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Sammanfattning

Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde under 2020 en marinarkeologisk utredning, steg 1 och 2, inför sjöförläggning av en elkabel i den inre delen av viken Dynekilen i Strömstads kommun. Steg 1 av utredningen utfördes i början av
april och omfattade kartering med side scan sonar och flygfotografering med
drönare. Steg 2 omfattade dykbesiktning av sonarindikationer och utfördes i
början av juni. I utredningen ingick även en begränsad kart- och arkivstudie. Nio
sonarindikationer dykbesiktades men ingen av dessa utgjorde fornlämning. Tre
av sonarindikationerna inne i Baggerödskilen visade sig vara en sammanhängande brygganläggning som kunde kopplas till stenhuggeriepoken i området på
1880-talet. Denna bör därmed betraktas som en övrig kulturhistorisk lämning.
Flygfotograferingen med drönare lokaliserade en rad med fyra grunt liggande
stenkistor i den södra delen av Baggerödskilen. Stenkistorna utgör med stor
sannolikhet resterna av hemmanets Ylseröds brygga som finns återgiven på en
laga skifteskarta från 1834. NMG anser att denna brygglämning bör betraktas
som fornlämning.
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Bakgrund

Ellevio AB planerar att förlägga en sjökabel längst in i vattenområdet Dynekilen
mellan Baggerödskilen och Hogdalsleran, en sträcka om cirka 2,4 kilometer (figur 1). 1716 stod här ett sjöslag mellan dansk-norska och svenska sjöstridskrafter
som resulterade i att flera svenska fartyg beslagtogs, sänktes eller förstördes.
Det är i dagsläget oklart hur många fartyg som gick till botten och hur många
som bärgades kort efter slaget. Inom den planerade ledningskorridoren finns en
tidigare registrerad fornlämning (L1960:6500) vilken är registrerad som en fartygslämning. Platsen har inte besiktats av antikvarisk expertis utan positionen
anger platsen där en fiskare år 1975 fick upp ett stort och välbevarat ekspant,
som antogs härröra från ett av de sänkta svenska fartygen, i sitt torskgarn.
Utifrån topografi, fornlämningsbild och de dokumenterade historiska krigshändelserna i området gjorde länsstyrelsen bedömningen att arbetsföretaget
skulle föregås av en arkeologisk utredning steg 1, i form av kartering med side
scan sonar. I januari 2020 kontaktades NMG av Länsstyrelsen och inbjöds att
inkomma med förslag på undersökningsplan och kostnadsberäkning gällande
arkeologisk utredning, steg 1. Sonarkarteringen utfördes i april 2020 och resulterade i att 19 sonarindikationer av möjligt antikvariskt intresse lokaliserades i
eller i nära anslutning till utredningsområdet. Utifrån resultatet av utredningen
steg 1 beslutade länsstyrelsen att den skulle följas upp med en utredning steg 2,
vilken skulle omfatta dykbesiktning av nio side scan sonarindikationer.

N

Figur 1. Översiktskarta med utredningsområdet inne i Dynekilen markerat med en röd cirkel. Karta: ESRI,
bearbetad av Jens Lindström/NMG.
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Syfte, metod och genomförande

Syfte
Syftet med utredningen var att:
1. Avgöra förekomst av tidigare ej kända fornlämningar inom utredningsområdet.
2. Med side scan sonar avgöra om fornlämning L1960:6500 (Skee 1696) gick att
lokalisera inom utredningsområdet.

