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Figur 1. Översiktskarta över utredningsområdet och resultatet.



Sammanfattning
På uppdrag av Kungälvs kommun genomförde Picea kulturarv en arkeologisk 
utredning steg 2 inom fastigheten Lycke-Tofta 1:7, Lycke socken, Kungälvs 
kommun, Västra Götalands län. Utredningen syftade till att ta fram underlag 
avseende fornlämningar inför prövning av kommande detaljplan.

Utredningsområdet var cirka 2,5 hektar stort och beläget vid Tofta herr-
gård, söder om Tjuvkil och någon mil väster om Kungälv. Området präglas 
till stor del av aktiv jordbruks- och stallverksamhet, och större delen av ut-
redningsområdet fungerar idag som åkermark, paddockar och betesmark. 
Utredningsområdet har under historisk tid utgjort randområdet till Tofta 
herrgårds inägor.

Under sökschaktningen grävdes totalt 14 schakt, 3–5 m långa, 1,5 m breda 
och 0,2–0,4 m djupa. Lagerföljden utgjordes i samtliga schakt av ett par centi-
meter grässvål, följt av 15–20 centimeter matjord, därunder påträffades orörd 
postglacial lera eller sand. Inga fornlämningar eller anläggningar påträffades 
och inga fynd tillvaratogs. Däremot observerades en del omrört fyndmaterial 
av yngre historisk karaktär i matjordslagren som kan kopplas till herrgårdens 
drift och närliggande jordbruk under yngre historisk tid. 

Sammantaget präglas utredningsområdet framför allt av de senaste år-
hundradenas jordbruk och herrgårdsdrift. Inom utredningsområdet påträffa-
des inga fynd eller anläggningar som visar på en sedan tidigare okänd forn-
lämning. Picea kulturarv anser att inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs. 
I det fortsatta planarbetet bör hänsyn visas till de befintliga kulturhistoriska 
värdena i området.
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Inledning
Bakgrund och syfte
Kungälvs kommun arbetar med en änd-
ring av befintlig detaljplan inom fastig heten 
Lycke-Tofta  1:7, Lycke socken, Kungälvs kom-
mun, Västra Götalands län. Utrednings området 
är cirka 2,5 hektar stort och beläget vid Tofta 
herrgård, söder om Tjuvkil och någon mil väs-
ter om Kungälv.

I samband med gällande detaljplan för 
golf ana genomfördes en arkeologisk utred-
ning 1990, kompletterande utredning 2002 
samt förundersökning 2004 (Ortman 1990, 
2004a och 2004b). I samband med nu aktuell 
detaljplan har en kultur- och naturmiljöutred-
ning tagits fram (Connelid m.fl. 2018). Läns-
styrelsen bedömde att kunskapsunderlaget för 
det aktuella planområdet var otillräckligt och 
att en förnyad arkeologisk utredning behöv-
des. Beslutet fattades den 3:e februari 2022, 
enligt 2 kap. 11§ Kulturmiljölagen, och Picea 
kulturarv tilldelades utförandet av den arkeo-
logiska utredningen.

Syftet med den arkeologiska utredningen 
är att utreda förekomsten av fornlämningar 
inom utredningsområdet och ge länsstyrel-
sen beslutsunderlag inför fortsatta åtgärder.  
I en så kallad steg 2-utredning ligger fokus på 
att söka efter under mark dolda fornlämning-
ar. Påträffade fornlämningar ska översiktligt 
avgränsas, beskrivas och bedömas avseen-
de fornlämningsstatus samt rapporteras till 
Kultur miljöregistret, enligt Riksantikvarie-
ämbetets anvisningar (Riksantikvarieämbetet 
2021). Resultatet ska även kunna användas av 
Kungälvs kommun som planeringsunderlag.

