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Figur 1. Översiktskartor över Västra Götalands län 

med platsen för undersökningen markerad.  

ESRI baskartor. 
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Sammanfattning 

Göta Arkeologi har inför planerad vattenledning genomfört en arkeologisk utredning inom fastigheterna 

Vitsten 1:3 med flera i Solberga socken i Kungälv kommun. 

Utredningsområdet var cirka 2 kilometer långt och upp mot 20 meter brett och utgjordes huvudsakligen av 

åkermark. Jordarten bestod mestadels av lera men det fanns även inslag av silt i ett område i norra delen av 

området. Utredningen utfördes genom kart– och arkivstudier, inventering och grävning av sökschakt inom 

de områden där ledningen planeras grävas ned. 

En studie av de kända fornlämningarna i närområdet visade att det fanns hällristningar, flera gravfält och en 

gårdstomt i anslutning till ledningsdragningen. Hällristningarna utgjordes av skålgropar i norra delen av om-

rådet. Gravarna låg på en höjd söder om den historiska gårdstomten Vitsten i områdets södra del. Det histo-

riska kartmaterialet sträcker sig tillbaka till sent 1700-tal och visade att exploateringsområdet utgjordes då 

av åkermark eller utmark.  

Totalt grävdes 40 schakt. Schakten var 3-4 meter långa och 1,3 meter breda. Inget av arkeologiskt intresse 

framkom inom undersökningsområdet. Med anledning av resultatet anser Göta Arkeologi att det inte finns 

några skäl för ytterligare arkeologiska undersökningar inom det aktuella området. 

Figur 2. Foto från söder som visar en del av arbetsområdet i norr. Foto: Mats Hellgren 
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Figur 3. Karta som visar utredningsområdet och närlig-

gande fornlämningar. På kartan syns och även grävda 

schakt. 
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Inledning och bakgrund 

I början av april 2022 genomförde Göta Arkeologi en arkeologisk utredning i Solberga socken i Kungälvs kom-

mun enligt länsstyrelsens beslut (431-56601-2021). Anledningen var att Kungälvs kommun har för avsikt att 

anlägga en överföringsledning för vatten från Kungälv till Jörlanda och denna kommer att passera i närheten 

av ett antal kända fornlämningar (se figur 3). Det fanns därmed en risk att okända fornlämningar kunde ligga 

inom exploateringsområdet vilket föranledde den arkeologiska utredningen. 

I utredningen ingick även kart– och arkivstudier som genomfördes innan fältarbetet. Fältarbetet pågick un-

der två dagar och syftet var att identifiera eventuella okända fornlämningar och andra kulturhistoriska läm-

ningar. Undersökningsresultatet skall kunna användas av länsstyreIsen som beslutsunderlag inför fortsatta 

åtgärder samt av Kungälvs kommun som planeringsunderlag. 

Utredningsområdet var cirka 2 kilometer långt och upp mot 20 meter brett och utgjordes huvudsakligen av 

åkermark. Jordarterna bestod nästan uteslutande av glacial- och postglacial lera men det fanns även enstaka 

områden med inslag av silt och berg.  

Det fanns inga kända fornlämningar inom utredningsområdet men ledningen skulle passera i närheten av 

hällristningar (L1968:3377, L1968:3608), en gårdstomt (L1968:8637 och ett flertal gravfält (L1968:2857, 

L1968:3742, L1968:3384, L1968:2836). 

Figur 4. Storskifteskarta från år 1800 över gården södra Vinningstorp. 
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Figur 5. Karta som visar en geometrisk avmätning över byn Vitsten från 1721. I närheten av impedimenten 

belägna vid byns utmarker längst i söder finns ett stort antal gravar från järnåldern. Det är möjligt att dessa 

gravar skall betraktas som ett bygdegravfält, en plats där många personer från ett större område gravlades. 

Med hjälp av lantmäteriets historiska kartor och ortnamnsförteckningar för Göteborgs- och Bohuslän ge-

nomfördes kart- och arkivstudier. Solberga socken ingick förr i Inlands Nordre härad och namnet är belagt 

sedan 1320-talet. Namnet är en sammansättning av substantiven sol och berg och man kan tolka ursprunget 

till  namnet som ”den solbelysta höjden” och avser av allt att döma bergshöjden där Solberga kyrka idag är 

belägen. 

De fastigheter som berörs av utredningen var Vinningstorp i norr och Vitsten i söder. Det äldsta belägget för 

Vinningstorp är 1388 då gården betalade skatt till Jörlanda kyrka. Förledet har sitt ursprung i ett mansnamn 

som möjligen kan vara en förvanskning av de fornnordiska namnen Vidinrudi eller Eyvindr. Den äldsta kartan 

som visar Vinningstorp, som från senare delen av 1500-talet bestod av två gårdar, är en storskifteskarta från 

år 1800 som visar södra gården (se figur 4).  

Det äldsta belägget för Vitsten är från 1528 och benämndes då ”Huide steen”. Troligen har namnet sitt ur-

sprung från en årder av kvarts som lyste vitt eller från en förvunnen vit stenformation. Den äldsta kartan som 

visar Vitsten är en geometrisk avmätning från 1709 (se figur 5). 

