen i oktober 1874. Fartygets 
namn var Ebenezer. Vid sökningar på fartygsnamnet i Kungliga bibliotekets 
artikel arkiv påträffades en notis i Göteborgsposten från den 26 oktober 1874 
som nämner hur fartyget Ebenezer, på väg från Narva till Brake med en last av 
timmer, inkommit till Grebbestad ”full af vatten”.

Av tidningsnotisen framgår att flera fartyg skadats i den senaste stormen som 
drabbade de norra delarna av Bohuslän omkring den 20 oktober samma år. I en 
tidningsnotis i februari 1875 framgår att Ebenezer, som nu benämns som en galiot, 
fortfarande ligger kvar i Grebbestad och att kapten H. Groofmeyer ansökt om ett 
så kallat bodmerilån för att kunna fortsätta resan mot slutdestinationen Brake i 
nordvästra Tyskland. Bodmeri var lån som togs med fartyg, frakt eller last som 
säkerhet. Om Ebenezer nådde sin slutdestination är oklart men det är i vilket fall 
inte troligt att fartyget slutade som vrak inne i Grebbestadskilen.

Figur 5. Satellitbild över den plane-
rade ledningssträckningen i norra 
Grebbestadskilen. De gröna prick-
arna markerar påträffade side scan 
sonarindikationer av möjligt anti-
kvariskt intresse. Karta: ESRI, bear-
betad av Jens Lindström/NMG.
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SJÖFÖRLÄGGNING AV UTLOPPSLEDNING  MELLAN GREBBESTAD OCH PINNÖ

L1960:5697 – Briggen Brunette
Den andra förlisningsuppgiften, L1960:5697, ligger cirka 2,5 kilometer sydväst 
om Grebbestad och även här är uppgifterna mycket sparsamma i Kulturmiljö-
registret (figur 2 & 4). Där framgår dock att en brigg vid namn Brunette, med 
en last av trä, förolyckats i april 1874. Sökning i KB:s artikelregister resulterade i 
flera notiser från i juni 1874 och av en av dessa (Nya Dagligt Allehanda 1874-06-
10) framgår att fartyget påträffats i ”kantrat tillstånd” i närheten av Strömstad 
och ”dit införts” (figur 6). Briggen var på väg med sin last av trä från Dammen i 
Norge till Leith i Skottland.

Den 11 juni samma år rapporteras att liket av en kvinna, vilken antas vara 
hustrun till kapten Rabe som var befälhavare på den norska briggen Brunette, 
påträffats vid Otterön (Göteborgs-Posten 1874-06-11). Om man utgår från att 
uppgifterna i dessa tidningsnotiser är riktiga så bärgades Brunette in till Ström-
stad där man får anta att fartyget reparerades.

Kartering med drönare
Utöver de nio side scan sonarindikationerna som påträffades under utredningen, 
steg 1, noterades ett område med vad som såg ut att vara rundtimmer på botten 
utanför Grebbestads gamla reningsverk vid den nu planerade ledningens norra 

Figur 6. I denna notis i Nya Dag-
ligt Allehanda från den 10 juni 1874 
rappor teras att det norska skeppet 
Brunette påträffats kantrat i när-
heten av Strömstad ”och dit införts”, 
vilket betyder att fartyget inte blev 
vrak på platsen.

Figur 7. Drönarfoto över ledning-
ens planerade landanslutning vid 
Grebbe stads gamla reningsverk i 
norra Grebbestadskilen. Området 
innanför den blåa kvadraten visas 
som förstoring i figur 8. Foto: Jens 
Lindström/NMG.
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REsULTAT

landanslutning (figur 7 & 8). Delar av detta område omfattades av Bohusläns 
museums utredning som utfördes år 2009. Vid den undersökningen, som endast 

omfattade okulär besiktning av bottnen, gjordes inga iakttagelser av timmer eller 
andra lämningar i området. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att timren, som 
syns på bilden i figur 7, frilagts i samband med att avloppsledningen schaktats 
eller spolats ned i botten när denna skulle anslutas till land. Detta arbete bör ha 
utförts omkring år 2012. På bilden framgår att ledningen (som syns som en dia-
gonal linje som börjar i bildens nedre högra hörn i figur 8) inte går att följa efter 
det vita fältet med timmer.

