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Figur 1. Utsnitt ur Sverigekartan med platsen för undersökningen markerad.

Turisthotellet

Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 7A5j, med översikt över undersökningsområdet samt närliggande fornlämningar
markerade. Skala 1 :5 000.
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Sammanfattning
Under juni månad 2016 genomförde Bohusläns museum
en arkeologisk förundersökning av delar av fornlämning
Marstrand 32 :1, stadslager, inom fastigheten Marstrand
73 :3 på Marstrandsön, Kungälvs kommun. Fastigheten
rymmer det gamla Turisthotellet och restaurang Oscars
inom den södra delen av byn. Syftet med undersökningen var att avgränsa stadslagret inom fastigheten, och
förse ansvariga för detaljplanearbetet med ett förbättrat kunskapsunderlag. Ansvarig undersökare var Bohusläns museum.
Den undersökta ytan uppgick extensivt till cirka 600
kvadratmeter, och omfattade öppna, tillgängliga ytor
inom fastighetens bakgård. Åtta schakt grävdes med en
sammanlagd yta av cirka 90 kvadratmeter. Baserat på
resultaten från fältundersökningen, med stöd av kartoch arkivstudien, kan undersökningsområdet delas in i
tre delområden med sinsemellan olika antikvarisk status och åtgärdsbehov. Därtill kommer frågan om ytorna
under de befintliga byggnaderna inom fastigheten. Bohusläns museum anser att merparten idag bebyggda ytor
bör förundersökas i händelse av planerad exploatering.
Yta 1 : Källargrunden till Kökslängan, källaren till
Oscars och gårdsytor på båda sidor av 1700-talshuset.
Bohusläns museum bedömer att ingen ytterligare arkeologisk insats är nödvändig ( bilaga 8 ).
Yta 2 : De två betongplattorna i anslutning till källargrunden. Bohusläns museum anser att delområdet bör
förundersökas i händelse av planerad exploatering.
Yta 3 : Gårdsytan mellan Isboden och Turisthotellet.
Bohusläns museum bedömer den arkeologiska potentialen som hög, vilket bör hanteras i händelse av planerad exploatering.

Bakgrund
Med anledning av pågående detaljplanearbete, som inbegriper fastigheten Marstrand 73 :3 på Marstrandsön,
har Bohusläns museum genomfört en avgränsande arkeologisk förundersökning på beställning av Kungälvs
kommun ( figur 1–2 ). Förundersökningen omfattar fornlämning Marstrand 32 :1, stadslagret, och beslutades av
Länsstyrelsen Västra Götaland med motiveringen i det
fall tänkta markarbeten kan bli aktuella ( dnr 431-68332016 ). Arbetsföretaget är kopplat till den eventuella
ändringen av detaljplanen, och omfattar planerade underjordiska anläggningar och källarbyggnation vid framtida ombyggnationer. En arkeologisk förundersökning

bedömdes nödvändig inför den fortsatta planeringen
och prövningen av arbetsföretaget. Marstrandsön utgör ett riksintresseområde enligt Miljöbalken kapitel tre
( 1988 :808 ). Fastigheten Marstrand 73 :3 är totalt 1 900
kvadratmeter stor men tillgänglig ytan för förundersökningen var vid detta tillfälle cirka 600 kvadratmeter.
De befintliga byggnaderna inom fastigheten är ett
konglomerat av vad som en gång var Turisthotellet och
restaurangen Oscars, som uppfördes vid sekelskiftet
1900 ( bilaga 4 ). Utöver nämnda huvudbyggnader finns
det anslutande så kallade 1700-talshuset och den friliggande Isboden. Namnet 1700-talshuset kommer av att
det anges ha blivit flyttad från Varberg, och uppförd på
Marstrand under 1760-talet. Husets nuvarande placering motsvarar en ungefärlig byggnad på stadsplanen år
1776, vilket skulle kunna tala för att uppgiften är riktig.
Likaså finns dito byggnad på 1876 års stadsplan ( littera
116 ). År 2002 revs Köksflygeln och kvar på plats finns en
stor källargrund och två anslutande betongplattor. En
mer detaljerad redogörelse för byggnaderna finns i rapporten för en antikvarisk-teknisk utredning från 2013
( Ask 2013 :33ff, 96 ).

Landskapsbild
Naturlandskap
Orten Marstrand omfattar inte bara bebyggelsen på
Marstrandsön utan även Koön. Sundet mellan öarna
delar samhället i två hälfter men utgör dessutom ortens
viktigaste nav : hamnen. Staden breder ut sig på den östra sidan av ön, koncentrerad kring det skyddade sundet
och dess djuphamn. Övriga delen av ön upptas av vidsträckta hällmarker och den centralt belägna Carlstens
fästning, som syns milsvida omkring. Den gamla staden
ligger i skärgårdens yttre rand, inom räckhåll både för
skyddade inre farvatten genom Albrektsunds kanal, och
som angöring från det öppna havet. Västerut finns endast Pater Noster, en samling mindre öar och skär som
idag mest är känd för sin relikta heidenstamsfyr.

Fornlämningsmiljö
Stadslagret, fornlämning Marstrand 32 :1, omfattar praktiskt taget hela den nuvarande stadsbebyggelsen ( figur
2–3 ). Topografin har tidigt satt begränsningar för stadens utbredning. Över tid har bebyggelsen istället förtätats och växt på utfyllda områden, och i modern tid även
brett ut sig på Koön. Fornlämningen kända omfattning
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Figur 3. Vy över Marstrand och hamnsundet. Det gamla Turisthotellet, undersökningsområdet, kan skönjas klätt med blått nät.
Foto Thomas Bergstrand, Bohusläns museum.

