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Tofta gård      –      Anders Falk      –      Falkiska donationen  

Strax intill Stocken ligger Tofta gård.  Idag är gården ett mycket uppskattat och 

välbesökt vandrarhem och en plats för återkommande konferenser. Här finns bl. a. 

vandringsleder, möjligheter till bad, en Pay‐and‐Play bana för golf med driving range . 

Vandrarhemmet erbjuder sina gäster åtskilliga aktiviteter av olika slag, inre bara 

sommartid.   

Stockens samhälle har på flera sätt varit beroende av ägarna till Tofta gård, eftersom dessa 

ursprungligen ägde all mark där samhället ligger och även ägde öar som Råön och 

Assholmen1.  

Bild 1. Toftas mangårdsbyggnad med de två flyglarna.2 

Vilken historia har Tofta gård och hur långt tillbaka i tiden kan man följa den? 

Föreliggande text är en kortfattad tillbakablick på historien och på de olika ägarna, bland 

vilka Anders Falk (1765‐1853) intar en särställning. 

I sitt testamente donerade han större delen av sin egendom till en stiftelse ‐ den Falkiska 

Donationen. Den årliga avkastningen skulle enligt Falks testamente på olika sätt komma de 

fattiga i Morlanda församling till del. 

1 En del av marken och öarna ägdes från början av hemmanet Svanvik. Genom att ägare till Tofta gård efter 
hand köpte olika delar av Svanvik, utökades Toftas markområde. 
2 Bilden från Bertil Rehnberg, Tofta gård och Falkiska Donationen i Morlanda. Ellös 1997. Föreliggande 
framställning bygger till stor del på Rehnbergs bok. 
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Tofta gård 

Gårdsnamnet dyker upp i norska handlingar3 under första delen av 1500‐talet. Det stavas på 

olika sätt men är ursprungligen bestämd form av ordet toft i betydelsen ”tomt (enskild mark) 

med hus”.4 

 

 Tuften, Tuffthen, Toften, Tåftan är former som man möter fram till slutet av 1700‐talet. Den 

nuvarande formen Tofta började mer allmänt att användas från början av 1800‐talet. 

 

I början av 1600‐talet kom Tofta att införlivas med sätesgården Morlanda som genom arv 

hade tillfallit släkten Bildt. Hemmanet Svanvik ägdes till hälften av säteriet. Den andra delen 

ägdes av kronan.  

 

1658 blir Bohuslän svenskt genom freden i Roskilde. Men ”försvenskningen” tog lång tid. 

 

I en dom 1708 tilldelar häradsrätten Tofta – efter en lång tvist – hälften av fiskeläget 

Stocken. Den andra hälften tilldelades kronohemmanet Svanvik.5 

 

En ny epok i Toftas historia inleddes, då Daniel Henrik Bildt 1764 sålde hela domänen Toften 

till kronofogden i Orusts och Tjörns fögderi Anders Ljungvall. Genom skatteköp6 1772 blev 

Ljungvall också ägare till kronans del i Svanvik och kronoskatteholmen Assholmen. 

 

 1778 bosatte sig Anders Ljungvall i den nya mangårdsbyggnaden på Tofta, som uppförts året 

innan . Den nya byggnaden var ett tvåvåningshus med elva rum. 

 

Vid sidan av jordbruket blev fisket en viktig inkomstkälla. Den stora sillperioden (ca 1750 – 

1808) gav stora inkomster. Anders Ljungvall hade egen båt och drev ett salteri på  

Roholmen 7 (Rågholmen). Efter dennes död 1785 fortsatte hans söner Olof och Casten8 

skötseln av egendomen. Rörelsen inom sillfisket delade de upp mellan sig. Olof ägde tre 

salterier på Roholmen och Casten ett salteri och ett trankokeri på Råön (i Stockeström).  

 

1793 sålde Elisabeth Ljungvall med övriga familjens samtycke Svanvik med halva Råön och 

en del av Stocken. Hemmanet kom alltså att delas upp på flera ägare. 