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.
Området som har karterats med side scan sonar, med 100 procents täckning,
uppgår till cirka 400 000 kvadratmeter och mäter cirka 2 000 x 200 meter.
Grunda vattenområden i anslutning till den planerade ledningens landanslutningar, där kartering med side scan sonar inte varit möjlig, har flygfotograferats
med drönare. Sonarkartering och flygfotografering utfördes den 1 april 2020 och
dykbesiktningarna utfördes den 1 och 2 juni 2020.
Side scan sonaren som användes vid kartering var av fabrikat DeepVision med
en arbetsfrekvens på 340 kHz. Bredden på den sonarkarterade ledningskorridoren uppgick till 100 meter och vid karteringen tillämpades 110 procents överlappning mellan sökstråken. Insamlad sonardata har analyserats i programvaran
DeepView V4.2. samt bearbetats i ArcGis 10.4. Vid flygbesiktning av grundområden utanför ledningens landfästen användes en drönare av fabrikat DJI Mavic Pro.
Nio av de 19 sonarindikationerna som lokaliserades under utredningen steg
1, valdes ut av länsstyrelsen för dykbesiktning under utredningen steg 2. Dessa
indikationer var: Id 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 18. Ytterligare fyra indikationer, Id 1, 4,
15, 17, besiktades då de låg i nära anslutning till de av länsstyrelsen utvalda indikationerna.
Vid utredningen, steg 1 och 2, användes NMG:s dykbåt av fabrikat Quicksilver
Weekender 640 och dykningarna utfördes i enlighet med Arbetsmiljöverkets
föreskrifter (AFS 2010:16 för dykeriverksamhet). Samtliga besiktade sonarindika
tioner videodokumenterades men endast lämningar av antikvariskt intresse
kommer att presenteras i rapporten.
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Topografi, kulturmiljö
och tidigare undersökningar
Topografi
Dynekilen är en cirka sex kilometer lång fjord som sträcker sig i sydväst–nordostlig
riktning in söder om halvön Hogdalsnäset i den norra delen av Strömstads kommun. Bredden på fjorden varierar mellan 600 meter, vid fjordens mynning, och
70 meter, vid Björnsund, fyra kilometer in i fjorden. Det största vattendjupet i
fjorden är 27 meter. Dynekilen omges av bitvis höglänt, kuperat hällmarkslandskap med berg i dagen, gles barrskog och mer bevuxna dalsänkor. I anslutning
till utredningsområdet längst in i Dynekilen finns flera grunda vikar och här utmynnar fyra mindre åar/bäckar.
Bottentopografin längs den planerade ledningssträckningen är flack och odramatisk med ett största vattendjup på tolv meter. Vid ledningskorridorens land
anslutningar i Hogdalsleran och Baggerödskilen är bottnarna grunda och flacka
och består i huvudsak av mjuka sediment.

Kulturmiljö
Utredningsområdet sträcker sig mellan Hogdal, i den nordligaste delen av Dyne
kilen och Baggerödskilen i söder. Hogdal är ett gammalt sockencentrum och
vägknut med bland annat en kyrkplats, tullstation och ett före detta gästgiveri.
Under 1600- och 1700-talen bedrevs en omfattande utskeppning av timmer och
sågat virke från Dynekilen. Ladholmen, som numera avser en landfast holme
långt in i Dynekilen, antyder också platsens betydelse som utskeppningshamn
(efter ladha, ”lasta”) (von Arbin 2012:8).
Från den inre delen av Baggerödskilen utskeppades huggen sten från några
av de många stenhuggerier som etablerades i området omkring 1880 och som
var verksamma några årtionden in på 1900-talet.
Dynekilen är utan tvekan mest berömd för de krigshändelser som utspelades
här den 27 juni 1716 då en svensk transportflotta, lastad med ammunition och
förnödenheter ämnade till den svenska armén i Norge, överrumplades och besegrades av en dansk flotteskader under ledning av Peder Tordenskiold. Karl XII
hade inlett anfallet på Norge i februari samma år och under sommaren 2016 var
planen att belägra Fredrikstens fästning vid Halden. Som ett led i förberedelserna
av angreppet hade en svensk transportflotta med ammunition och förnöden
heter till de svenska trupperna förts upp till den norska gränsen från Göteborg.
Efter Tordenskiolds triumf inne i Dynekilen återstod inget annat än fullständig
reträtt för Karl XII då det inte längre fanns någon möjlighet att försörja trupperna.
Nederlaget i Dynekilen innebar att ett stort antal svenska krigs- och transportfartyg erövrades, förstördes eller sänktes och fullständigt tillintetgjorde Karl XII
vidare krigsplaner. Uppgifterna om antalet sänkta fartyg går dock kraftigt isär
10
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mellan olika forskare. Bjerke (2003) anger nio transportfartyg och fem eller sex
örlogsfartyg, medan Kavli (1990) hävdar att tre transportfartyg och fyra eller
fem örlogsfartyg gick förlorade. Ribbing (1949) å andra sidan uppger fyra sänkta
örlogsfartyg, båtar oräknade, varav tre senare bärgades av svenskarna. Någon
bärgning av transportfartyg omnämns inte. Osäkerheten när det gäller antalet
sänkta fartyg som senare kunde bärgas är stor. Frågan om hur många fartyg som
slutligen blev kvar på Dynekilens botten är utifrån redovisningen ovan mycket
svår att svara på men trots de varierande uppgifterna står det klart att drabbningen måste ha resulterat i att ett flertal fartyg idag ligger som vrak i området
(von Arbin 2012:8).