Kart- och arkivstudier 
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Metod och resultat 
Fältarbetet utfördes med hjälp av en grävmaskin utrustad med planskopa. Matjorden avlägsnades i sökschakt 

för att bedöma om markerna innehöll lämningar efter äldre tiders bruk. Samtliga schakt mättes in med RTK-

kopplad GPS och matjorden lades därefter tillbaka. Dokumentationen utfördes på en tablet med hjälp av ap-

pen Arkeo och fotografering skedde med mobilkamera. 

Inom delar av sträckan där ledningen skall tryckas bedömdes inga sökschaktningar vara motiverat. Totalt 

grävdes 40 schakt inom de delar av utredningsområdet där ledningen avses grävas ned. Schakten var 3-4 me-

ter långa och 1,3 meter breda. I bilaga 1 finns schaktbeskrivningar och i bilaga 2 finns kartor som visar de 

grävda schakten. 

Matjordstäcket var mellan 0,15-0,3 meter djup. Jordarten utgjordes huvudsakligen av lera med undantag för 

ett mindre område i norr där silt och berg förekom. 

Ledningssträckan kommer i närheten av fornlämningar på två ställen. Dels i norra delen där det finns hällrist-

ningar i form av skålgropar (L1968:3377, L1968:3608) och dels längst i söder där det finns flera gravfält 

(L1968:2857, L1968:3742, L1968:3384, L1968:2836).  

Inget av arkeologiskt intresse framkom inom utredningsområdet.  

Slutsats 
Den arkeologiska utredningen kunde konstatera att det inte fanns några spår efter fornlämningar eller kultur-

historiska lämningar. Med anledning av utredningsresultatet anser Göta Arkeologi att det inte är nödvändigt 

med några ytterligare arkeologiska insatser inom utredningsområdet. 
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Källförteckning 
• Fornsök. www.raa.se 

 

• Lantmäteriet, Historiska kartor. www.lantmateriet.se 

   Lantmäteristyrelsens arkiv: 

   Solberga socken Vittsten nr 1-3   Geometrisk avmätning 1721 

   Solberga socken Vinningstorp nr 1-2 Storskifte på inägor 1800 

 

• Informationskartan Västra Götalands län. www.lansstyrelsen.se 

   Ekonomisk karta 1930-tal 

   Ekonomisk karta 1970-tal 

 

• Ortnamnen i Göteborgs och Bohus Län VI. Ortnamnen i Inlands Nordre Härad. Lund 1972. 

Administrativa uppgifter 
Länsstyrelsen diarienummer: 431-56601-2021 

Göta Arkeologi projektnummer: 2211 

Kommun: Kungälv 

Socken: Solberga 

Fältarbete datum: 2022-04-07—2022-04-08 

Fältarbete personal: Mats Hellgren, Johanna Lega 

Bilagor 

Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 

Bilaga 2. Schaktplaner 
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Bilaga 1. Schaktbeskrivningar 
ID Längd x Bredd m Matjordsdjup m Alvmaterial 

S1000 3x1,3 0,18 Lera 

S1004 4x1,3 0,2 Lera 

S1008 4x1,3 0,22 Lera 

S1012 4x1,3 0,22 Lera 

S1016 4x1,3 0,22 Lera 

S1020 3x1,3 0,2 Lera 

S1024 4x1,3 0,24 Lera 

S1028 3x1,3 0,22 Lera 

S1032 3x1,3 0,2 Lera 

S1036 4x1,3 0,26 Lera 

S1040 3x1,3 0,22 Lera 

S1044 3x1,3 0,2 Lera 

S1048 3x1,3 0,22 Lera 

S1052 3x1,3 0,24 Lera 

S1056 3x1,3 0,2 Lera 

S1060 4x1,3 0,2 Lera 

S1064 3x1,3 0,2 Lera 

S1068 3x1,3 0,24 Lera 

S1072 3x1,3 0,2 Lera 

S1076 5x1,3 0,2 Lera 

S1080 3x1,3 0,2 Lera 

S1084 4x1,3 0,22 Lera 

S1088 4x1,3 0,24 Lera 

S1092 4x1,3 0,2 Lera 

S1096 3x1,3 0,24 Lera 

S1100 3x1,3 0,24 Lera 

S1104 3x1,3 0,26 Lera 

S1108 3x1,3 0,32 Lera 

S1112 3x1,3 0,28 Lera 

S1116 3x1,3 0,26 Lera 

S1120 3x1,3 0,26 Lera 

S1124 3x1,3 0,28 Lera 

S1128 3x1,3 0,24 Lera 

S1132 3x1,3 0,3 Lera 

S1136 3x1,3 0,18 Lera 

S1140 3x1,3 0,18 Lera 

S1144 4x1,4 0,20 Lera 

S1148 4x1,3 0,22 Lera 

S1152 3x1,3 0,2 Lera 

S1156 3x1,3 0,24 Lera 

S1160 3x1,3 0,2 Lera 

S1164 3x1,3 0,18 Lera 

S1168 3x1,3 0,18 Lera 

S1172 4x1,3 0,2 Lera 

S1176 4x1,3 0,24 Lera 

S1180 3x1,3 0,14 Sand 

Bilagor 
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Bilaga 2. Schaktplaner. Norra delen 
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Mellersta delen 
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Södra delen 
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