                                                            
3 Förteckningar över skattemantal, jordeböcker. Den äldsta formen är Togte. 
4 Många ortnamn i sydvästra Sverige (bl a i Bohuslän) har formen tofta, som är en variant av tomta. Jämför 
Sjötofta, Vartofta (Västergötland) och t ex Erikstomta (Värmland) och Tomta (Väddö, Uppland). 
5 Olof Brattö, 1700‐talets sillperiod i Orust och Tjörns domböcker. Göteborg 1997. Sid. 79. 
6 Skatteköp = köp, varigenom enskild person förvärvar äganderätt till kronojord. 
7 Även stavat Råholmen, belägen mellan Stocken och Råön. 
8 En tredje son, Anders Ljungvall den yngre, blev 1782 kyrkoherde i Morlanda. 
Ägaren till Morlanda sätesgård hade så kallad patronatsrätt, som innebar en rätt för enskild privatperson ‐ 
vanligen en adlig ägare till en sätesgård ‐ att tillsätta kyrkoherden i församlingen. Patronatsrätten, som ägaren 
till Morlanda säteri fick 1648, upphävdes 1922 genom allmän lag. 
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1804 sålde Anders Ljungvalls arvingar Tofta inklusive ön Assholmen till löjtnanten Daniel 

Henrik Kilman, som på mödernet var släkt med Bildts på Morlanda säteri.  

Kilman lät samma år uppföra de bägge flyglarna framför huvudbyggnaden, vilket gav gården 

dess nuvarande karaktär. I omgångar återförde han hemmanet Svanvik till Toftas domän. 

 

Men redan 1811 köpte Daniel Kilman en annan gård, nämligen Tofta herrgård, belägen i 

hans fädernebygd Lycke socken (i närheten av Kungälv/Marstrand) och flyttade dit. På Tofta i 

Morlanda församling bodde därefter de som var anställda för gårdens skötsel och under en 

period också Kilmans släktingar.  

 

1819 såldes Tofta till Anders Falk och helt nytt skede inleddes, som 1853 utmynnade i 

Falkiska donationen. 

 

Anders Falk (1765‐1853) 

Anders Falk vare av bondesläkt från Veddige i Halland. I unga år begav han sig till Göteborg 

för att söka sin utkomst. Efter diverse enklare och dåligt betalda arbeten öppnade sig snart 

bättre utkomstmöjligheter för Falk inom salteri‐ och trankokerirörelsen på Orust. 

 

Eftersom det var tiden för den stora sillperioden9, gick det lätt att få anställning inom 

sillfiskehanteringen. Det handlade i början om sillsaltning. Senare när fångsterna ständigt 

ökade, anlades trankokerier i stor skala. Tranoljan kunde användas på många sätt (bl a som 

lampolja och smörjmedel) och den blev också en stor exportartikel. Ägarna till salterier och 

trankokerier var i stor utsträckning kapitalstarka köpmän från städerna. Det fanns gott om 

utkomstmöjligheter för olika hantverkare och yrkesmän i skärgårdsverken i Bohuslän.10 

 

1795 var Anders Falk bokhållare (modern svenska: platschef) på trankokeriet Båtevik i 

Hälleviksstrand. Där var han verksam fram till 1806. Samma år gifte han sig med Anna 

Elisabeth Bergström. 

 

Hennes far Jacob Bergström hade salteri på Konungsholmen11 i Mollösund och hade gjort 

goda förtjänster på sillhanteringen. 1806 efterträdde Anders Falk sin svärfar som bokhållare 

på Konungsholmen. 

 

                                                            
9  Ca 1750 – 1808. 
10 Det finns uppgifter om att det i Bohuslän skulle ha funnits ca 350 förtecknade salterier och mer än 400 
trankokerier.  Dessutom fanns det troligen ytterligare flera mindre, lokala, ej registrerade anläggningar. 
Brattö, 1700‐talets sillperiod… Sid.73.  
Vid trankokningen uppstod en betydande mängd avfall, så kallat trangrums. Detta hälldes direkt ut i havet, som 
naturligtvis förorenades kraftigt. Men efter den första svenska miljöstriden, som resulterade i trangrumsakten 
1784, undvek man att släppa ut avfallet. Det skulle istället samlas i grumsedammar.  
11 Ön ”försvann” i samband med den stora ombyggnaden av Mollösunds hamn. Konungsholmen har legat 
ungefär där den stora industribyggnaden i hamnen idag ligger. 



4 

 

1808 försvann plötsligt sillen helt och hållet. I Bohuslän blev förändringen dramatisk.  Det 

blev kris inom trankokerinäringen. Salterianläggningar var inte lika utsatta. Man kunde salta 

även annan fisk som torsk och långa. 

 

I 1813 års mantalslängd står Anders Falk uppförd som bokhållare på Konungsholmen. I 1815 

års mantalslängd står för Konungsholmen endast att verket innehas av salteriägaren  A. Falk. 