är cirka 23 hektar, inklusive Carlstens fästning. Själva
stadsplanen är cirka 700 meter lång och 200 meter bred,
och sluttar ned mot hamnen.
Även om skriftligt källmaterial berättar att staden
utvecklades redan under slutet av 1200-talet så har de
arkeologiska resultaten haft svårt att påvisa lämningar
äldre än 1500-tal. Stadskyrkan är i sina äldsta byggnadsdelar från 1300-tal men dateringen vilar på stilhistorisk
grund. Kunskapsläget bör dock ställas i relation till den
moderata arkeologin som bedrivits. Som riksintresse
för kulturmiljövården och trästad med anor har exploateringstakten hållits på ett minimum under 1900- och
2000-talen. Av totalt sjutton kända fartygslämningar i
hamnen är de fyra äldsta daterade till andra hälften av
1500-talet ( Marstrand 84, 96, 104, 105 ).

Historiskt källmaterial
Marstrands utveckling
Det äldsta skriftliga källmaterialet om Marstrand är från
1200-talet ( Unger & Huitfeldt 1864 : DN 6, 57 ) och indikerar att en viss bebyggelse har etablerats runt den naturliga hamnen. Från år 1291 omnämns »minoriternas
kyrka i Marstrand« det vill säga en klosterkyrka upp-

förd av Franciskanerorden, vilket bekräftar bebyggelsen
men också indikerar dess betydelse. I allmänhet anlades
franciskanerkloster i anslutning till relativt omfattande
bebyggelse. Från 1300-talet och framöver omtalas Marstrand i administrativa och politiska sammanhang vilket tyder på att staden utvecklats till en självständig administrativ enhet ( Svenskt diplomatarium : DS 8, 6819,
Lange & Unger 1855 : DN 3, 806 ).
Marstrands grundande har satts i samband med förändringar i sjöfart och handel som ägde rum under slutet av 1100-talet och 1200-talet. Läget i den bohuslänska
utskärgården i kombination med dess utmärkta naturhamn gjorde Marstrand till en betydelsefull transitohamn för den regionala seglationen. Det var dock under
en av de större dokumenterade sillperioderna, som inföll
under senare delen av 1500-talet, som orten uppnådde en
dominerande position i Bohuslän såsom handelshamn
för utländsk sjöfart. Ortens betydelse var fortsatt stor
under tidigmodern tid, då bland annat Carlstens fästning anlades och utvecklades. Marstrands hamn var dessutom periodvis bas för delar av svenska flottans västkusteskader. Som ett resultat av ortens centrala funktion
som ekonomiskt nav och militär stödjepunkt var staden vid upprepade tillfällen indragen i stridigheter. Till
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de mer uppmärksammade konflikterna hör två danska
angrepp, dels under Gyldenlöwefejden 1677 och dels år
1719 då den danska flottan belägrade staden till dess att
fästningens garnison slutligen kapitulerade och stora delar av den inneslutna svenska flottan sänktes (Holmberg
1963 :235, 262, Ribbing 1949 :150 ).
Marstrand präglades under senare hälften av 1700-talet dels av den politiskt påhejade merkantilismen och
dels av en gynnsam sillfiskeperiod ( 1752–1808 ). På kungligt direktiv utnämndes Marstrand år 1775 till landets
enda porto franco-hamn, det vill säga en transitplats för
handelsvaror med särskild jurisdiktion. Verksamheten,
som varade fram till år 1794, medförde en livlig handel och resulterade dessutom i att Sveriges första och
då enda officiella synagoga etablerades på orten ( Olán
1982 :26ff ).
Under 1800-talet förändrades Marstrand allt mer till
en celeber badort. Med Oscar II som återkommande
sommargäst och dragplåster skapades under det sena
1800-talet en badortskultur av och för den tillresta societeten. Bestående byggnadsverk från denna period är
framför allt Societetshuset, varm- och kallbadhus och
praktfulla sommarresidens ( Olán 1982 :211ff ).

Kvarteret Korvetten

Figur 4. Utsnitt från stadsplanen år 1669, med undersökningsområdet markerat. Karta Bohusläns museum.

I föreliggande kartstudie är det framför allt stadsplaner
från tre olika sekler som har använts : från år 1684, 1776
och 1876. Dessa återger olika bilder av staden under en
200-årsperiod, vilket speglar transformationen från fiske- och handelsstaden Marstrand, till bad- och societetsorten Marstrand. En inte oväsentlig faktor i denna
förändringsprocess är flera av de omfattande stadsbränder som finns dokumenterade från 1300-talet och fram
till mitten av 1900-talet.
Den äldsta egentliga stadsplanen över Marstrand är
från år 1669. Visserligen finns en regleringsplan från år
1644, som upprättades efter stadsbranden året dessförinnan, men detta förslag blev verklighet först senare, vilket framgår av 1776 års stadsplan ( Hasselmo 1979 :11f ).
På planen 1669 finns, inom avsnittet för det aktuella
undersökningsområdet, framför allt den relikta Lixhals
gatan som skär rakt igenom området i öst-västlig riktning ( figur 4 ). Omgivande bebyggelse (  ? ) är schablonartat återgiven, vilket möjligen speglar ödeläggelsen från
1600-talets upprepande stadsbränder. I den mån kartöverlägget 1669 har något så när precision så utgör undersökningsområdets sydöstra kant strandlinjen vid denna

Figur 5. Utsnitt från en småskalig karta från år 1710. Undersökningsområdet ungefärligt markerat med röd ring. Norrut
är nedåt i bilden. Karta Uppsala universitetsbibliotek.
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Figur 6. Utsnitt från stadsplanen från år 1776 med undersökningsområdet markerat. Karta Bohusläns museum.