KÄNDA LÄMNINGAR I OMRÅDET
I den inre delen av Dynekilen finns tre fartygslämningar registrerade i kulturmiljö
registret (figur 2). Dessa är: L1960:6500 (Skee 1696), L1960:6119 (Hogdal 456),
och L1960:6507 (Skee 1697).
L1960:6500

Fornlämning L1960:6500, som ligger mitt i utredningsområdet, är i kulturmiljöregistret registrerat som fartygslämning och bygger på att en fiskare år 1975 på
platsen fick upp ett kraftigt ekspant i sitt nät. Platsen hade tidigare varit känd
som en nätfästna. Av dimensionerna att döma kan spantet härröra från ett fartygen som sänktes år 1716. Vattendjupet på fyndplatsen ska enligt uppgift vara
tio meter, men i övrigt råder osäkerhet om lämningens position.
L1960:6119

På 1890-talet startade den norske konsuln Skipstet ett tegelbruk vid Dynekilen.
Vid starten uppstod problem med bristen av bostäder varför Skipstet lät inköpa
en gammal brigg från Fredrikstad, Guba, vars lastrum ombyggdes till bostäder
åt tegelbruksarbetarna. Efter att bruket lagts ned kom under många år en lant
handel drivas på briggen vilken upphörde på 1920-talet varefter fartyget blev
vrak. Lämningen utgör i dagsläget inte fornlämning men bedöms ändå ha ett
kulturhistoriskt värde. Lämningen är fortfarande synlig från luften.
L1960:6507

Två privatpersoner påträffade resterna av ett fartyg på östra sidan av Laholmen
år 1977 då det var lågvatten. Då vraket till stora delar var täckt av dy frilade man
delar av vraket med hjälp av en propeller. Lokala museiintendenter dementerade, med hänvisning till bordens tjocklek och träslag, att fyndet skulle vara ett
av flottans fartyg som sänktes i samband med stridigheterna i Dynekilen år 1716.
I stället tolkades vraket som resterna av en jakt från sillperioden eller en kutter
för virkesfrakt från slutet av 1700-talet. Tolkningen är dock mycket osäker och
fartyget kan vara äldre.
På 1960-talet genomförde Göteborgs Amatördykarklubb ekolodningar i Dyne
kilen och vid efterföljande dykningar påträffades en fartygslämning som upp
visade tydliga spår av brand. Det noterades även att lämningen till stora delar
var översedimenterad. Positionsangivelsen för lämningen var vag, ”50 meter
ifrån land och på tio meters djup”, men troligtvis i den nordöstra delen av vattenområdet. Lämningen har inte återfunnits och är således inte antikvariskt besiktad. (Bergstrand in prep). Det finns emellertid flera vrakuppgifter från Göteborgs Amatördykarklubb som vid flera tillfällen under 1950-, 60-, och 70-talen
gjort eftersökningar efter den sjunkna transportflottan. Tyvärr så saknas oftast
tillförlitliga positionsangivelser (von Arbin 2012:9).
NORDIC MARITIME GROUP
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Utredningsområde
N

AU Sörkilen (BM 2012:4)
Sydvästlänken (BM 2012:7)
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Figur 2. Satellitbild som visar utredningsområdet (rosa korridor) mellan
Hogdalsleran i norr och Baggeröds
kilen i söder längst inne i Dynekilen.
På bilden syns även tidigare undersökningsområden samt de olika typer av lämningar som finns registrerade i kulturmiljöregistret. Karta:
ESRI, bearbetad av Jens Lindström/
NMG.
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Området kring Dynekilen rymmer även förhistoriska lämningar i form av en
fornborg (L1969:3456) samt flera stenåldersboplatser, bronsåldersrösen och
stensättningar (figur 2).

