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Figur 1. Läget för undersökningen markerat på utsnitt ur GSD-Terrängkartan, skala 1:50 000, 
och GSD-Översikts kartan. Lantmäteriet (CC0).
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Inledning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län har en arkeologisk utred-
ningen genomförts då Kungsbacka kommuns planerar ny trafikled i 
nordöstra utkanten av Kungsbacka stad, mellan Hede i norr och Tölö i 
söder. Uppdraget utfördes i december månad 2020 efter direktval till 
Arkeologerna, Statens historiska museer. 

Bakgrund och syfte
Kungsbacka kommun planlägger för ny trafikled i Kungsbacka stads 
nordöstra utkant, mellan Hede i norr och Tölö i söder (figur 2). Med 
nybyggda bostadsområden och pågående byggen, expanderar tätorten 
successivt vilket skapar behov av nya trafiklösningar. Ur antikvarisk 
aspekt ingår de aktuella utredningarna som en förberedande del av 
projekteringen för ny trafikled. Syftet är att klargöra om de framtida 
exploateringarna kommer beröra fornlämningar som tidigare inte 
varit kända och registrerade i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöre-
gister (KMR). 

Vägområdet inom den så kallade ”Hedeleden” är 380 meter långt 
och 40 meter brett och kommer i nord–sydlig riktning delvis passera 
genom ett trångt sadelläge mellan skogsbevuxna berg och partier 
av låglänt blockrik och fuktig skogsmark. Snart efter påbörjade 
sökschaktsgrävningar inom utredningsområdet för Hedeleden (dnr 
431-3914-2020) inkom kommunen med önskemål om att ett område 
motsvarande cirka 27 500 kvadratmeter direkt öster om den plane-
rade leden även detta skulle utredas med avseende på förekomst av 
fornlämningar (se figur 2). Området omfattar till större delen den 
sydligaste delen av det skogsbevuxna Voxlövberg. 

Då vi redan inom ramen för etappen ”Hedeleden” befann oss i fält 
med grävmaskin fann vi det sålunda som både smidigt och praktiskt 
att med grävmaskinen, som ju ändå var på plats, utöka sökschakts-
grävningarna till att omfatta också det nytillkomna området. Ett 
kostnadsförslag upprättades därför skyndsamt och länsstyrelsen 
fattade lika skyndsamt ett beslut gällande utredning inom det 27 500 
kvadratmeter stora området (dnr 431-9040-2020). 

Topografi och fornlämningslandskap
Terrängen inom utredningsområdet för ”Hedeleden” utgörs i kor-
ridorens norra del av en trång passage mellan ett skogsbevuxet 
sammanhängande bergsområde i öster (Voxlövberg) och en tät skog 
i låglänt stenig och fuktig mark i väster. Den sanka skogsmarken 
gränsar i söder till ett kalt och delvis skogsbevuxet bergsparti. Uppe 
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Figur 2. Utredningsområdet (lila markering) och närbelägna fornlämningar (enligt KMR) markerat 
på utsnitt ur GSD-Fastighetskartan. Skala 1:5 000. © Lantmäteriet.
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på detta bergsparti finns två registrerade stensättningar, Tölö 21:1–1/
L1996:3249, L1996:3250.

I söder mynnar den planerade ”Hedeleden” dels ut i ett breddat 
och flackt markområde som tidigare var betesmark och idag täckt 
av mestadels täta slybuskage, dels i skogsmark. Här finns även en 
mindre flack bergknalle. Utredningsområdets sydvästligaste hörn 
angränsar till en rondell och ett grönområde med spår efter tidigare 
markingrepp. 

En stengärdesgård löper centralt genom utredningsområdet i 
nord–sydlig riktning (se figur 9 och 12). Stengärdesgården utgör även 
gräns mellan Hede och Voxlövs byar (se närmare under rubriken 
Historiska kartor och landskapshistorik). Väster om muren består 

Figur 3. Utblick mot ”Hedeledens” norra ände. Korridoren passerar 
mellan Voxlövsberg till vänster i bild och en tät skog i låglänt stenig och 
fuktig mark till höger i bild. Foto mot sydsydost: Gisela Ängeby.

Figur 4. Korridoren gränsar till Voxlövberg. I förgrunden syns ett 
igenfyllt sökschakt. Foto mot nordost: Gisela Ängeby.
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Figur 5. Utblick över en del av det utvidgade utredningsområdet med berg och steniga sanka markpartier. 
Foto mot öster: Gisela Ängeby.