Troligen har han nu köpt anläggningen och driver den enbart som ett salteri. Falk ägde också 

en fraktbåt, som transporterade hans produkter till Göteborg.  

 

Att det rika sillfisket plötsligt upphörde blev en katastrof för skärgårdssamhällena. Stora 

skaror av tiggare drev omkring på landsbygden. Särskilt de som inte ägde jord drabbades 

hårt av nöd och svält. Dödligheten ökade och fiskarbefolkningen var klart överrepresenterad 

i statistiken. 

 

Anders Falks Inkomster från fiskehanteringen hade säkert varit mycket goda, eftersom han 

kunde köpa jordegendomar på västra Orust. 1819 köpte han av Daniel Kilman:12 

 Ett mantal13 insockne14 frälsehemmanet 15Tofta 

 Ett halvt mantal kronoskattehemmanet16 Svanvik med Råön och övriga holmar samt 

kronoskatteholmen Assholmen 

Köpesumman var 111 111 riksdaler, 5 skilling och 5 runstycken banko. 

 

År 1821 erhöll han fastebrev, dvs. lagfart på köpet. Trots att köpet av Tofta var klart, bodde 

Anders Falk kvar på Konungsholmen i Mollösund och drev salteriet vidare. 

Han flyttade först 1828 till Tofta.  

 

Jordbruket gav god avkastning. Falks förmögenhet ökade. En stor del av den gjorde han 

räntebärande genom en omfattande utlåningsverksamhet. 

  

1839 kunde han göra ytterligare jordförvärv i anslutning till Tofta17: 

 1/8 mantal insockne frälsehemmanet Tönsäng Mellangård 

 1/6 mantal kronoskattehemmanet Tönsäng Östergård 

 

I familjelivet upplevde Anders Falk stor sorg. Hans hustru dog redan 1812, endast 25 år 

gammal. Ingen av de tre sönerna överlevde honom. Två dog i späd ålder. En nådde vuxen 

                                                            
12 Rehnberg, Tofta gård… Sid 28. 
13 Talet utgjorde ett mått på en gårds skattekraft. Ursprungligen var måtten 1, ½ och ¼ mantal. 
14 Beläget i köparens hemsocken. 
15 Ett frälsehemman var ett hemman som före grundskatternas avskrivning 1903 genom frihet från grundskatt 
intog en särställning.  
16 Hemman som tidigare varit kronohemman och sedan köpts till skattehemman, som ägs och brukas av 
självägande bonde som betalar ränta till kronan.  
17 Rehnberg, Tofta gård…, sid.29. 
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ålder men dog 1843, tio år före fadern. Falk hade också en fosterdotter Christina (Stina) 

Nilsdotter. 

 

”Om Falk som husbonde på Tofta vet traditionen berätta, att han var sparsam men vid 

tillfällen visade stor hjälpsamhet. Han har ihågkommits som sträng men rejäl och som 

outtröttlig i att ha tillsyn över egendomen. Dagligen har det sagts, såg man den långa 

gestalten, då han genom vandringar över ägorna vakade över deras skötsel och tillstånd.”18 

 

Det har berättats att Anders Falk månade om fiskarna på Stocken. Tidigare ägare till Tofta 

hade förbjudit fiskarna att sätta upp bodar längs stranden inne i samhället. I stället fick man 

sätta upp dem ute på öarna. Anders Falk däremot uppmanade fiskarna att flytta in sina 

bodar till Stocken.19 

 

Anders Falk avled den 27 juli 1853. I sitt testamente hade han bestämt vad som skulle ske 

med egendomen. 

 

Falkiska Donationen 

I 22 punkter gav Falk i sitt testamente anvisningar för hur hans kvarlåtenskap skulle 

disponeras. Förutom legat till anhöriga, vänner och medhjälpare tilldelades Falks 

födelseförsamling Veddige ett större belopp till inköp av en kyrkoorgel. Till Mollösunds 

församling hade han tidigare skänkt medel för uppförande av ett skolhus, som alltså redan 

var byggt. 

 

Den första och viktigaste delen av testamentet utgör en donation till Morlanda församling, 

så att församlingen skulle kunna inrätta en fattigförsörjningsanstalt. Huvudändamålet, som 

låg Falk varmt om hjärtat, var att förbättra förhållandena för de fattiga och behövande.  

 

För ändamålet skänkte Falk dels 22. 000 riksdaler riksgäld, som utgjorde de likvida medel 

han hade lånat ut till olika gäldenärer.  