Tidigare undersökningar
Dynekilen har under de senaste 20 åren varit föremål för flera professionella
marinarkeologiska undersökningar. År 2000 utförde Sjöhistoriska museet en
12
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side scan sonarkartering i den inre hälften av Dynekilen. Påträffade sonarindikationer besiktades av Bohusläns museum samma år men ingen av indikationerna
visade sig vara av arkeologiskt intresse (Bergstrand 2017).
2011 genomförde Bohusläns museum en särskild arkeologisk utredning i en
ledningskorridor tvärs över Baggerödskilen. Undersökningen genomfördes som
en okulärbesiktning av en 250 meter lång och 20 meter bred korridor (figur 2).
Inga fynd eller iakttagelser av antikvariskt intresse gjordes (Gainsford 2012:6).
Under senare halvan av 2011 utförde Bohusläns museum en arkeologisk förstudie av olika landföringsalternativ inför en planerad högspänningskabel på
havsbottnen mellan Norge och den svenska västkusten, den så kallade SydVästlänken. Förstudien utgjordes av en kart- och arkivstudie samt granskning av side
scan sonardata. Stora delar av Dynekilen berördes av förstudien och i den inre
delen av Dynekilen, strax i anslutning till det nu aktuella utredningsområdet,
noterades två indikationer (BMM-40, BMM-41) av möjligt antikvariskt intresse.
En av indikationerna, BMM-41, tolkades som en möjlig barlasthög, men ingen av
indikationerna dykbesiktades (von Arbin 2012:9).

NORDIC MARITIME GROUP
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Resultat

Kartering med side scan sonar
Eftersom fartygslämningar av trä snabbt bryts ner i västerhavet på grund av
skeppsmask och andra träätande organismer är äldre fartygslämningar ofta
mycket svåra att lokalisera med hjälp av geofysiska instrument som side scan
sonar och multibeam-ekolod. Av ett träfartyg som förlist på 1700-talet är det oftast inte mycket som finns bevarat ovan botten. Vraket kan mycket väl ligga nedsjunket och välbevarat nere i bottensedimenten där det går säkert från skeppsmasken men ovan botten finns det oftast inte mycket kvar av själva skrovkonstruktionen. Inte sällan är det rester av fartygets last, bestyckning eller barlast
som avslöjar vrakets läge. Detta innebär att äldre trävrak i västerhavet sällan avbildar sig som tydliga vrak på sonarbilder och detta ställer stora krav på sonarkarteringen och på den som analyserar sonardata.
Vid side scan sonarkarteringen noterades 19 objekt av möjligt kulturhistoriskteller arkeologiskt intresse inom, eller i nära anslutning till, det aktuella utredningsområdet (bilaga 1). Området kring positionen för fartygslämningen L1960:6500
karterades extra noga med side scan sonaren men ingenting påträffades på platsen viket talar för att positionen antingen inte stämmer eller att lämningen ligger
helt begravd nere i bottensedimenten. I figur 3 presenteras en spridningskarta
som visar utredningsområdet, de ytor som har karterats med side scan sonar
och drönare, påträffade side scan sonarindikationer samt positionen för fartygslämningen L1960:6500 enligt kulturmiljöregistret.