Figur 7. Utsnitt från stadsplanen från år 1876 med undersökningsområdet markerat. Karta Bohusläns museum.

tid. Samma yta upptas idag av restaurangbyggnaden
Oscars. Strax söder därom går den mindre Svineviken
in mot vad som idag är korsningen Västra Återvändsgatan–Kyrkogatan.
Som ett komplement till de storskaliga stadsplanerna
finns en översiktskarta från år 1710. Kartans syfte är sannolikt militärt då den fokuserar på försvarsanläggningen
Marstrand, medan den civila bebyggelsen är något mer
skissartat återgiven ( figur 5 ). För vad det är värt så kan
man dock se att Svineviken redan nu är igenfylld. Bebyggelsen inom undersökningsområdet är svår att bedöma,
inte minst för att gatunätet saknas på kartan. Däremot
kan man återigen notera den överlag glesa bebyggelsen.
Stadsplanen 1776, även känd som Cronstedts karta,
återger en förändrad stadsbild, med ett nytt gatunät
som till stora delar överensstämmer med dagens. Planen återger även faktiska byggnader och enskilda tomtgränser, bryggor och strandlinjer. Undersökningsområdet upptas av byggnader inom den sydvästra kvadranten
( figur 6 ). Centralt ligger en större rektangulär byggnad,

densamma som påstås vara det befintliga så kallade
1700-talshuset inom fastigheten Marstrand 73 :3. Söder
om denna finns två mindre byggnader, orienterade på
linje i öst-västlig riktning. Av Lixhalsgatan finns inga
spår kvar, utan istället återges hela den norra hälften
av fastigheten som obebyggd. Strandlinjen har fyllts ut
en bit, liksom i stort sett hela Svineviken. Bryggor med
anslutande byggnader, sannolikt magasin ligger koncentrerade ut mot hamnsundet. Strandlinjen öster om undersökningsområdet verkar till delar bestå av utfyllnad
som är kantad av en stenlagd kajskoning. Anmärkningsvärt stora ytor inom den södra delen av staden återges
vara obebyggda, inte minst inom vad som idag är kvarter
Borgmästaren, norr om Korvetten. Inga större bränder
är kända från detta sekel, men däremot anges södra delen av staden ha blivit ödelagd år 1699 ( bilaga 1 ).
På stadsplanen från år 1876 har magasin, sjöbodar och
bryggor fått maka på sig till förmån för badhus, salonger
och promenader. Gatunätet har förändrats till dagens
utsträckning och därmed har kvartersindelningarna
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fått form och namn. Även Hamngatan och dess långa
stenkaj har börjat få sin nuvarande sträckning och utseende. Undersökningsområdet gränsar nu mot en ny
gata åt norr : Varvsgatan, som utgör gräns mot kvarter
Borgmästaren ( figur 7 ). Bebyggelsen inom området är
däremot lika sparsam som under föregående sekel. Centralt finns 1700-talshuset, flankerat av en lång och smal
byggnad på södra sidan. Vid sekelskiftet byggs Turisthotellet och vartefter Oscars, och därmed har dagens
bebyggelsemiljö skapats.
Utifrån kartstudien så är den byråmässiga bedömningen att undersökningsområdet har undsluppit större ingrepp och störningar i stadslagret. Av de befintliga byggnaderna är det endast källargrund inom delar av Oscars
( 260 kvadratmeter ) och Köksflygeln ( 120 kvadratmeter ),
vilket ska jämföras med den totala undersökningsytan
på 1 900 kvadratmeter. Det stora frågetecknet är vilken
bebyggelse och verksamhet som försiggick på 1600-talet
och tidigare. En viss uppfattning bör man få genom att
låta spegla resultaten från tidigare arkeologiska iakttagelser i anslutande kvarter och gator.

Tidigare undersökningar
Arkeologiska undersökningar i större och mindre omfattning av Marstrand 32, stadslagret, kan genom åren
räknas till ett drygt 40-tal insatser. Till följd av det låga
exploateringstrycket har den absoluta merparten av undersökningarna utförts med anledning av ledningsförläggningar inom gatunätet. Till de tidigaste insatserna
räknas schaktningsövervakning i samband med anläggningsarbeten i Stadsparken 1922. Mer systematiska undersökningar tog sin början 1979, varefter det under de
följande decennierna sker nästan årliga insatser. Till de
två större insatserna kan räknas undersökning inom
kvarter Borgmästaren 1980 när hotellet Villa Maritime
byggdes ( Svedberg & Jonsson 2006 :49f ) ), och i Drottninggatan 1981 ( Carlsson 1984 ). Därtill kan nämnas en
omfattande marinarkeologisk verksamhet inom hamnområdet, som har omfattat både stadslagret och flera
fartygslämningar. Till dags datum har 17 utredningar,
förundersökningar och slutundersökningar utförts inom
hamnområdet ( Bergstrand 2007a m fl ) ).
Inom anslutande kvarter och gator har det utförts nio
antikvariska kontroller, förundersökningar och delundersökningar sedan 1980-talet ( bilaga 2 ). Nedan listas
dem och resultaten i korthet.