Figur 6. Utblick över utredningområdets sydöstra del med gammal hagmark. I bakgrunden skymtas öppen 
åkermark som ingick i planområdet som utreddes år 2016. Fotot är tagen från toppen av en bergknalle. 
Invid knallen påträffades gropar i ett sökschakt (delområde C). Foto mot sydsydost: Gisela Ängeby.
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terrängen av en tämligen svårframkomlig skog i steniga och sanka 
markpartier. Öster om stenmuren är terrängen öppen och bara delvis 
täckt av buskage och sly. Området är även ett populärt promenadstråk 
för bland annat rastning av hundar. 

Det utvidgade planområdet öster om korridoren för ”Hedeleden” 
berör huvudsakligen den sydligaste delen av Voxlövberg. Terrängen 
övergår i den norra delen från högt berg till hällar i blockrik och bitvis 
sank skogsmark. I områdets södra del är marken flack och bevuxen 
med sly och gles lövskog (figur 6). Även här finns en mindre berg-
knalle. Denna del av planområdet var tidigare nyttjad som betesmark. 

Utredningsområdena ligger i en intressant fornlämningsbygd. 
På de kringliggande bergshöjderna finns stensättningar och rösen, 
bland annat de nämnda stensättningarna Tölö 21:1–2/L1996:3249, 
L1996:3250 (för övriga lämningar i närområdet hänvisas till figur 2 
och sammanställningen i tabell 1). Gravarna ligger idag undanskymda 
men bör i en forntid ha legat väl synliga och med utblickar över 
nejden. Monumenten är av en typ som allmänt brukar ges en datering 
till yngre bronsålder eller äldsta järnålder. Omkring 200 meter söder 
om korridoren undersöktes år 2011 en boplats som periodvis har varit 
intensivt utnyttjad med lämningar efter omfattande gårdsbebyggelser 
från äldre järnålder och medeltid, Tölö 130:1/L1996:2854. Ett mycket 

Tabell 1. Tabellen visar registrerade lämningar i Kulturmiljöregistret 
(KMR) markerade på karta i figur 2. Noteringen ”möjlig fornlämning” 
anger att lämningen på okulära grunder är svårbedömd.

Lämningsnr  RAÄnr Kategori Kommentar i fornreg

L1996:3689  Tölö 29:1 Stensättning Möjlig fornlämning

L1996:3688  Tölö 29:2 Stensättning Möjlig fornlämning

L1996:2611  Tölö 22:3 Stensättning

L1996:2610  Tölö 22:2 Stensättning

L1996:2612  Tölö 22:1 Stensättning

L1996:3393  Tölö 23:1 Kolerakyrkogård

L1996:3249  Tölö 21:1 Stensättning Möjlig fornlämning

L1996:3250  Tölö 21:2 Stensättning Möjlig fornlämning

L1996:3394  Tölö 24:1 Stensättning

L1996:2577  Tölö 123:1 Boplatsområde

L1996:6775  Tölö 217:1 Boplatsområde Undersökt och borttagen

L1996:2854  Tölö 130:1 Boplatsområde Undersökt och borttagen

L1996:7588  Tölö 146:1 Fyndplats Flinta

L1996:3621  Tölö 131:1 Fyndplats Flinta, Gbg-inv 1921

L1996:6449  Tölö 215:1 Fyndplats Flinta

L1996:6450  Tölö 216:1 Fyndplats Flinta

L1996:7558  Tölö 226:1 Boplats

L1996:7646  Tölö 228:1 Boplats

L1996:2531  Tölö 123:1 Boplatsområde Undersökt och borttagen

L1996:2527 Tölö 123:2 Boplatsområde Undersökt och borttagen

L1996:7578  Tölö 221:1 Boplats

L1996:7584  Tölö 222:1 Stensättning

L1996:7585  Tölö 223 Flatmarksgrav

L1996:7586  Tölö 224:1 Boplats

L1996:7587  Tölö 225:1 Boplats
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spektakulärt fynd från undersökningen var bland annat en repstump 
daterad till äldre järnålder. Repstumpen låg i en brunn (Häggström 
2014). 