Vidare donerade han sin fasta egendom: 

 

 Hela frälsehemmanet Tofta 

 Halva kronoskattehemmanet Svanvik 

 3/16 Tönsäng eller Slätterna. 

 

                                                            
18 Rehnberg, Tofta gård…, sid.29. 
19 Muntlig uppgift från Gerhard Peterson, Stocken (1917‐2009). 
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Falkiska Donationen skulle förvaltas av en direktion. Kyrkoherden i Morlanda församling var 

självskriven ordförande. Han skulle vidare utse fyra ”välkända bönder” att vara ledamöter i 

direktionen. Denna skulle vara helt självständig i förhållande till kommunens styrelse.20 

 

Direktionen skulle enigt Falks vilja anhålla hos Konungens Befallningshavare i Göteborg21att 

denne måtte åta sig att ha överinseendet över donationen. 

 

I ett särskilt förordnande bestämde Falk att ett bestämt belopp22 av arrendet för fastigheten 

årligen skulle användas för att låta bygga några 5 ‐ 6 alnars 23 båtar, som skulle utlämnas till 

de mest behövande fattiga fiskare – i första hand på Stocken, Råön och Hälleviksstrand. Två 

personer skulle utses på varje plats med uppgift att lämna förslag på mottagare till 

direktionen. 

 

Oftast byggdes så kallade ”falkejullar” på runt 15 fot. Blev det medel över av arrendet skulle 

dessa utdelas till församlingens fattiga. 

 

En särskild fond skulle inrättas för reparationer på egendomens byggnader.   

 

Vidare utsåg Falk sin rättare Samuel Berntsson24 till den förste arrendatorn med dennes bror 

Peter som medarrendator.  

 

Testamentet trädde i kraft i mars 1854 och Falkiska Donationens direktion kunde börja sin 

verksamhet.  På sidorna 13‐15 nedan finns en avskrift av Anders Falks testamente. 

 

I den första årsredovisningen som insändes till länsstyrelsen (för perioden 1 november 1854 

– 1 november 1855) specificeras gåvobeloppet på 1 193 riksdaler riksmynt så här:25 

 

 

 Fattige inom skärgården    484:‐ 

 Fattige å landet      359:‐   

 Underhåll för fattige skolbarn    150:‐ 

 Inköpte båtar      200:‐ 

 

 

                                                            
20 På den tiden: Morlanda kommun. 
21 Det vill säga landshövdingen. 
22 Från början 200 kr. 
23 Måttet 5‐6 alnar anger längden i kölen. 1 aln är 59,4 cm. 
24 Född 1822 (Slätterna), död 1901 (Tönsäng). Rättare är en äldre titel för förman på större jordbruk. Berntsson 
var arrendator på Tofta fram till 1895. Brodern Peter Berntsson var medarrendator till 1865. 
25 Rehnberg, Tofta gård…, sid.35. 
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I linje med Anders Falks intresse för skolundervisningen26 beslöt direktionen 1864 att 

mangårdsbyggnaden på Svanvik jämte trädgårdstomt skulle få användas som folkskola och 

bostad för läraren. 

1871 stod en ny och mindre skolbyggnad färdig på Svanvik, uppförd av medel som 

donationen hade ställt till förfogande. Nu fanns det alltså två skolbyggnader på Svanvik. I 

det äldre skolhuset, som idag disponeras och förvaltas av Föreningen Stocken27, inrymdes 

folkskolan. I det mindre och nyare skolhuset gick småskoleeleverna. 28 

I december 1909 brann ladugården på Tofta ner till grunden. Den nya uppfördes på annan 

tomtplats än den gamla, Detta innebar att den tidigare kringbyggda gården ersattes med 

den nuvarande med en öppen plan framför mangårdsbyggnaden mellan flyglarna. 

1910 vände sig Morlanda kommun till direktionen för Falkiska Donationen med förfrågan om 

man kunde få arrendera någon fastighet för att lösa kommunens fattighusfråga.   

Frågan behandlades i flera år och lösningen blev att Toftas mangårdsbyggnad arrenderades 

ut och var Morlanda kommuns ålderdomshem från 1921 fram till 1957, då kommunens nya 

åldringsboende på Strandgården i Ellös stod klart. 

 I samband med att Tofta blev ålderdomshem, byggdes mangårdsbyggnaden om. Den 

förlängdes på båda gavlarna och sadeltaket ändrades till ett valmat tak.  