Utredningsområdet
Utredningsområdet ligger vid Tofta herr-
gård, söder om Tjuvkil och någon mil väster 
om Kungälv. Det omfattar cirka 2,5 hektar 
och ligger mellan 5 och 15 meter över havet. 
Området ligger idag cirka 400 meter ifrån 
strandlinjen, i terräng som varierar mellan 
lerslätt och bergiga impediment. Utrednings-
området är uppdelat i två delar, ett nordligt 
planområde väster om Tofta herrgård och ett 
sydligt planområde söder om gården, figur 
1. Området präglas till stor del av aktiv jord-
bruks- och stallverksamhet, och större delen 
av utredningsområdet fungerar idag som åker-
mark, paddockar och betesmark. Utrednings-
området har under historisk tid utgjort rand-
området till Tofta herrgårds inägor.

Det norra planområdet omfattar flera olika 
typer av mark: i norra hälften finns gles löv-
skog, betad åker och ett par paddockar. I väs-
ter berörs betesmark, i söder igenväxande före 
detta betesmark. I norra och mellersta delen 
finns även en smal zon med tidigare betade 
ytor som i slutet av 1700-talet fungerade både 
som inägor och utmark/hagmark.

Det södra planområdet utgör en mer 
homo gen miljö som främst domineras av in-
tensivt betad, bergig och höglänt terräng. Den 
lägre liggande marken i söder och öster hyser 
en hel del lövvegetation och sent tillkommen 
bebyggelse. Längs den sydöstra gränsen löper 
en äldre vägsträckning. Merparten av plan-
området ligger på mark som i slutet av 1700-
talet utgjorde en kalvhage. Marken var då, pre-
cis som idag, hårt nedbetad.

Fornlämningsbilden i närområdet karaktä-
riseras huvudsakligen av boplatslämningar samt 
enstaka fyndplatser (Riksantikvarie ämbetet 
2022). Bland annat har en del förhistoriskt 
boplatsmaterial så som slagen flinta och en 
större skärvstenssamling (L1960:4432) hittats 
vid de närliggande höjderna. Vid en av plat-
serna har även äldre järnålderskeramik på-
träffats (L1969:9897). Av intresse är även den 
skafthåls yxa som påträffats i åkermarken strax 
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öster om herrgården (L1968:117). Förmod-
ligen har den deponerats i området när dalen 
utgjort ett grunt sund i skärgården. 

Utifrån fornlämningsbilden och läget be-
dömdes det möjligt att påträffa anläggningar 
och fynd framför allt från yngre järnålder och 
medeltid inom utredningsområdet, främst i de 
torrare och högre lägena. Eventuellt skulle ut-
redningen också kunna påvisa bebyggelse som 
föregår den historiska herrgårdsbildningen.

Tidigare undersökningar
Flera relevanta undersökningar har utförts i 
området i samband med den att den gällande 
detaljplanen togs fram 1990 och ändringar till 
denna under 2000-talets första år. År 1990 ut-
förde Bohusläns museum en arkeologisk utred-
ning inom detaljplaneområdet (Ortman 1990). 
Under utredningen påträffades sex nya förhisto-
riska boplatser på höjdlägen i området. År 2002 
utfördes en kompletterande utredning av Bo-
husläns museum med fokus på sökschaktning, 
i första hand intill impediment i området (Ort-
man 2004a). Under den kompletterande utred-
ningen påträffades lämningen L1960:4432, som 
bland annat består av en skärvstenshög. Denna 
blev tillsammans med fyndplatsen L1969:9757 
och boplatsen L1969:9960 föremål för en för-
undersökning utförd av Bohusläns museum 
(Ortman 2004b). L1960:4432 visade sig bestå 
av ett cirka 50 kvadrat meter stort skärvstens-
lager, delvis avgränsat av en anlagd stenpack-
ning. Skärvstenslagret kunde 14C-dateras till 
vikinga tid och slutsatsen drogs att det antagli-
gen avsatts i samband med någon form av ”in-
dustriell” verksamhet.

