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Arkeologisk utredning inom Tjuvkil 2:67 och 2:8, Lycke socken, Kungälvs 
kommun 
 

Lst dnr: 431-1982-2021 

Utförare: Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ 

Projektbeteckning: G2123 AU Tjuvkilshuvud 2021 

Fält- och rapportansvarig: Amanda Azzopardi och Karin Berggren 

Fälttid: 2021/10/11-2021/10/12 

 
Utredningen har resulterat i att följande lämningar finns inom utrett området: 
 
LÄMNINGAR 

• L2021:8722, Fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning, nyupptäckt 
 
Sammanfattning 
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
genomfört en arkeologisk utredning inom delar av fastigheterna Tjuvkil 2:67 och 2:8, Lycke socken, 
Kungälvs Kommun. Utredningen föranleddes av upprättandet av en ny detaljplan inom området. 
 
Utredningsområdet ligger i västra delen av Kungälvs kommun, Västra Götalands län, på den halvö som 
kallas Tjuvkilshuvud.  
 
Inom utredningsområdet grävdes 11 maskingrävda schakt, S1-S11. Terrängen i utredningsområdet 
bestod mestadels av bergssluttningar med stora bergsblock. Schakten lades därför där det var möjligt 
med hänsyn till terräng, träd samt kablar och infarter. Delar av utredningsområdet var svårtillgänglig 
med maskin och dessa ytor inventerades till fots och intressanta lägen provstacks med jordsond och 
provgropar grävdes, Pg1-2.  
 
I ett mindre sadelläge cirka 20 meter över dagens havsnivå påträffades tre slagna flintor i ett schakt 
(S3). Flintorna utgjordes av två avslag och en övrig slagen flinta. En fyndplats har här registrerats. 
Platsen kan ha varit nyttjad under senmesolitikum/tidigneolitikum. Fynden återdeponerades på 
platsen. Lämningen har registrerats som L2021:8722 i Riksantikvarieämbetes register Fornreg. Endast 
ett schakt kunde grävas på denna yta på grund av terrängen som dels bestod av berg och bergsblock, 
dels av vägar och diken till infarten till grannfastigheten i NÖ. Något som bör noteras är att det bästa 
läget för en fornlämning ligger på nämnda grannfastigheten Tjuvkil 2:37.  
 

Tolkning 
Omkringliggande fornlämningar visar att det finns, åtminstone en metalltida närvaro i området. Delar 
av ytorna var belägna över en nivå över havet som skulle kunna medge lämningar av 
stenålderskaraktär. De påträffade avslagen i S3 bekräftar denna misstanke. Här påträffades flintfynd i 
till synes ostörda lager på en nivå över havet av cirka 19–20 meter vilket ger en preliminär datering av 
fyndplatsen för flintan till ca 4000–4500 f.Kr. förutsatt att platsen varit strandbunden då fynden 
inlagrades i den bruna sanden. Fynden var sparsamma och bestod av två avslag och en övrigt slagen 
flinta. Karaktären på dessa fynd går inte att fastställa mera än att de är slagna av mänsklig hand. I detta 
fall måste strandlinjen vara den parameter som avgör en bedömning av fyndens ålder vilket ger att 
fynden från platsen kan bedömas som höra till övergången mellan mesolitikum/neolitikum. 
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Antikvarisk bedömning 
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ bedömer att lagskydd inte gäller för den nyupptäckta övrigt 
kulturhistoriska lämningen L2021:8722 som utgörs av en fyndplats för flinta. Rio Göteborg bedömer 
att ytterligare antikvariska insatserna inte är nödvändiga inom det berörda utredningsområdet.  
 

Amanda Azzopardi 
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