Falkiska donationen ägde marken på Stocken och på Råön. Husägarna betalade ett mindre 

belopp för arrendet av marken, där huset stod. Någon uppmätt tomt fanns inte. På 1950‐

talet handlade arrendeavgiften kanske om 6‐12 kronor (från början var avgiften för enkelhus 

1:50 och för dubbelhus 3 kr). Husen stod alltså på ofri grund och var juridiskt sett lös 

egendom och kunde inte belånas.  

Redan tidigt på 1900‐talet hade man till direktionen framfört önskemål om att kunna friköpa 

tomter både på Stocken och på Råön.  

För att få tillstånd att avyttra byggnader i donationens fastighetsbestånd på 1920‐talet eller 

på 1950‐talet sälja mark för avstyckning av tomter, var Falkiska Donationens direktion 

26 Anders Falk hade donerat medel till ett skolhus i Mollösund. 
27 I ett avtal från den 22 september 1956 överlåter dåvarande Morlanda kommun till samhällsföreningen på 

Stocken ”Svanviks folkskola för att av föreningen nyttjas som samlingslokal och fritidslokal”. Lokalen kan hyras 

för fester eller möten av Föreningen Stocken: www.foreningenstocken.se  

 1971 gick Morlanda kommun tillsammans med Östra Orust upp den nybildade kommunen Orust kommun. 
28 I dag är den ombyggda småskolebyggnaden privatbostad. 

www.foreningenstocken.se
www.foreningenstocken.se
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tvungen att inhämta tillstånd från länsstyrelsen eller som i det senare fallet att vända sig till 

Kungl. Maj:t.29 

 

   
Bild 2.  Tofta gård 1943 efter ombyggnaden 1920 med förlängda gavlar och valmat tak. Den ursprungliga 
mangårdsbyggnaden (med sadeltak) uppfördes 1777 och de bägge flyglarna 1804. Vällingklockan längst till 
höger skulle bevaras på gården enligt Anders Falks förordnande i sitt testamente 1853. 
 

Idag handläggs frågor om förändring av donationens verksamhetsinriktning30 av 

kammarkollegiet eller länsstyrelsen.31 På 1990‐talet fick Falkiska Donationens direktion 

exempelvis tillstånd av kammarkollegiet att sälja samtliga tomter på Råön. 

 

Eftersom önskemålen om friköpandet av tomter var starka, upprättades på 1950‐talet en 

byggnadsplan för Stockens municipalsamhälle.32 Senare utökades planområdet och 

omfattade t ex även Husängsområdet och Aspelunden.33 Ungefär från mitten av 1950‐talet 

blev det möjligt att genomföra avstyckningar och fastighetsbildningar på Stocken. 

Bergstomter såldes i början för 1 kr per kvadratmeter och trädgårdstomter med odlingsbar 

jord för 1:50.34 

                                                            
29 Kungl. Maj:t (Kunglig Majestät) var benämningen på det statsorgan som idag motsvaras av regeringen. 
Benämningen användes även för domar som utfärdats av högsta domstolen, regeringsrätten och i vissa fall av 
kammarrätten. 
30 Så kallad permutation, som exempelvis innebär att Anders Falks ursprungliga bestämmelser i testamentet 
från 1853 ändras för att passa in i en annan tid med andra förhållanden.  
31 En stiftelse får i de flesta fall inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av kammarkollegiet eller länsstyrelsen. 
Kammarkollegiet prövar ändringar som rör till exempel ändamålet, förvaltningsformen och hur stiftelsens 
förmögenhet ska vara placerad.  
32 Stocken var municipalsamhälle med egen beslutanderätt i vissa frågor från 1910 fram till 1960. 
33 På 1940‐talet hade det blivit möjligt att bygga några bostäder med arrendemark på Husegärdet. 
34 Läs också i Peterson‐Tullberg, Om STOCKEN ‐ förr och nu. Kapitel 5 Husbyggnation. Sid. 11‐15. Boken finns 
tillgänglig på Föreningen Stockens hemsida: www.foreningenstocken.se.  

www.foreningenstocken.se/PDFer/Om-STOCKEN-foerr-och-nu-mekad.pdf
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På 1950‐talet fattades beslut om att donationens fastigheter Tofta, Svanvik och Assholmen 

skulle läggas samman under namnet Tofta. 

