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Unikt bronsåldersröse
upptäcktes i Stockevik

Fredrik Gustafsson var med
och vann guld i mat-VM

Bohusläns
längsta bronsåldersröse
har hittats i Stockevik. I
samband med en arkeologisk undersökning inför
planerad bebyggelse i
Stockevik gjordes en märklig iakttagelse.

STOCKEVIK:

För ett par veckor sedan genomfördes en arkeologisk
förundersökning av områden i
Stockevik inför att ny bebyggelse planeras. Arkeologerna
upptäckte då ett långröse från
bronsåldern som är det längsta
i Bohuslän.
– Det här borde man lyfta
fram och ta vara på som den attraktion det är, tycker Petra
Nordin, ansvarig för undersökningen på uppdrag av Riksantikvarieämbetet.
Märklig syn
Det 51 meter långa och 3-4
meter breda stenröset ligger på
en bergsrygg strax öster om
samhället. På höjderna runt
omkring är flera bronsåldersrösen synliga i landskapet. Men
de är av den vanliga runda typen.
– Det här området är ovanligt rikt på lämningar från
bronsåldern, fortsätter Petra
Nordin.
Långrösen är en ovanlig
form av förhistoriskt gravmonument. De förekommer i hela landet, men bara några få är
lika stora som det i Stockevik.
– Detta är helt klart det största i Bohuslän, menar arkeologen.
Är det en gärdsgård?
Fornminnet är dessutom
ganska okänt bland lokalbefolkningen. Den gamla Stockeviksbon Gösta Olausson hade
aldrig hört talas om det.
– Jag är ju uppvuxen i samhället och har vistats där hela
mitt liv. Jag visste ändå inte om
att det fanns, säger han.
Gravmonumentet finns i ett
område som inte många promenerar i. Men det ligger nära
den väg som dragits fram ovanpå de nya VA-ledningarna till
Stockevik.
På håll ser det ut som en van-

Fredrik Gustafsson, som också är känd från Dessertmästarna på kanal fem, arbetar som kökschef på restaurangen Vatten i Skärhamn. Nu har han även en guldmedalj från mat-VM för lag i Luxemburg.
Arkivbild: Malin Rindvik

ORUST/TJÖRN: Det

blev en
guldmedalj för kocklaget
Culinary Team West när de
åkte till Luxemburg förra
veckan för att tävla i matVM för lag. Med i laget
fanns även Orustkillen
Fredrik Gustafsson.
– Det kom som en smäll av
känslor, tårarna sprutade
och vi var så glada, säger
han.

Från sidan ser långröset ut som en vanlig stengärdsgård. Arkeolog Petra Nordin pekar mot hamnen i Stockevik.

lig stengärdsgård. Men vid närmare betraktande framgår att
det rör sig om ett gigantiskt
stenröse, byggt på längden.

Förra veckan åkte Fredrik Gustafsson tillsammans med fjorton andra medlemmar i kocklaget Culinary Team West till
Luxemburg. Där skulle de tävla i mat-VM för lag.
I två år har kocklaget tränat
och förberett sig inför tävlingen. I tävlingen skulle de arbeta utifrån tre olika kategorier.
Kategori A skulle göra fyra
förrätter, kategori B skulle göra fyra varmrätter och kategori C skulle göra fyra desserter.
(ytterligare en dessert var frivillig)

Syntes från sjön
Från en riktning kan det dock
ha varit mer synligt; från havet
och hamnen i Stockevik är det
nämligen fri sikt mot röset, även
om träd och buskar skymmer
den delvis idag.
Långröset är visserligen registrerat som en fornlämning
men inom Tjörns hembygdsförening har det inte heller
uppmärksammats.
– Vi vet att det finns något
där men jag visste inte att det
var så stort, säger Kjell Eriksson, Tjörns hembygdsförening.
Därför är det inte med i den
nya förteckning över sevärda
fornminnen som föreningen nyligen sammanställt. Inte heller
i kulturmiljöunderlaget för den
nya detaljplanen nämns det
märkliga långröset.

Fredrik Gustafsson arbetade tillsammans med fyra andra
kockar på desserten. En utav
desserterna bestod bland annat
utav variation på havtorn med
choklad mandelkaka, bränd
maräng, mandelsmulor och
nougatine-blommor.
Satsade på
nordiska smaker
Fredrik Gustafsson påpekade att vinsten kan ha kommit
på grund av att de arbetade som
de la ner och att de serverade
bra grejer. Dessutom hade de
ett tema, som de följde genom
hela tävlingen.
– Vi satsade på ett viking tema där vi utnyttjade de nordiska smakerna och det gick tydligen hem hos domarna. Sedan
hade vi en väldigt fin finish,
säger han.
❏ Hur kändes det när
domarna meddelade att ni
vunnit?
– Helt otroligt. Det kom som
en smäll av känslor, tårarna
sprutade och vi var så glada. Vi
hade arbetat i nästan 50 timmar