I samband med det nu aktuella detaljplane-
arbetet har en kultur- och naturmiljöutredning 
tagits fram som utförligt beskriver områdets 
kulturlandskap och historiska karaktär (Conne-
lid m.fl. 2018). Under kulturmiljö utredningen 
registrerades även ett antal övriga kulturhisto-
riska lämningar som härrör från jordbruket vid 
Tofta herrgård under de senaste århundradena.

Metod
Inför arbetet utfördes en översiktligt kart- och 
arkivstudie. Framför allt utgick arkivstudien 
ifrån det redan framtagna materialet i den 
före gående kulturmiljöutredningen (Conne-
lid m.fl. 2018). Även kartor och ortofoton från 
1900-talet studerades, hämtade från Lantmäte-
riet kartdatabas, Historiska kartor (Lantmäte-
riet 2022). Vidare gjordes en kortfattad analys 
av fornlämningsbild och jordartskarta för att 
söka efter indikationer på okända fornläm-
ningar i området.

I fält inriktades arbetet mot sökschaktning. 
Hela utredningsområdet gicks över för att peka 
ut lämpliga och möjliga platser att gräva schakt. 
Med grävmaskin togs schakt upp för att söka 
efter fynd och anläggningar under markytan. 
Lagren grävdes succesivt igenom och rensades 
delvis för hand i syfte att identifiera fynd och 
anläggningar. Schakt och anläggningar mättes 
in med RTK-GPS, fotograferades och beskrevs.

Resultat
Inför fältarbetet genomfördes kart- och ar-
kivstudier för att få en överblick över områdets 
kulturhistoriska karaktär, se delarna Utred-
ningsområdet och Tidigare undersökningar. 
Inga fornlämningar eller anläggningar påträf-
fades under sökschaktningen och inga fynd 
tillvaratogs. Däremot observerades en del om-
rört fyndmaterial av yngre historisk karaktär i 
matjordslagren. Inmätta schakt redovisas i bi-
laga 1. En översikt av resultatet visas i figur 1.

Under sökschaktningen togs totalt 14 
schakt upp. Schakten var 3–5 m långa, 1,5 m 
breda och 0,2–0,4 m djupa. Lagerföljden i de 
norra schakten i norra planområdet (schakt 
4–7) bestod av matjord överst och därunder 
lera, i den mellersta delen (schakt 1–3) matjord 
överst och därunder lera, i den södra delen 
av norra planområdet (schakt 8–12) matjord 
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överst och därunder sand. I södra planområdet 
(schakt 13–14) bestod lagren av matjord överst 
och därunder lera.

Väster om stallet kunde endast 3 schakt 
tas upp (nr. 1–3), inga anläggningar eller före-
mål påträffades. Här fick sökschaktningen 
anpassas till ett pågående arbete med bland 
annat planschaktning. Mellan stallet och de 
tre schakten var stora mängder jordmassor 
upplagda, figur 2. Jordmassorna kontrollera-
des översiktligt efter eventuella indikationer 
på arkeologiskt material. Innehållet bedömdes 
vara i stort sett av samma karaktär som jorden i 
schakt 1–7, med inslag av ytterligare något mer 
sentida avfall och skrot.

I områdets norra del togs 4 schakt upp 
(nr. 4–7). Där påträffades en bit lerklining till-
sammans med bland annat taktegel och glas i 

matjorden, figur 3. I schakt 7 i hagen framkom 
en koncentration med brända moderna sopor 
i matjorden. 

Strax söder om f.d. torpet Backen, som 
tidigare även varit smedja, grävdes 5 schakt 
(nr. 8–12). I dessa påträffades glaserat ler-
gods, fajans, spikar, glas, tegel, stenkol och 
skiffer i matjordslagret. I samma område i en 
äldre vägsträckning, schaktet 12, påträffades 
även hästskosömmar och resterna av en kniv i 
matjorden, figur 4. 

I områdets södra del togs två schakt upp 
(nr. 13–14) men inga anläggningar eller före-
mål påträffades. 