1. 1980. Förundersökning inom kvarter Borgmästaren, inför byggandet av hotell Villa Maritime. Resultatet föranledde en delundersökning året därpå ( Svedberg &
Jonsson 2006 :49f ).
2. 1981. Delundersökning inom kvarter Borgmästaren,
inför byggandet av hotell Villa Maritime. Undersökningsområdet omfattade totalt 400 kvadratmeter,
fördelat på två delområden. Bebyggelsen delades in
i fyra faser från sent 1500-tal fram till stadsbranden
år 1699. Undersökningen omfattade dels två tomter
med stenlagd gårdsplan, boningshus och bodar, dels
två sjöbodstomter med syllstensrader. De två områdena åtskildes av en gränd. Fyndmaterialet var rikligt,
däribland ett stort osteologiskt material av fisk, husdjur och vilt ( Svedberg & Jonsson 2006 :49f ).
3. 1981. Förundersökning inom kvarter Majoren. Undersökningsområdet omfattade 20 kvadratmeter. Under
det två meter tjocka fyllnadslagret påträffades två
granstockar som var lagda i rät vinkel och riktning
som kan passas ihop med stadsplanerna. Lämningarna tolkades vara del av sjöbodar som har legat vid
den forna Svineviken ( Jonsson 1991 ).
4. 1982. Antikvarisk kontroll inom kvarter Borgmästaren,
Hospitalgatan, kvarter Munken, Stadsparken, Drottninggatan. Elkabeln lades ingenstans djupare än 0,5
meter, varför endast fyllnadsmassor berördes ( Åkerström 1982 ).
5. 1982. Antikvarisk kontroll inom Västra Återvändsgränd.
Undersökningsområdet omfattade 92 kvadratmeter
( ledningschakt ). Välbevarade delar av rustbäddskaraktär, sannolikt bryggkistor, noterades på en sträcka
av cirka 70 meter, mätt från öster. I anslutning till
detta låg delvis omrörda, delvis påförda fyllnadslager
som innehöll diverse organiskt avfallsmaterial samt
enstaka föremålsfynd, framför allt 1600–1700-tals
keramik ( Carlsson 1984a ).
6. 1984. Antikvarisk kontroll inom Fiskaregatan–Borggatan, kvarter Mäklaren. Undersökningsområdet omfattade 40 meter schakt. I den västra delen av kvarter
Mäklaren, samt i Fiskaregatan, noterades kulturlager
och rester av trävirke, möjligen från bryggkistor. En
del av kulturlagret kan vara fyllnadsmaterial hämtat
från andra delar av ön. 1600-talets strand har sannolikt nått mitten av kvarter Mäklaren. I den norra delen
av Fiskaregatan var lagren omrörda av sentida schaktningar, där inte berg gick i dagen ( Carlsson 1984c ).
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7. 1985. Antikvarisk kontroll i Sillgatan. Undersökningsområdet omfattade ett cirka 16 meter långt ledningsschakt ( av totalt 50 meter ). Längs hela sträckan ned
till ett djup av cirka +0,4 m ö h ( cirka 1,5 meter under
dagens markyta) påträffades endast fyllnadslager med
sentida fynd samt en del 1700-talsmaterial, som ostindiskt porslin och kritpipor. I schaktets västra ände,
cirka 15 meter öster om korsningen med Kyrkogatan,
gick berg i dagen och detta fortsatte hela Sillgatan västerut fram till Fiskaregatan. Berget gick i dagen precis
på den plats där strandlinjen är markerad på 1669 års
karta över Marstrand ( Carlsson 1985 ).
8. 1987. Förundersökning ( schaktningsövervakning ) inom
kvarter Borgmästaren 5, inför byggande av hamnkontor
och bostäder. Undersökningsområdet omfattade ett
tio meter långt schakt. Inom detta påträffades delar
av tre fundament till bryggor, i form av knuttimrade
kistor som var delvis stenfyllda. Mellan och under
konstruktionerna fanns ostörda kulturlager som daterades till 1600-talet och yngre. Stenkistorna låg cirka 1 meter under dagens markyta, under ett lager av
sentida fyllnadsmassor. I botten på schaktet påträffades steril lera ( cirka 2,2 meter under markytan ) på
en nivå av -0,5 m ö. h., med en markant sluttning ner
mot hamnen ( österut ). VA-ledingsschaktet ut mot
Hospitalsgatan gav inga lämningar, eftersom det helt
grävdes i en befintlig ledningsgrav. Schakt löpmeter :
12 ( Carlsson 1987 ).
9. 1987. Förundersökning inom fastighet Marstrand 77 :2,
kvarter Tomten. Undersökningsområdet omfattade
den sydöstra delen av kvarter Tomten, totalt 50 kvadratmeter. Huset som revs i början av 1980-talet var
till stora delar från omkring 1750. Det var tills då
en av Marstrands äldsta byggnader. Enligt 1669 års
karta fanns på platsen en tomt tillhörig »Elisabeth
Simonsson«. Tomten låg vid Svineviken, ovanför en
smal strandremsa som också utgjorde gata. Undersökningen visade att 1700-tals huset hade haft en regelrätt rustbädd av korsvis lagda stockar som bildade
2–2,5 meter stora rutor, eller parallellt liggande timmer. Före anläggningen av rustbädden hade större
delen av området schaktats av ner till naturliga gruslager. En liten yta, cirka två kvadratmeter, med stenläggning i skiffer och kulturlager återstod i områdets
västra del. Fynden daterades till mellan sent 1500-tal
till tidigt 1600-tal ( Jonsson 1987 ).
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Metod
Förundersökningen bestod av två moment. Dels en relativt omfattande kart- och arkivstudie vad gäller historiska stadsplaner och tidigare arkeologiska undersökningar,
dels en sedvanlig fältundersökning med schaktgrävning
och dokumentation. Eftersom förundersökningen var
specificerad till att vara av avgränsande typ så omfattade uppdraget inte till exempel analyser, utan skulle
endast vara deskriptiv och med minsta möjliga åverkan
på fornlämningen. Ytterligare begränsningar var under
vilka villkor som fältundersökningen kunde genomföras.
Tillgängliga ytor inom undersökningsområdet var fastighetens smala bakgård, inom ytor som var möjliga att
gräva endast med en mindre grävmaskin (figur 8). Därtill
kom givetvis även de befintliga byggnaderna, som upptar merparten av fastighetens totala yta på cirka 1 900
kvadratmeter, och som var exkluderade från förundersökningen. Den tillgängliga, undersökningsbara ytan,
uppgick slutligen till cirka 600 kvadratmeter.
Dokumentationen av fältundersökningen bestod av
schaktbeskrivning, registrering av stratigrafiska objekt enligt förenklat matrisförfarande, fotografering och inmätning av schakt, objekt med mera med RTK-GPS. Eftersom
flera av schakten låg snävt mellan huskropparna medförde
detta problem med den digitala inmätningen (skugga).
Frånvaron av digital positionsdata kompenserades med
analog data, framför allt vad gäller z-värden. Sett till uppdragets syfte bedöms slutresultatet dock inte lida av detta.