i sträck och när vi väl fick resultatet var det en otrolig lättnad, förklarar han och tillägger
att de fått en bra respons sedan
de kom hem.
Bland de fyra bästa
Fredrik Gustafsson har redan blivit tillfrågad om han vill
vara med när mat-OS går av
stapeln i Tyskland 2016. Dock
har Fredrik Gustafsson andra
tankar i huvudet – just för tillfället. Han är fortfarande med
och tävlar i Dessertmästarna
som går på kanal fem. I kväll
avgörs det vilka tre som går till
semifinal. I kvällens program
ska dessertmästarna göra en
bröllopstårta för 100 personer.
En tävling som inte föll Fredrik
i smaken.
– Det var en tuff tävling.
Varken jag eller Joel Lindqvist,
som också tävlar i dessertmästarna, gör tårtor dagligen som
de andra tävlande gör. Men jag
fick helt enkelt leka med tanken och försöka få fram något.
Malin Rindvik
0304-323 35
redaktion@orusttjorntidningen.se

Gunilla och Sune tog emot Kulturpriset
Vad är det för gamla stenar? Arkeologerna Petra Nordin och Jessica
Andersson vet besked – det rör sig om ett av Sveriges längsta bronsåldersrösen, ett ovanligt gravmonument i Stockevik som byggdes för
omkring 3000 år sedan.

Utgrävningar krävs
Enligt den pågående detaljplanen blir det möjligt att bygga 50 till 150 bostäder i Stockevik och Duvedalen. Strax intill röset är marken avsedd för
bostäder. Där vill arkeologerna i så fall göra närmare undersökningar.
– Vi har hittat gravar i form
av stenpackningar nedanför
långröset och även en misstänkt
husgrund som kan vara ända
från bronsåldern.
Närmare den nuvarande bebyggelsen är det också aktuellt

att göra utgrävningar innan man
bygger några hus. På ett gärde
där Stockeviks gamla by var
belägen kan folk ha bott sedan
järnålder och vikingatid.
– Där har vi gjort många
fynd av keramik från 15- och
1600-talet och ännu äldre tider,
säger Petra Nordin, och visar
en krukskärva från Stockevik
som är typisk för vikingatiden.

Sven Lundstedt
0730-66 56 46
sven.l@orusttjorntidningen.se

På den här åkern nära den gamla bebyggelsen finns enligt arkeologerna boplatser som är värda att undersöka närmare.

Gunilla Isaksson är en av årets två kulturpristagare, hon får sitt pris bland annat för att hon alltid har arbetat för bildningen, kulturen och motionen på Orust.
Hon har också framstående meriter vid äggosttillverkning, vilket framkom under prisceremonin.
NÖSUND: Kulturpriset i år de-

las mellan Gunilla Isaksson
och Sune Johansson. De får
sitt pris för ett långvarigt
kulturengagemang och för
att de lyft fram Orust historia och dess sevärdheter.
Årets kulturpris delades ut i
samband med kommunens årliga middag som i år hölls på
Nösunds Värdshus. Förutom
middag med underhållning fick
de som i år har arbetat 25 år i
kommunen sina gåvor.

I skogen nedanför långröset har man schaktat bort jord och här finns spår av kol som tyder på att det kan
finnas mycket gamla boplatser.

Under den nya undersökningen i Stockevik hittade man en krukskärva från vikingatiden.

Delat pris i år
Årets pristagare heter Gunilla Isaksson och Sune Johansson och de får dela på pri-

set för sina kulturella insatser
för Orust kommun. Motivering
lyder:
Sune Johansson, ”har sedan
1987 varit huvudansvarig för
skepparhuset och skapat ett
konstmuséum med en fantastisk samling av lokala kustmotiv och representation av konstnärer med anknytning till vår
kust. Sune använder sin stora
kunskap om den lokala historien på Gullholmen och Hermanö i alla de kulturvandringar som ordnas. Sunes engagemang skapar många goda effekter som ökad turism och bidrar till att Orust blir känt långt
ut i världen”.
Gunilla Isaksson, ”har länge
varit aktiv i Orust Slöjdförening. En förening som blomst-

rar än idag. Hon har även varit
verksam i hembygdsrörelsen.
Gunilla är mycket aktiv i att
starta kurser, hjälpcirklar, kulturvandringar. Gunilla har alltid arbetat för att lyfta områdena kultur, bildning och motion. Gunilla har också i sin gärning alltid lyft fram Orusts
historia och sevärdheter”.
Sedan 1983
Orust kulturpris instiftades
1973, prissumman, på 5 000
kronor, delas i år mellan pristagarna. Förutom pengarna fick
kulturpristagarna var sitt diplom och blommor.
Anetté Larm Johansson
anette@orusttjorntidningen.se