Kartering med drönare
Då siktförhållandena i vattnet var goda, i kombination med svag vind och klart
väder, gav flygfotografering med drönare gott resultat. Inga anomalier av antikvariskt intresse noterades i de grunda vattenområdena i den norra eller södra
delen av utredningsområdet men strax öster om utredningsområdet, i Baggerödskilen, noterades fyra runda stenhögar som låg på en rät linje från land och
rakt ut i viken (grön cirkel, figur 4).
Stenhögen närmast land sticker upp ovan havsytan men övriga tre stenhögar
ligger under vattnet och den yttersta stenhögen tangerade utredningsområdets
östra begränsning. Stenhögarna, som sannolikt är lämningar efter nu utfallna
stenkistor, var inte synliga för side scan sonaren då de ligger på grunt vatten
(bilaga 4). Avståndet mellan dagens strandlinje och den yttre stenkistan uppgår till 35 meter.
På en laga skifteskarta, upprättad år 1834 över hemmanet Ylseröd, återges
en brygga på platsen vars läge stämmer mycket väl överens med de påträffade
stenhögarnas utsträckning (figur 5 & 6).
14
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Dykbesiktningar av sonarindikationer
Utredningen, steg 2, omfattade dykbesiktning av nio av de totalt 19 sonarindikationerna som lokaliserades under side scan sonarkarteringen. Sonarindikationerna som valts ut av länsstyrelsen för besiktning var Id: 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 18.
Samtliga nio indikationer dykbesiktades plus fyra indikationer (Id 1, 4, 15, 17) som
låg i nära anslutning till de utvalda indikationerna. Merparten av indikationerna
utgjordes av timmer/träd, naturliga bottenformationer och bojstenar (bilaga 2).
Ingen av de besiktade indikationerna bedömdes vara fornlämning men väl en
anläggning som tolkades som en övrig kulturhistorisk lämning. Mellan indikation 15–17, i Baggerödskilen, påträffades en cirka 40 meter lång och 3–5 meter
Hogdal
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Figur 3. Satellitbild över utredningsområdet inne i Dynekilen som visar karterade områden, påträffade
sonarindikationer samt positionen
för fartygslämningen L1960:6500.
Den lavafärgade ytan visar sonarkartringens täckning. Karta: ESRI,
bearbetad av Jens Lindström/NMG.
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Utredningsområde

N

Sonarindikationer

13

14
15
Bryggkonstruktion 16
17

18

Figur 4. I den södra delen av Bagge
rödskilen påträffades två äldre
brygglämningar/kajkonstruktioner.
Den gröna cirkeln markerar området
med fyra utfallna stenkistor som ligger på rad vinkelrätt ut från stranden
och som lokaliserades med hjälp av
drönare. Den gröna rektangeln visar
ett område med en cirka 40 meter
lång bryggkonstruktion som lokaliserades med side scan sonar. Karta:
ESRI, bearbetad av Jens Lindström/
NMG.
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bred formation på fyra meters djup bestående av spridda huggna rektangulära
stenar av varierande storlek (figur 7 & 8).
I detta stråk påträffades minst en rad furupålar som var vertikalt nedslagna i
bottnen. Samtliga pålar var avätna (av skeppsmask) i nivå med bottnen och var
därför svåra att upptäcka. Avståndet mellan pålarna uppskattades till cirka 1,5
meter och pålarnas diameter uppmättes till 15–20 centimeter. Anläggningen tolkades som en brygga som legat parallellt med stranden cirka 4o meter ut från
land. Bryggan har sannolikt förbundits till land med en träspång. Bottnen i området sondades noggrant och det kunde konstateras att det inte låg något vrak eller annan konstruktion under stenarna. Däremot påträffades fragment av runda
timmerstockar som förmodligen varit en del av bryggkonstruktionen.
16
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Anläggningen tolkades som en lastbrygga som använts för utskeppning av
huggen sten från slutet av 1880-talet och fram till 1940-talet. I en tidningsnotis
i Bohuslänningen publicerad den 24 december 1888 kan man under rubriken
”Rikedomar i bohuslänska bergen” läsa om ett nyetablerat stenhuggeri på hemmanet Stene, ett par kilometer om Baggerödskilen, och om hur man:

Figur 5. Innanför den röda elipsen
syns de fyra stenhögarna som lokaliserades med hjälp av drönare. Foto:
Jens Lindström/NMG.

Figur 6. Utsnitt från laga skifteskarta
från 1834 som visar en brygga (röd
cirkel) på platsen för de från luften
lokaliserade stenhögarna. Källa:
Lantmäteriet Akt- 14-SKE-249-LM1.
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Figur 7. Satellitbild över utredningsområdet inne i Dynekilen och de
dykbesiktade sonarindikationerna.
Den gröna rektangeln markerar läget för den påträffade brygglämningen i Baggerödskilen. Karta: ESRI,
bearbetad av Jens Lindström/NMG.
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[…] för närvarande är sysselsatt med byggande av broar och vägar för att komma
kortaste vägen till hemmanet Ylseröds egor vid Dynekilen, der lastbrygga är under
utbyggnad. Först på våren kommer utskeppningen att taga sin början.