Söder om området för vårt uppdrag genomfördes år 2016 med 
anledning av detaljplaneläggning en arkeologisk utredning. Man fann 
då, omkring 50 meter söder om en stengärdesgård som utgör gräns 
mellan planområdet som utreddes 2016 och vårt aktuella område, 
lämningar i form av två urlakade härdar, en grop och ett kulturpåver-
kat lager, Tölö 206:1/L1996:3034 (se figur 2). Lämningarna låg i en 
slänt nedanför ett berg och i en jordmån av sandigt grus. Fynd i det 
kulturpåverkade lagret var ett dussin övrig slagen flinta och en bränd 
cylindrisk kärna daterad till mellanneolitikum (Kjellin & Rosén 2017). 
I rapporten noteras särskilt härdarnas placering i landskapet, i en 
svag slänt i anslutning till en vattensjuk sänka. Möjligen kan sänkan 
vara en rest av en äldre våtmark (Kjellin & Rosén 2017).

Historiska kartor och landskapshistorik
Av Christina Rosén

Utredningsområdet ligger på gränsen mellan Hede och Voxlövs byar 
i Tölö socken och har varit utmark så långt vi kan följa det i de histo-
riska kartorna. Gränsen mellan byarna går i närmast nordsydlig 
riktning rakt igenom utredningsområdet (figur 7). 

Den äldsta kartan över området är från år 1775 och omfattar en 
större utmark som nyttjades gemensamt av Hede, Voxlöv och Tölö 
byar. Kartan gjordes då detta område delades upp mellan byarna. 
Den del som den planerade trafikleden berör bestod av ”stenig mark” 
enligt lantmätarens beskrivning. 

År 1796 karterades den del av utredmningsområdet som tillhörde 
Hede, då byns utmark storskiftades. Beskrivningen är ytterst kortfat-
tad, men området var av allt att döma betesmark. Bergknallen i den 
västra kanten av området har här namnet Kasteklippan (figur 8).

Hede by enskiftades år 1823. Kartan från detta år redovisar inga 
förändringar gentemot år 1796. Utredningsområdet betecknas nu som 
Utmarksheden utan närmare beskrivning. Högst sannolikt var här en 
hårt betad ljunghed som bör ha bränts av med jämna mellanrum.

Voxlövs by lades i Laga skifte år 1849. Kartan redovisar området 
inom den aktuella utredningen som Grönemad och därutöver berg 
och backmark (obrukbar mark), se figur 9. 

Kring år 1920 hade vissa förändringar skett inom områden som 
den arkeologiska utredningen berörde. Vi ser dem på Häradskartan 
från 1919–1925 (figur 10). Den delen av utredningsområdet som 
tillhör Voxlöv har nu odlats upp till åkermark (det som var Grönemad 
1849). Öster om åkrarna går nu en mindre väg och öster om denna har 
man börjat plantera barrskog. Hede-delen av utredningsområdet är 
fortfarande öppen mark. Den skog som växer här idag har alltså inte 
planterats förrän en bra bit in i 1900-talet.

Sammantaget har alltså området för den så kallade Hedeleden och 
området öster därom som lades till utredningen så långt vi kan följa 
det i kartorna, och säkert betydligt längre, varit utmark med bete för 
får och kor. Det ingick därmed i det jordbrukssystem som innebar 
små åkrar som brukades i ensäde, stora ängsmarker för höslåtter 
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Figur 8. Utsnitt ur Storskiftes-
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och framför allt mycket stora betesmarker. Utifrån den allmänna 
kunskapen om den västsvenska/halländska agrarhistorien så bör 
det ha varit så gott som trädlöst, hårt betat på gränsen till utarmning 
och antagligen främst bevuxet med ljung som brändes av med jämna 
mellanrum i syfte att förbättra betet. Under 1800-talets senare del 
började så området förändras när man odlade upp en mindre del till 
åker och ännu senare planterade skog och lät de gamla betesmarkerna 
växa igen som en följd av 1900-talets radikala omdaning av det gamla 
jordbrukslandskapet.

Metod och genomförande
Utredningarna genomfördes som sökschaktgrävningar med maskin, 
provtagning med geologspjut, inventeringar av terrängen samt 
genomgång av historiska kartor och arkiv. Sistnämnda moment har 
Christina Rosén ansvarat för. 