Resultat
I förestående kan sägas att nyckeln till att förstå ytor
med störda respektive bevarade stadslager är kopplat
till berggrundens nivå under markhorisonten. Av de totalt åtta schakten så var flertalet så pass grunda ned mot
berget att det endast undantagsvis fanns äldre avsatta lager och anläggningar bevarade. De mest förekommande
yngre lagren var S1 och S2, båda fyllnadslager bestående
av mörk sandig jord, med omrörda fynd från perioden
1700–1900-tal. Lagren var dominerande i schakt 1, 2, 3,
4, 5 och 7 ( bilaga 4 ). Inom nämnda schakt låg berggrunden så grunt som på mellan 0,3 och 0,6 meter djup från
markhorisonten, vilket kvarlämnade få anläggningar
av arkeologiskt intresse. Nivån på berget i schakt 3 var
dock mycket djupare, vilket förklaras längre ned i texten.
Ytan mellan schakt 1, till 2 och vidare till och med
schakt 7 är utdömd med hänvisning till ovanstående. I schakt 2 kunde man notera att den kallmurade
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Figur 8. Schaktning under källargrunden till den rivna Kökslängan.
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Figur 9. Stengrunden (S4) till 1700-talshuset längs huset södra långsida. Foto Bohusläns museum.
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Figur 10. En stenläggning ( S8 ) i anslutning till 1700-talshusets norra långsida. Stenläggningen är troligen anlagd vid sekelskiftet 1900,
då hotellet byggdes. Foto Bohusläns museum.
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Figur 11. Inom schakt 5 påträffades en stenläggning ( S13 ) som verkar överensstämma med Lixhalsgatan på 1669 års stadsplan. Enligt den historiska stadsplanen löpte gatan i öst-västlig riktning, ned mot hamnen. Foto Bohusläns museum.
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Figur 12. I schakt 6 påträffades syllsten och stenbeläggning, med sättlager ( S16–17 ). Vy mot söder. Foto Bohusläns museum.

stengrunden till 1700-talshuset var anlagd direkt på berget ( S4, figur 9, bilaga 3 ). Husets lokalisering talar för
att man har sökt berggrunden som en fast grundläggning inom ett i övrigt utfyllt område.
Schakt 4 och 5 förlades mellan 1700-talshuset och Turisthotellet. Även om berggrunden låg grunt, på mellan
0,5–1,0 meters djup under markhorisonten, så fanns flera intressanta iakttagelser. I schaktet längst in i gränden
( schakt 4 ) påträffades dels en stenläggning ( S8, figur 10 )
i anslutning till 1700-talshuset, dels ett brand- och raseringslager av 1700-talskaraktär ( S11 ). Det senare överlagrade ett tramplager som var avsatt på berget ( S12 ).
Det är sannolikt att stenläggningen ( S8 ) är anlagd i ett
ganska sent skede, troligen i samband med sekelskiftet
1900 då hotellet byggs. Mest intressant i stratigrafin är
det understa tramplagret, som är det äldsta avsatt lagret
på ytan. Även om det innehåller rikligt med tegelkross,
kalk, djur- och fiskben samt kol så finns det inga direkt
daterande fynd.
Centralt mellan de båda byggnaderna förlades schakt 5.
Berggrundens nivå varierade mellan cirka 0,5 till 1,0 meter under markhorisonten. På grund av gps-skugga är
höjdvärdena endast ungefärligt dokumenterade. Inom

schaktet påträffades en stenbeläggning som var anlagd
direkt på berget. Beläggningen har tolkats som en rest
av Lixhalsgatan från stadsplanen år 1669. Även om anläggningen var förhållandevis störd av 1900-talets VAledningar så kunde dess konstruktion utrönas. Inom
den djupaste delen mot berget bestod gatan av rundad
marksten i fraktion cirka 0,2×0,2 meter, och några större fragment rött murtegel med stor dimension. Därpå
hade man lagt tre-fyra skift med mindre rundad/svallad
marksten ( S13 ) med inblandning av ett sättlager ( S14 ). I
det senare fanns fynd av både rött och vitt lergods, djurben och kritpipor. Gatans toppyta låg således på cirka
0,5 meters djup räknat från markhorisonten. Vad gäller
anläggningens utsträckning uppgick ytan till cirka tre
kvadratmeter inom schaktet, och ganska störd av yngre VA-ledningar. Gatan fanns dessutom inte bevarad i
de båda anslutande schakten 4 och 7. Möjligen är den
bättre bevarad under byggnaderna Isboden respektive
Turisthotellet.
Schakt 6 inom den nordvästra delen av undersökningsområdet uppvisade det mest lovande arkeologiska resultatet. På en nivå av 4,60 m ö.h. ( cirka 0,9 meter
under markhorisonten ) påträffades byggnadslämningar

Turisthotellet
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Figur 13. S16–17 med vy mot norr. Nivåskillnaden mellan syllstenen och stenbeläggningen kan förnimmas. Foto Bohusläns museum.

Figur 14. Delvis bevarade brädor i anläggningen S16. Foto Bohusläns museum.
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Figur 15. Ett litet provschakt ned genom källargrundens betonggolv ( schakt 8 ). Foto Bohusläns museum ).

bestående av en husgrund och stenbeläggning (S16). Den
frilagda delen av husgrunden bestod av ett cirka 2×1
meter stort upphöjt hörn med två flata syllstenshällar
( figur 12–13 ). Hällarna låg ungefärligt i våg. Söder om
husgrunden framkom en något lägre liggande yta med
stenbeläggning och stenrader. Ytan med stenbeläggning uppgick till cirka två kvadratmeter ( 4,25 m ö.h. )
och rymde dessutom tre–fyra bevarade brädor som låg
horisontellt ( figur 14 ). Anläggningen S16 var konstruerad och fixerad i ett sättlager ( S17 ) som dominerades av
skalgrus. Även om lagret inte grävdes kunde man iaktta
kol, djur- och fiskben.
Denna bebyggelsefas har ännu ingen absolut datering
men kan med stor sannolikhet förläggas till 1600-talet
( bilaga 3 : fas 1 ). Argumenten för detta är flera och bygger på relationer. Nivåskillnaden mellan 1700-talshuset
( senare hälften av seklet, fas 3 ) och S16 var cirka 1 meter, men överensstämmande med gatubeläggningen i
schakt 5 ( cirka 4,5 meter ). S16 var överlagrat med ett
distinkt påfört utjämningslager vars innehåll i mycket
var rent 1700-tal ( S15, fas 2 ). På stadsplanen år 1776 utgör området en obebyggd yta medan det på stadsplanen