På stenhuggeriet i Stene producerades främst kantsten som i huvudsak exporterades till England. Produktionen pågick här fram till andra världskrigets utbrott.
Den påträffade brygglämningen behöver inte nödvändigtvis vara densamma som
omnämns i tidningsartikeln ovan men visar ändå att huggen kantsten började
produceras i området först i slutet av 1880-talet. Detta innebär att lastbryggan
inte har tillkommit före 1850 vilket är gränsen för fornlämning. De huggna stenarna som påträffades på botten i anslutning till brygglämningen kan ha hamnat
där av flera orsaker. Troligast är dock att de har de tappats i vattnet vid lastning.
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Resultat

Utredningsområde
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Besiktade indikationer
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Figur 8. Satellitbild över området i
Baggerödskilen med montage av
side scan sonarbild som visar utbredningen av den påträffade
brygglämningen samt de besiktade
sonarindikationerna. Karta: ESRI,
bearbetad av Jens Lindström/NMG.

Figur 9. På bilden syns några av de
huggna kantstenarna som påträffades längs ett 40 meter långt stråk
inne i Baggerödskilen. Foto: Jens
Lindström/NMG.
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Diskussion

Ännu en gång har Karl XII sjunkna transportflotta i Dynekilen undgått upptäckt.
Få vattenområden i Sverige har genomsökts så grundlig med såväl side scan
sonar som genom dykning men trots alla ansträngningar så hittas inte vraken.
Varför? Svaret på denna fråga är förmodligen komplex med flera samverkande
faktorer. När Göteborgs Amatördykarklubb dök på platsen under 1950-, 60- och
70-talen påträffades flera vrak i Dynekilen men positionsangivelserna för dessa
vrak är tyvärr allt för vaga och inga av dessa vrak har återfunnits i modern tid.
Ett vrak, som enligt uppgift skall ha påträffats 50 meter från land på tio meters
djup, var tydligt brandskadat och till stora delar översedimenterat. Vid positionen för fartygslämning L1960:6500, där ett kraftigt ekspant drogs upp i ett fiske
nät på 1970-talet, visar sonaren endast plan slät botten idag. I den inre delen
av Dynekilen mynnar inte mindre än fyra mindre vattendrag vilket förmodligen
bidrar till en hög sedimentationshastighet i området. Detta i kombination med
skeppsmask och mjuka bottnar gör att vraken snabbt sjunker ned i bottnen, uppstickande delar förtärs av skeppsmasken varefter de långsamt men säkert bäddas in i de skyddande bottensedimenten. I Dafterbukten, några kilometer söder
om Strömstad, påträffades ett vrak år 2017 som knappt var synligt ovan botten.
Vraket har daterats till tidigt 1700-tal och det utgör troligen ett av de svenska
fartyg som förstördes och sänktes av sin egen besättning i juli 1719, för att de
inte skulle falla i fiendens händer i slutet av det stora nordiska kriget. Vraket har
konstaterats vara nedsjunket omkring två meter ned i botten och det går med
svårighet att lokalisera med side scan sonar. I fallet med den sjunkna transportflottan i Dynekilen är det rätt så uppenbart att side scan sonar är ett otillräckligt hjälpmedel för att lokalisera vraken då de förmodligen ligger begravda under bottensedimenten. För att hitta vraken är man kanske tvungen att tillämpa
andra geofysiska metoder så som magnetometer, bottenpenetrerande ekolod
eller helt enkelt genom systematiska dykningar.
Gällande bryggfynden i Baggerödskilen, gör NMG bedömningen att raden
med utfallna stenkistor, som lokaliserades med hjälp av drönare, är att betrakta
som fornlämning då den finns med på en laga skifteskarta från år 1834 som visar hemmanet Ylseröds ägor. Bryggan finns inte med på kartor från den senare
halvan av 1800-talet och det är därför troligt att bryggkonstruktionen var varaktigt övergiven i mitten av seklet.
Den 40 meter långa bryggkonstruktionen som lokaliserades med hjälp av side
scan sonar bedöms vara av yngre datum. Den huggna kantstenen, som ligger på
botten längs hela anläggningen, och som gjorde att konstruktionen avtecknade
sig på sonaren, är med största sannolikhet samtida med bryggkonstruktionen.
Eftersom kantsten började huggas och skeppas ut från området först i slutet av
1880-talet bör brygglämningen betraktas som en övrig kulturhistorisk lämning.
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BILAGA 1

Positioner lokaliserade sonarindikationer, steg 1
(Sweref 99TM)
Id

Beskrivningar

Storlek (m)