Fältinventeringen resulterade inte i några nyupptäckta lämningar; 
delar av planområdet består av en oländig terräng som vi bedömer 
sakna förutsättningar för lämningar från såväl förhistorisk som också 
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Figur 11. Plan över undersökta 
schakt markerade på utsnitt ur 
GSD-Fastighetskartan. Skala 
1:2 500. © Lantmäteriet.
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historik tid. Provtagning med geologspjut gjordes emellertid inom ett 
område vi misstänkte skulle kunna innehålla förhistoriska lämningar 
men som inte var möjligt att komma åt med grävmaskin från något 
håll. Som ovan nämns, delas korridoren av en stengärdesgård med 
biotopskydd. Detta innebar att muren inte fick brytas igenom eller 
på annat vis komma till skada. Emellertid påträffades i sökschakt 
på östra sidan om muren anläggningar i form av tre härdar och en 
grop, ungefär i höjd med området som prövades med geologspjut (för 
närmare beskrivning, se nedan under delområde A). 

Sammanlagt grävdes 49 sökschakt motsvarande en areal av 1372 
kvadratmeter. Längden på schakten varierade mellan 46 och 7 meter 
(figur 11). Schaktens placering inom utredningsområden var delvis 
avhängiga terrängen. Grävmaskinens möjlighet att ta sig fram försvå-
rades av träd, men även sanka markpartier med mycket sten innebar 
problem för grävmaskinens framkomlighet. Den nordligaste delen av 
korridoren utelämnades för sökschaktsgrävning. Terrängen består 
här av en tät blandskog i låglänt, stenig och fuktig mark (se figur 3). 

Resultat 
Efter utredningarna kan vi identifiera tre delområden med förekomst 
av förhistoriska lämningar i form av härdar, gropar och enstaka 
stolphål, benämnda delområde A och B respektive C (se figur 12). 
Samtliga lämningar är typklassificerade på okulära grunder. Femton 
anläggningar klassificeras som gropar, tre som härdar och tre som 
stolphål. Gropar och stolphål har ett urlakat utseende. Kolfragment 
i ytan kunde iakttagas. Groparna var samtliga mindre i storlek, som 
mest uppemot 0,5 meter diameter stora och runda i plan. Vid fram-
rensningen av en grop noterades i ytan inslag av upplöst bränd lera. 
Härdarna är cirka 1 meter diameter stora och runda i plan. Sökschak-
ten präglas av en närmast total avsaknad av fynd; blott ett flintavslag 
påträffades. 

Jordmånen inom utredningsområdets södra del består dels av 
styv lera, dels av omväxlande lera/lerig mjäla och mo. Sandig grusig 
morän, bitvis med inslag av större sten, dominerar inom övriga delar 
av korridoren. Sökschakten placerade närmast Voxlövberg innehöll 
mycket sten och somliga av schakten kom delvis att fyllas av vatten 
nedsipprande från berget. 

Nedan följer en närmare beskrivning av respektive delområde.

Delområde A
Inom delområde A dokumenterades 3 härdar och 1 grop belägna i 
schakten OS245 och OS247 öster om den biotopsskyddade stengär-
desgården (se figur 13 och 14). Jordmånen i sökschakten bestod av 
grusig morän. 

Skogsmarken väster om muren i höjd med förekomsten av anlägg-
ningar öster om muren har ej prövats med maskingrävda schakt. 
Markens beskaffenhet med steniga och sanka markpartier i tät skog i 
kombination med den biotopsskyddade stenmuren som varandes ett 
hinder, innebar att området lämnades utan sökschakt. 

Emellertid prövades området med geologspjut. I tre av geologspju-
tets provkärnor fanns kolfragment vilket, med tanke på förekomsten 
av härdarna öster om muren, indikerar att härdar även kan finnas 
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Figur 12. Schaktplan med anläggningar och inringade preliminära områden för ”ny kulturlämning”. Skala 1:2 500.

Figur 13. I schaktet OS247 låg två härdar i grusig morän. 
Foto mot nordnordväst: Gisela Ängeby.



Hedeleden – härdar och gropar i sökschakt18

222

264

259

250

263

214

252

235

212

262

260

229

220

251

265

239
242

261

286

255

237

223

227

215

210
211

247

230

244
245

284

226

258

254

257

0 50 m

Schakt
Ny kulturlämning
Utredningsområde

Grop
Härd
Lager
Stolphål

Blockrik sankmark
svacka

Berg och bergsklackar
sankmarkOmråde A

Område B

Figur 14. Schaktplan med anläggningar inom delområde A och B. Prickarna väster om muren anger 
förekomsten av kol vid provtagning med geologspjut. Skala 1:1 000.
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väster om muren (se figur 14). Området består här av en svag förhöj-
ning mellan steniga och fuktiga svackor och förhöjningen sträcker 
sig fram till nämnda berg med de registrerade stensättningarna Tölö 
21:1–2/L1996:3249, L1996:3250. Härdar öster om muren, förekomst 
av kol i prover, topografi och närhet till gravar uppe på berget utgör 
omständigheter som tillsammans motiverar att en yta även väster om 
muren bör ingå i en eventuell förundersökning.  

