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Obj. nr/
RAÄ-nr

Lämningstyp

Beskrivning

Antikvarisk
bedömning

170

Boplats

Fast fornlämning.

171

Gravgrupp (och
boplats)

172

Boplats

Boplatsen är belägen på en lägre höjdrygg invid
Stockeviken på sydvästra Tjörn. Storlek: 25000
kvm (varav 5000 kvm är befintlig tomt centralt på
ytan). På boplatsen, som ligger 3-5 m ö h,
dokumenterades fyra spridda kulturpåverkade
lager, en ränna, sju stolphål, en stenpackning
(A574) och tre gropar. Fyndmaterial: ett
keramikfragment (F100127, importgods 1500tal), rödgods 1600- och 1700-tal, obrända ben,
tegel, bränd lera, kritpipefragment, järnfragment
och slagen flinta. Stora delar av boplatsen är
belägen på inägomark och anläggningar finns
både i sanden under matjorden och i de
kulturpåverkade lagren. Gårdstomten Stenkyrka
553:1 har legat direkt norr om ytan. Centralt
inom boplatsen finns idag en befintlig fastighet
(5000 kvm) där mynt från 1600-talet påträffades
vid häckplantering.
Datering: förhistorisk tid – 1600-1700-tal - nyare
tid.
Gravgruppen är belägen på och invid en lägre
bergshöjd 100 meter öster om Stockevik och på
en nivå av 6-11 m ö h. Storlek: 1600 kvm +
långröset 204 kvm. Förutom det 51 meter långa
långröset Stenkyrka 86:1 (inmätt som A710),
upptäcktes en stensättning med kantkedja
(A715) och ett kallmurat mindre röse (A537). I
röset A537 påträffades metallslagen
flinta(F1932). De tre gravarna bildar en
gravgrupp. Förutom gravarna dokumenterades
en terrasskant (A740), en husgrund (A713) och
ett spisröse (A714). Spisröset A714 är cirka 2
meter i diameter stort och 0,4 högt samt består
av mindre stenar, 0,1-0,2 meter i diameter stora.
Förhistorisk husgrund? (jämför Gotland 1100tal). Fynd: flintavslag och övrigt metallslagen
flinta. Inget material från nyare tid.
Datering: Förhistorisk tid. Yngre bronsålder –
yngre järnålder/medeltid.
Boplatsen är 12400 kvm stor och är belägen 7 m
ö h. I väster finns en vik. Yta: 186 meter (sv-no)
x 68 (so-nv) meter stor. Inom boplatsen
dokumenterades fyra rännor, ett dike, ett
kulturpåverkat lager, 12 stolphål och en grop. I
stolphålet A686 fanns en skärva av förhistorisk
keramik (F1000124 Östersjökeramik?). Förutom
den förhistoriska keramiken påträffades rödgods,
tegel och slagen flinta.
Datering: förhistorisk tid, vikingatid/tidig medeltid
och nyare tid.
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Fast fornlämning.

Fast fornlämning

Osäker
position

Osäker
utbredn.

173

Boplats

174

Boplats

175

Boplats

Boplatsen är belägen i ett söderläge invid ett
berg och på en nivå av 5-6 m ö h. Ytan: 734
kvm. I schakten dokumenterades två härdar
(A576 och A577) och en stenpackning (A579).
Härdarna är 0,9 meter i diameter stora och ligger
invid ett markfast stenblock. Stenpackningen är
rundad i formen och 4,5 meter i diameter stor.
Datering: förhistorisk tid – nyare tid
Boplatsen är belägen väster om ett berg på en
nivå av 7-9 m ö h. Inom ytan, som är 2500 kvm
stor, finns en husgrund (A602) och en väg
(A628). Båda finns med på kartan från 1794. I
sökschakten dokumenterades tre stolphål, en
ränna och en grop.
Datering: förhistorisk tid – nyare tid.

Fast fornlämning

Boplatsen upptar en yta av 6000 kvadratmeter
och är belägen 6-7 m ö h. I väster finns en vik.
Inom boplatsområdet finns en 16 meter lång och
1,5 meter bred stenpackning (A697), 10 stolphål,
tre gropar, fem rännor, ett kulturpåverkat lager
och sju diken (odlingsspår?). Delar av området
var inägomark på 1700-talet. Fynd: rödgods,
tegel, obrända ben och flintavslag.
Datering: förhistorisk tid – nyare tid.

Fast fornlämning
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Fast fornlämning