år 1669 är tomtmark nära gatukorsningen Lixhalsgatan
och en nord–sydgående icke namngiven gata ( figur 4 ).
Slutligen gjordes ett litet titthål ned under källargrunden till den forna Kökslängan till hotellet ( schakt 8 ).
Källaren har bestått av murade väggar och gjutet golv.
Under vissa svårigheter lyckades vi ta upp en mindre yta
( 1×1,5 meter ) ned genom betonggolvet ( figur 15 ). Ned
till berggrunden, under källargrunden, var det endast
cirka 0,4 meter, bestående av två lager. Det undre lagret ( S18 ) var avsatt på berget och innehöll djurben och
keramik i form av flintgods med datering sent 1700-tal
eller yngre ( figur 16 ). Det faktum att det förekom ett
avsatt lager på berggrunden visar att man utnyttjat en
naturlig försänkning för att bygga källaren, i motsatts
till att bryta sig ned i berget. Som topografisk referens
finns även bergets nivå i schakt 3, som var cirka två meter under markhorisonten. I ett större perspektiv kan
man sätta bergets större djup i relation med den forna
Svineviken, som bredde ut sig söder om undersökningsområdet. Mellan källarruinen och vikens strandlinje
på stadsplanen år 1669 är det endast ett tjugotal meter.
Även med hänsyn till felkällor i kartmaterialet är det

Turisthotellet
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Figur 16. Sektion mot väst i schakt 8. Under källargrundens betonggolv fanns det ett fyllnadslager ( S2 ) följt av ett tunt avsatt lager
som sannolikt kan dateras till sent 1700-tal eller yngre ( S18 ). Foto Bohusläns museum.

mycket som talar för att undersökningsområdet i söder
ansluter mot 1600-talets strandlinje. Frånvaron av fynd
äldre än sekelskiftet 1800-tal berättar även att man i ett
skede har schaktat ur ytan. Möjligen kan förklaringen
till detta hämtas från stadsplanen år 1776, då två större
byggnader låg inom ytan för källargrunden.

Slutsatser samt åtgärdsförslag
Den undersökta ytan uppgår extensivt till cirka 600
kvadratmeter, och omfattar öppna, tillgängliga ytor inom
fastighetens bakgård ( bilaga 4 ). Åtta schakt grävdes
med en sammanlagd yta av cirka 90 kvadratmeter ( bilaga 5–7 ). Baserat på resultaten från fältundersökningen, med stöd av kart- och arkivstudien, kan undersökningsområdet delas in i tre ytor med sinsemellan olika
antikvarisk status och åtgärdsbehov ( bilaga 8 ). Därtill
kommer frågan om ytorna under de befintliga byggnaderna inom fastigheten.

Yta 1
Källargrunden till den avrivna Kökslängan, källarplan
för restaurang Oscars och gårdsytor på båda sidor av
1700-talshuset. Området för Kökslängans källare är av
allt att döma helt utgrävd. Likaså får det anses som sannolikt att källarplanet i restaurang Oscars har medfört
utgrävning ned till djupa, och därmed ointressanta, nivåer. Enlig uppgift från ärendehandlingar uppgår detta
källarplan till 260 kvadratmeter. Var gränsen går mot
orörd yta vid 1700-talshuset är dock okänt. Gårdsytorna runtom 1700-talshuset är till största delen antingen
urschaktat och/eller består av yngre störda kulturlager
( sent 1700–1900-tal ) utan någon större arkeologisk
potential. Den lilla resten av 1600-talets Lixhalsgatan
dokumenterades i samband med aktuell förundersökning. Bohusläns museum bedömer att ingen ytterligare
arkeologisk insats är nödvändig.
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Yta 2
De två betongplattorna i anslutning till källargrunden.
Under förutsättning av plattorna anlades vid sekelskiftet
1900, då hotellet byggdes, finns det förutsättningar att
de har stängt och skyddat underliggande lager/anläggningar. I kanten av den mindre betongplattan kan man
iaktta en stenläggning av marksten som gjutningen vilar
på. Möjligen är stenläggningen samtida med dito som
påträffades i schakt 4, i anslutning till 1700-talshuset, vilket talar för att ytan under är fri från recenta störningar.
Bohusläns museum anser att delområdet bör förundersökas i händelse av planerad exploatering.

Yta 3
Gårdsytan mellan Isboden och Turisthotellet. Inom
schakt 6, cirka en meter under markhorisonten, finns
bevarade byggnadslämningar bestående av en husgrund/syllsten och stenbeläggning. Bebyggelsefasen är
grovt daterad till 1600-talet. Det är ovisst om det finns

underliggande, äldre anläggningar, men det får anses
som troligt. Lämningarna är inte avgränsade, annat än
mot schakt 7 i gattet mellan nämnda byggnader. Det
bedöms som sannolikt att aktuella lämningar breder ut
sig inom ytan i stort och dessutom in under anslutande
byggnader. Bohusläns museum bedömer den arkeologiska potentialen som hög, vilket bör hanteras i händelse
av planerad exploatering.
Med avseende på ytor som idag upptas av befintliga
byggnader, gör Bohusläns museum bedömningen att
sannolikheten är stor för lämningar även under dessa. Eftersom det saknas källare under större delen av byggnaderna är förutsättningarna goda för bevarade lämningar
( exklusive Oscars källarplan ). Detta gäller särskilt inom
ytor där berggrunden ligger djupt, som inom yta 3. Utifrån samma argument kan ytan under 1700-talshuset, å
andra sidan, rymma relativt beskedliga lämningar. Detta
återstår att få bekräftat. Bohusläns museum anser att
samtliga idag bebyggda ytor bör förundersökas i händelse av planerad exploatering.
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Otryckta källor

Arkiv

Åkerström, B. 1982. Anmälan av utförd arkeologisk undersökning. SR 10 A-B, Marstrands socken. Bohusläns
museum.

Figur 5. Uppsala universitetsbibliotek. Carta öfwer Marstrands stadh, des öö och fästningen Carlsten ... Carlsten den 8 december a :o 1710. Internt ID : 8654.

Jonsson, L. 1987. Anmälan av utförd arkeologisk undersökning. SR 22, Marstrand socken. Fastighet Marstrand 77 :2, kv Tomten. UV-Väst, Riksantikvarieämbetet. Kungsbacka.