Delområde B
Delområde B ringar in ett område runt en mindre bergknalle i kor-
ridorens södra del (figur 14 och 15). Från bergknallen sluttar mark-
planet i alla riktningar svagt nedåt. I sökschakten dokumenterades 
sju gropar, tre härdar och tre stolphål (OS212, OS215, OS220, OS223, 
OS227 och OS230), se figur 14. Upplöst bränd lera noterades vid 
framrensningen av en grop i schakt OS220 (figur 17). Schaktet OS215 
innehöll två härdar, den ena framträder tydligt i alven som en meter-
stor rundel med kol och någon skörbränd sten (figur 16).

Ett flintavslag påträffades. Lämningarna förefaller vara koncen-
trerade till ett område runt bergknallen. Jordmånen i sökschakten 
bestod av grusig morän och lerig mjäla.

Figur 15. Runt bergknallen dokumenterades ett antal gropar och härdar samt tre stolphål. 
Foto mot nordväst: Gisela Ängeby.
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Figur 16. En härd i schakt OS215. Foto mot nordväst: 
Gisela Ängeby.

Figur 17. (t.h.) Grop i schakt OS220. I ytan syntes spår 
av upplöst, bränd lera. Foto mot väster: Gisela Ängeby.

Delområde C
Inom delområde C dokumenterades 4 gropar i ett sökschakt nedanför 
en bergknalle (se figur 12 och 18). Samtliga gropar, som var omkring 
0,4 meter stora och runda i plan, har inslag av kol i ytan. Jordmånen 
bestod i schaktet av lerig mjäla. Området var tidigare betes/hagmark.

Figur 18. Nedanför en bergknalle noterades fyra gropar i ett sökschakt.  
I förgrunden syns en av groparna tydligt. Foto mot norr: Gisela Ängeby.
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Sammanfattning och fortsatta förslag
Sökschaktsgrävningar inom ramen för de arkeologiska utredningarna 
har resulterat i tre områden med lämningar av förhistorisk karaktär. 
Dessa är preliminärt avgränsade som ”delområde A och B respektive 
delområde C”. Det rör sig om gropar, härdar och enstaka stolphål. 
Lämningarna kännetecknas i samtliga fall av ett tämligen urlakat 
utseende. Endast ett flintavslag påträffades. De enstaka stolphål som 
dokumenterades tolkar vi i detta sammanhang inte som spår efter en 
boplats med hus i traditionell mening. En preliminär tolkning av läm-
ningarna är istället att de snarare representerar spår efter aktiviteter 
inom en utmark, där det trånga sadelläget och delar av Voxlövberg 
kan ha nyttjats som ett näringsekonomiskt resursområde till när-
liggande förhistoriska boplatser. Ur det perspektivet blir de utredda 
områdena inom detta projekt intressanta i förhållande till exempelvis 
de omfattande lämningar efter bebyggelser och andra utomhusaktivi-
teter som undersöktes vid Tölö 130:1, beläget bortåt 200 meter längre 
söderut. 

Sammanfattningsvis finns tre delområden som vi bedömer 
bör omfattas av fortsatta åtgärder inom ramen för arkeologiska 
förundersökningar. 

Tabell 2. Nyupptäckta fornlämningar indelade i tre områden, baserad på 
områdets karaktär och typ av anläggningar. 

Område – ny 
kulturlämning

Beskrivning Antal anläggningar 
och typ 

Fynd Storlek m2

A Verksamhetsområde 
(boplats)

3 härdar, 1 grop - 2600

B Verksamhetsområde 
(boplats)

7 härdar, 3 gropar,  
3 stolphål

Ett flintavslag 3500

C Verksamhetsområde 
(boplats)

4 gropar - 750
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Med anledning av att Kungsbacka kommun planerar för en ny trafikled i 
nordöstra utkanten av Kungsbacka stad har Arkeologerna, Statens historis-
ka museer utfört en arkeologisk utredning. I sökschakten dokumenterades 
förhistoriska lämningar i form av gropar, härdar och enstaka stolphål. Läm-
ningarna representerar inte traditionella boplatsspår i mening av en plats 
där människor bott, utan pekar snarare på extensiva aktiviteter, såsom be-
tesdrift och jakt, inom ett resursområde.