Djup (m)

N

E

1

Avlångt distinkt objekt

4 x1

5

6547932

283488

2

Vrakliknande objekt

6 x3

4

6547923

283534

3

Vrakliknande objekt

20 x 6

3

6547899

283551

4

Diffust avlångt objekt

10 x 5

8

6547874

283481

5

Diffust objekt

6 x 3,5

5

6547841

283485

6

Långsmalt distinkt objekt

5 x 0,5

9

6547619

283426

7

Möjlig spantrad/skeppssida

9

9

6547622

283324

8

Tydlig liten fartygslämning

3,5 x 1,5

5

6547494

283143

9

Långsmalt diffust objekt

3 x 0,5

9

6508607

279848

10

Diffust objekt

6 x6

11

6547281

283125

11

Område med flera diffusa objekt

15 x 15

11

6547180

283170

12

Diffust ovalt objekt

3,5 x 2

8

6547091

283062

13

Ovalt diffust objekt

5 x4

7

6546732

282947

14

Diffust objekt

5 x2

6

6546627

282823

15

Område med flera små objekt

13 x 4

4

6546600

282841

16

Avlångt ej sammanhängande objekt

10 x 5

4

6546591

282836

17

Avlångt skrovformat objekt

15 x 7

5

6546578

282831

18

Oregelbundet objekt

11 x 4

5

6546555

282816

19

Avlångt skrovformat objekt

3,5 x 2

3

6546377

282743
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BILAGA 2

Tabell med sonarbilder på indikationer

Id 1

Id 4

Id 2

Id 5

Id 3

Id 6
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Tabell med sonarbilder på indikationer

Id 7

Id 11

Id 8

Id 12

Id 9

Id 13

Id 10

Id 14
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Id 15

Id 18

Id 16

Id 19

Id 17
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BILAGA 3

Positioner och beskrivningar dykbesiktade
sonarindikationer, steg 2
(Sweref 99TM)
Id

Beskrivningar

Storlek (m)

Djup (m)

N

E

1

Trädstam

4 x1

5

6547932

283488

2

Bottenformation

6 x3

4

6547923

283534

3

Ålgräskant

20 x 6

3

6547899

283551

4

Plast

10 x 5

8

6547874

283481

5

Bojsten med kätting

6 x 3,5

5

6547841

283485

6

Träd

5 x 0,5

9

6547619

283426

7

Kratrar i bottnen (kräftgropar?)

9

9

6547622

283324

10

Betongsänke med rep

6 x6

11

6547281

283125

11

Ingen observation

15 x 15

11

6547180

283170

15

Stenstråk

13 x 4

4

6546600

282841

16

Stenstråk

10 x 5

4

6546591

282836

17

Stenstråk

15 x 7

5

6546578

282831

18

Bojsänke, stor grop i bottnen

11 x 4

5

6546555

282816
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BILAGA 4

Positioner på stenkistor i Baggerödskilen
(Sweref99TM)
Nr

N

E

1

6546266

282735

2

6546272

282727

3

6546276

282721

4

6546283

282713

Bilaga 4
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Två nyupptäckta hamnanläggningar i Dynekilen
Nordic Maritime Group AB (NMG) utförde under 2020 en marinarkeologisk utredning inför sjöförläggning av en elkabel i den inre delen av viken Dynekilen i
Strömstads kommun. Steg 1 av utredningen omfattade kartering med side scan
sonar och flygfotografering med drönare. Steg 2 omfattade dykbesiktning av
sonarindikationer. Nio sonarindikationer dykbesiktades men ingen av dessa utgjorde fornlämning. Tre av sonarindikationerna inne i Baggerödskilen visade sig
vara en sammanhängande brygganläggning som kunde kopplas till stenhuggeri
epoken som etablerades i området på 1880-talet. Denna bör därmed betraktas
som en övrig kulturhistorisk lämning. Flygfotograferingen med drönare lokaliserade en rad med fyra grunt liggande stenkistor i den södra delen av Baggeröds
kilen. Stenkistorna utgör med stor sannolikhet resterna av hemmanets Ylseröds
brygga som finns återgiven på en laga skifteskarta från 1834 och NMG anser att
denna anläggning bör betraktas som fornlämning.
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