Figur 8. På denna uppförstoring av 
botten utanför Grebbestads gamla 
reningsverk syns ett stort antal tim-
mer på botten i anslutning till den 
avloppsledning som placerades på 
bottnen 2012. Foto: Jens Lindström/
NMG.
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Diskussion

De till synes uppgrävda timren som lokaliserades på botten med hjälp av drönare 
utanför Grebbestads gamla reningsverk skulle kunna utgöra resterna av en äldre 
brygga, stenkista eller liknande anläggning. Timren skulle även kunna vara ”för-
lorade” sjunktimmer från den mer än 100 år långa epok då timmer flottades ut 
från Grebbestad. På ett flygfoto från 1975 kan man se långa timmersläp ligga 
upp ankrade utanför det då nyanlagda reningsverket (figur 9).

Det går emellertid inte att med säkerhet fastställa vad timmeransamlingen på 
botten utanför det gamla reningsverket representerar enbart genom att studera 
en flygbild. De teorier som har framlagts här ovan är endast att betrakta som 
spekulationer och för att bringa klarhet i vad timren representerar behövs ytter-
ligare antikvariska åtgärder i form av dykande okulärbesiktning. Samma för-
hållande gäller för de nio sonarindikationer som lokaliserades vid side scan sonar-
karteringen och som presenteras med bilder, positioner och beskrivningar i bi-
laga 1 och 2.

Figur 9. På detta flygfoto över Grebbe - 
stadskilen från 1975 kan man se flera 
så kallade timmersläp ligga förtöjda 
tätt intill varandra. Det var inte ovan-
ligt att enstaka timmer lossnade och 
sjönk till botten. Källa: Lantmäteriet.
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POSITIONER SONAR- OCH DRÖNARINDIKATIONER

BILAGA 1NORDIC MARITIME GROUP

BILAGA 1

Positioner sonar- och drönarindikationer

Positioner anges i Sweref99TM

Id Beskrivningar Djup (m) Avstånd till planerad ledningsmitt (m) N E

1 Långsmalt objekt, ca 3 m. Timmer? 2,0 24 6511291 282930

2 Långsmalt objekt, ca 4 m. Timmer? 2,0 12 6511290 282944

3 Långsmalt objekt, ca 4 m. Timmer? 2,0 21 6511269 282941

4 Långsmalt objekt, 4 m 2,5 14 6511268 282953

5 Långsmalt objekt, ca 3 m. Timmer? 3,0 22 6511203 282939

6 Två parallella långsmala objekt. Timmer eller vrak? 5,0 20 6510828 283031

7 Ovalt nedsjunket objekt ca 3 x 2 m 8,0 11 6510832 282896

8 Runt nedsjunket objekt, ca 2,5 m i diameter 7,0 4 6510821 282877

9 Distinkt avlångt objekt ca 10 x 2,5 m 20,0 16 6508607 279848

10 Område med timmer (drönarobservation) 1,5 1 6511328 282928



BILAGA 2 NORDIC MARITIME GROUP

BILAGA 2

Bilder på sonar- och drönarindikationer

Id 1–4

Id 5

Id 6 

Id 7 & 8

Id 9

Id 10





Sjöförläggning av utloppsledning mellan Grebbestad och 
Pinnö
Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde den 30 november 2019 en marinarkeo-
logisk utredning, steg 1, inför sjöförläggning av utloppsvattenledning mellan 
Grebbestadskilen och sundet mellan Otterön och Pinnö, cirka 4,5 kilometer syd-
väst om Grebbestad. Utredningen utgjordes av kart- och arkivstudier, kartering 
med side scan sonar utmed den planerade ledningssträckningen, samt flygfoto-
grafering med drönare i de inre delarna av Grebbestadskilen. Vid utredningen 
påträffades nio sonarindikationer av möjligt antikvariskt intresse i eller i nära an-
slutning till den planerade ledningskorridoren. Vid drönarfotograferingen lokali-
serades ett område med spridda timmer på botten utanför Grebbestads gamla 
reningsverk inne i Grebbestadskilen.
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