Figur 6. Bohusläns museums arkiv. Plankarta af Marstrands
stad. Stadens läge vid hamnen och inloppen, gator,
gårdstomter, hus, kryddegårdar och brunnar, salterier
med dess bodar och träbryggor, sådan som den befanns år 1776. Geometriskt avmätt av löjtnant Cronstedt.
Marstrand socken, Kungälvs kommun.
Figur 7. Bohusläns museums arkiv. Karta öfver staden Marstrand. Upprättad år 1876. K. Reenstierna. Marstrand
socken, Kungälvs kommun.
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Bilaga 1.

Lista över stadsbränder i Marstrand

Stadsbränder i Marstrand
Notera att uppgifterna skall betraktas som ett arbetsmaterial och är därför inte helt tillförlitligt.
Merparten av uppgifterna har välvilligt tillhandahållits av Marstrands hembygdsförening, genom
Göran Kristensson.
1. 1368 Hansatrupper från Nederländerna (staden Kampen) plundrar och
bränner ner staden, bl.a. ett slott och klostret. (Olán 1982).
2. 1514 Staden plundras och brinner. Inga säkra uppgifter, men stor
manspillan.
3. 1586 Hela staden läggs i aska, kyrkspiran bränns av.
4. 1643 Eldsvåda ödelägger hela staden. Borgarna får skattebefrielse, rättighet att använda
örlogsfartyg i fredstid, tullfrihet för egna varor, salt, vin och brännvin. Understöd från
Solberg, Tjörn och Torsby i form av tionde för att bygga upp skolan. I gengäld ställdes krav
om att bygga stenhus. Ett hus byggs, Rådhuset, idag Bohusläns äldsta profana stenhus.
5. 1669 Stadens norra del avbrändes. Fastigheterna väster om Långgatan klarade sig.
6. 1677 Gyldenlöves anfall.
7. 1682 Stor stadsbrand. Lasse Wångdahl uppger att tornspiran brann.
8. 1699 Södra delen av staden ödeläggs av brand.
9. 1824 Norra delen av staden, från Fredriksborg till nuvarande Paradiset, härjas av en brand
som ödelade ett femtiotal magasin och bostadshus. Branden började i det Westbeckska
huset vid Fredriksborg och slutade vid Rådhuset, i nuvarande Paradiset.
10. 1865 Biljardhuset vid Långgatan 10 eldhärjas. Gästgivarens hustru och hennes moder
innebränns.
11. 1867 29-30 okt. I hörnet av Långgatan-Holländaregatan, bebott av guldsmeden Nordström,
börjar vid 11-tiden på kvällen en brand som bränner av ett 30-tal hus utefter Holländargatan
och kullen mot Villagatan. Branden var anlagd av Nordströms hustru, då han var själv
bortrest. Efter två år erkänner makarna att det var mordbrand. Nordström döms tilI tolv års
fängelse och makan till 10 år. Tomtmark frigjordes härigenom för de stora patriciervillorna på
Norr.
12. 1947 26 febr. På onsdagsmorgonen kl 3.50 går larmet att Rådhuset brinner. Rådhuset som
då var beläget vid hörnet Hamngatan-Hospitalsgatan i kv Borgmästaren. Fjorton fastigheter
ödeläggs, bl.a. Meijerska källaren, Widellska fastigheten vid Varvsgatan och Spritbolaget på
Hospitalsgatan. Även Hotell Fenix i kv Munken brinner ned. Olyckliga omständigheter med
stark kyla, över minus 20 grader och frisk nord-nordostlig vind gjorde att brandens förlopp
blev så omfattande. Nitton familjer blev hemlösa och hela stadsförvaltningen, inklusive tull
och polis, blev hemlösa. Rådhuset hade flyttats hit efter branden 1824, då det tidigare låg i kv
Ugglan, i nuvarande Paradisparken.
13. 1949 2 jan. Gårdshus på Wennerholmska fastighet, Kvarngatan 5-7, Davidshöjd. Brand- och
vattenskadat.
14. 1955 Livbåtsverkstaden brinner ned.
15. 1961 4 nov. Hotell Karlsten, fd Westbergs pensionat, hörnet Hamngatan-Återvändsgatan, kv
Majoren.
16. 1965 27 aug. Falkgatan 7 (fd Axel Karlsson) Oskar Wallmark. Wallmarks svärmor
innebrändes.
17. 1970 11 juni. Kursellska magasinet på Griseskäret Koön. Byggt av salteriidkaren Alexander
Qvirist omkring 1920.
18. 1982 sommaren. Rådhusgatan 7 brinner. Tore Karlssons hus.
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Bilaga 2.

Plan med tidigare arkeologiska undersökningar, i anslutning till kv Korvetten 4

3
Bilaga 3.

Matris över dokumenterade stratigrafiska objekt, och indelning av verksamhets-/
bebyggelsefaser

4
Bilaga 4.

Plan över fastigheten/undersökningsområdet, med befintliga byggnader och grävda schakt

5
Bilaga 5.
ID

1

Schaktbeskrivning
Yta

4x4

Strat obj

Fynd

Anm

1, 2

Kol, tegelfragment, keramik, ben

Grunt ned till berggrund som sluttar mot öst.
Ca 1,3 m från markhorisonten som grundast
(2,7–3,7 m ö.h.). Störrningar i form av flera
avloppsledningar och ett vattenrör, bl a en
större dagvattenledning i öst-västlig orientering nedmejslad i berggrunden. Dagvattenbrunn i betong i södra delen av schaktet.

2

3x2

1, 2, 3, 4

Samma dagvattenledning som i schakt 1. Ytligt berggrund. S4 är kallmurad stensyll till
Kol, tegelfragment, keramik, ben.
huset, som är anlagd på berggrunden. Dryga metern hög.

3

3x2

1, 2, 5, 6

Inga

Källarmuren i tegel och del av rasering/marksten på utsidan/norr.

4

3x4,5

1, 8, 9, 11, 12

Djurben

Analog inmätning pga gps-skugga.