Figur 2. Drönarfoto över det norra utredningsområdet. Röd markering visar ny gödselplatta, 
planschaktad yta och massupplag väster om stallet. Fotoriktning mot norr.
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Tolkning
Under utredningen påträffades endast ett litet 
fragment av möjligt förhistoriskt material; 
en förmodad bit lerklining som på träffades i 
matjorden i schakt 4, i den nordvästligaste delen 
av utredningsområdet. I övrigt iakttogs endast 
omrört material i matjordlagret som kan asso-
cieras med herrgårdsdriften under yngre his-
torisk tid. I det avseendet stod området kring 
det tidigare torpet Backen (Lycke-Tofta 1:8) 
ut något. Enligt de historiska kartorna ska en 
smedja tidigare ha funnits vid torpet. Dessutom 
har en tidigare brukningsväg passerat genom 
denna del av utredningsområdet. Dessa före-
teelser verkar avspeglas i resultatet av schakt-
ningen: I schakt 10–12 observerades jämförel-
sevis mycket historiskt material i matjorden, 
bland annat stenkol och hästskosömmar.

Antikvarisk  
bedömning
Inom utredningsområdet påträffades inga 
fynd eller anläggningar som visar på en sedan 
tidigare okänd fornlämning.

Förslag på ytterligare åtgärder
Picea kulturarv anser att inga ytterligare antikva-
riska åtgärder krävs. I övrigt instämmer Picea 
kulturarv med den tidigare kultur- och natur-
miljöutredningens (Connelid m.fl. 2018) syn-
punkter kring kulturmiljön och dess känslighet. 
Hänsyn bör också visas till de äldre vägsträck-
ningarna och stenmurarna som redo visas i den 
tidigare kultur- och natur miljöutredningen.

Figur 3. Foto på ett axplock av det fyndmaterial 
som framkom i matjorden i schakt 4–7. Notera 
en bit lerklining överst till höger.

Figur 4. Foto på ett axplock av det fyndmaterial 
som framkom i matjorden i schakt 8–12 Notera 
bitar av stenkol i mitten och hästskosömmar 
överst till höger.
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Bilagor
Bilaga 1. Schakttabell

Nr Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Fynd Anl Lager Beskrivning

1 5 1,5 0,3 Nej Nej 0-0,2 m matjord, 
därunder brun lera.

2 4 2 0,3 Nej Nej 0-0,2 m matjord, 
därunder brun lera.

3 4 1,5 0,3 Nej Nej 0-0,2 m matjord, 
därunder brun lera. Väggrus/makadam ytligt.

4 4 1,5 0,3 Ja Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder gulbrun 
lera.

Ev. bit lerklining i matjor-
den.

5 3,5 1,5 0,4 Ja Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder gråbrun 
lera.

Tegel och glas i matjorden.

6 3,5 1,5 0,25 Ja Nej
0-0,15 m matjord, 
därunder gråbrun 
lera.

Taktegel i matjorden.

7 3,5 1,5 0,3 Nej Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder gråbrun 
lera.

Brända sopor överst i S 
delen (samtida).

8 3,5 1,5 0,3 Ja Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder brun 
sand.

Ytligt i matjorden påträffa-
des div. glaserat lergods, 
spikar och en bit stenkol.

9 5 1,5 0,25 Ja Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder brun 
sand.

Glas, tegel, järnspikar, 
sintrad tegelsten i matjor-
den

10 5 1,5 0,2 Ja Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder brun 
sand och sten.

Berg ytligt. Tegel och fajans 
i matjorden.

11 4 1,5 0,2 Ja Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder brun 
sand.

Lergods, tegel och en bit 
(tak-?) skiffer i matjorden.

12 3 1,5 0,4 Ja Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder brun 
sand.

Kanten av äldre väg. Tegel, 
hästskosömmar, kniv, div. 
glaserat rödgods, glas i 
matjorden.

13 3,5 1,5 0,2 Nej Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder brun 
lucker lera.

14 3,5 1,5 0,3 Nej Nej
0-0,2 m matjord, 
därunder gråbrun 
lera.