5

4x4

1, 2, 13, 14

Keramik, djurben.

Stenläggningen S13 tolkad som 1600-talets
Lixhalsgatan.

6

5x3

1, 2, 15, 16, 17

Keramik, djurben, fiskben, tegelfragment, kritpipor, glas, raseringsfynd

Syllsten och stenbeläggning S16 tolkat som
bebyggelsefas från 1600-talet

7

6x2

1, 2

Inga

Ytlig berggrund och utjämningslager fr a
1900-talet.

8

1,5x1

2, 18

Keramik

Tunna lager mellan källargolvet och berggrunden.

6

S1

Fyllnadslager

1

1 0,35-0,5

S2

Fyllnadslager

1

1 0,11-0,70

S3

Fyllnadslager

1

1 0,23

S4
S5

Syllsten 1700-talshuset
Källarmur Kökslängan

S6

Raseringslager

1

S7

Utjämningslager

1

1
1

Tjocklek (m)

MaterialLängd (m) Bredd (m) storlek (m)

0,2x0,2

1,0 höjd
1-1,5 höjd

Material,
behandling

Obearbetad
marksten
Murtegel

1

S1, S3,
S5

S2, S3, S6, S7,
S8, S9
S11, S13, S15,
S18

S1

S2

S1, S19 Berggrund
S6, S7 S2
S1

S5

S1

S5, berggrund

S1

S11

S8

Stenläggning gårdsplan

S9

Utjämningslager

1

1 0,2-0,3

S1

Berggrund

S11

Brand- och raseringslager

1

1 0,2

S2, S8

S12

S12

Tramplager

1

S11

Berggrund

S2

S14

S13

Berggrund

S2

S16

S15

S17

S16

?

S2

Berggrund

1

0,2

1

S13

Stenläggning gata

S14

Sättlager för S13

1

S15

1

S16

Utjämningslager
Stenläggning, syllsten och
brädor

S17

Sättlager för S16

1

1

S18

Avsatt lager

1

1

Byggnadsfas 1: 1600-tal

0,15-0,25

Obearbetad
marksten

Underliggande

Tolkning

Lager

Stratigrafiskt
objekt

Överliggande

Sekundärt påförd

Primärt avsatt

Stenkonstruktion

Stolpe/stör

Träkonstr.

Nedgrävning

Fyllning

Bilaga
6. Tabell med stratigrafiska objekt
Stratigrafiska objekt

0,05

1
1

0,15

2-3

1-2

0,15

2-3

1-2

0,05x0,050,1x0,1

1 ?
1

0,5
1
0,1-0,15

Obearbetad
marksten

6

Järnföremål

Fönsterglas

Glas

Stengods

Kritpipor

Omrört fyllnadslager över stora delar av fastighetens bakgård. Även ostronskal.

●●

●

Omrört fyllnadslager över stora delar av fastighetens bakgård.

●●

●●

Fajans

Flintgods

Yngre rödgods
●●
●●

●

Porslin
●

●

●●

Fiskben

Djurben

Skalgrus

●
●

●●

Sot

Aska

●

Gödsel

Träkol
●●
●

Småsten

Träflis

Träbitar

Pinnar

Eldpåverkad sten

Bränd lera

Kalkbruk
●

Taktegel

Anmärkning

Avgränsat distinkt fyllnadslager inom schakt 2. Inblandning av småsten i sanden.

●●●

Rasering efter Kökslängan, 1900-tal. Rivningen utfördes 2000-talet.
Bruten sten.

●

●

●●● ●●●

Stensylll till 1700-talshuset. Anlagd på berggrunden.
Källargrund Kökslängan, 1900-tal.

Gårdsplan sannolikt tillhörande hotellfasen.

Skiffer.
●●

●●
●●

●●●

●

●●

●●●●

Hotellfasen.

●●

Påfört utjämningslager från annan lokal. Påtagligt inslag av brandlager. Distink
överlagring av S16.

●●

●
●●

●●

●
●●

●●

●●●

●

●●
●●●

Större fragment murtegel

●

●

●
●

●●

Rensad men ej genomgrävd.
●

●

●

Tolkad som Lixhalsgatan på stadsplan 1683. Genomgrävd av recent VA-ledning.
●●●● ●●●

Tegelbrockor

●●● ●●● Tegelkross

Innehåll

Sannolikt 1800-tal. Tunt lagar under källargrundens betonggolv.

7
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Tabell med höjder ( möh ) för stratigrafiska objekt

Sch1
Strat obj

Topp

Botten

1

4,02/4,25

3,48/3,85

2

3,48/3,85

2,80/3,70

Berggrund

2,80/3,70 -

Sch2

Sch5

Gpsskugga

Strat obj

Topp

Markhorisont

-

13

i nivå med
berggrunden

Berggrund

-0,5/1,0
från markhorisont

Botten

Botten
-

Strat obj

Topp

Markhorisont

4,5

-

1

4,5

4,15

Sch6

2

4,15

4,04

Strat obj

Topp

3

3,93

3,7

Markhorisont

5,48

-

4

4,15

3,65 (berggrund)

16

4,60

4,10

Berggrund

4,04

-

17

4,10

-

Botten

Sch7

Sch3

Strat obj

Topp

-

Markhorisont

5,00

-

4,53

-

Berggrund

4,50

-

7

-

2,65

Berggrund

ca 2 m under markhorisont

Strat obj

Topp

Botten

Källargolv

1,30

Strat obj

Topp

Markhorisont

-

5

Botten

Botten

Sch8

Sch4
Strat obj

Topp

Botten

Markhorisont

4,60

8

4,40

4,20

9

4,20

4,00/3,90

11

4,15

3,95

12

3,95

Berggrund

4,00

3,40

8
Bilaga 8.

Plan med markerade ytor som förklaring till aktuella åtgärdsförslag

Bohusläns museum
RAPPORT 2016:41

Turisthotellet
Arkeologisk förundersökning Marstrand 32:1
Korvetten 4, Marstrand 73:3
Marstrands socken, Kungälvs kommun
Thomas Bergstrand