Falkiska Donationen har visat stort tillmötesgående mot Stockens vägförening och låter  

vägföreningen utan ersättning disponera mark för vägar, gångvägar och P‐platser på 

Stocken.  Vägföreningens verksamhetsområde är fastlagt i en lantmäteriförrättning.35 

Mellan 1957 och 1963 var Tofta sommarkoloni för estniska barn i Sverige. 

1962 sålde direktionen hamnområdet på Stocken till Morlanda kommun.  

Till Föreningen Stocken36 lämnades 1969 som gåva ett område till lekplats för barnen.  

Samma år såldes mark i Hagen för byggande av ett kommunalt reningsverk.37 

1977 sålde Donationen till Orust kommun ytterligare mark för bebyggelse. 

För att möjliggöra fritidsbebyggelse på olika ställen (t ex ytterligare 8 tomter på Råön 1971) 

och anläggandet av campingplatser (den väl utbyggda och mycket populära, familjevänliga 

Stocken Camping och den privata Rane husvagnscamping) har Falkiska Donationen 

upplåtit lämplig arrendemark. Donationen har genom åren haft en tydlig inriktning på att 

främja turism och friluftsliv. 

I Hagen på Stocken har mark arrenderats ut för de två marinorna. Från början fanns också 

mark för en industribyggnad avsatt i byggnadsplanen (konservindustri eller båtvarv).  Det 

kom dock aldrig till någon industrisatsning här. I stället byggdes ”hantverkshusen”. 

Anders Falk hade haft planer på att starta verksamhet för tillverkning av segelduk. I sitt 

testamente 1853 hade han anslagit en summa pengar och gett anvisning om att mark skulle 

avsättas för detta ändamål i Hagen. Men direktionen kom aldrig att genomföra Falks planer.  

I Hagen låg fram till 1940‐talet den stora Hageboden med brygga. Boden tillhörde Tofta gård, 

som här bl a skeppade ut havre och lossade murtegel. På berget intill stod fram till 1900‐

talets början en väderkvarn för malning av spannmål. 

Av de ursprungliga torpen på Tofta och Svanvik har direktionen tidigare sålt Slätterna och 

Båsevik.  År 2012 såldes även torpet Huset38 på Stocken. 

35 Den stora vägen ner till Paln (=stora bryggan) ingår inte i vägföreningens verksamhetsområde och inte heller 
de två asfalterade P‐platserna längs vattnet liksom råöbornas parkering längs Hagevägen. 
36 Stockens samhällsförening. 
37 Idag är det bara en pumpstation. 
38 Läs också Huset – ett torp under Tofta gård på Föreningen Stockens hemsida, www.foreningenstocken.se  

http://www.foreningenstocken.se/Huset-ett-torp-.htm
http://www.stocken.nu/swedish/index.asp
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De övriga torpen Sanden39, Strömmen, Assholmen är borta. Av backstugan Dammen40 finns 

delar av grunden kvar. 

 

På 1980‐talet gav Stockens vägförening namn åt vägar och gångvägar. Att en väg skulle heta 

Anders Falks väg var en självklarhet. 

 

 Anders Falk har gjort en betydande och unik insats för för befolkningen i Morlanda 

församling ‐ både under sin livstid och efter sin död 1853 genom Falkiska Donationens 

fortsatta verksamhet i hans anda. Detta gäller inte minst för de boende på Stocken och på 

Råön, för vilka han påstås ha haft en särskilt varm omtanke. 

  

1984 löpte den dåvarande arrendeperioden för Tofta ut. I samband därmed ingicks ett nytt 

arrendeavtal. Tofta gård kom nu att få en helt ny och tidsanpassad användning som 

vandrarhem.  

 

 Verksamheten har genom åren byggts ut och Tofta gård är nu ett mycket uppskattat STF 

vandrarhem med goda konferensmöjligheter och en intressant omgivning. Rummen finns i 

mangårdsbyggnaden men också i flera andra byggnader på gården. 

 

 

 
Bild 3. Framsidan av Tofta gårds mangårdsbyggnad med entrén till vandrarhemmet. 41 

                                                            
39 Sanden låg ungefär där Stocken Campings restaurang ligger. Strömmen låg på Råösidan i Stockeström. 
Assholmen ligger söder om Råön. 
40 Dammen låg ovanför Tofta gård. Följ stigen på andra sidan stora vägen – i höjd med infarten till Tofta. 
41 Bilden från Tofta gårds hemsida. 
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Bild 4.  Baksidan av Toftas mangårdsbyggnad (med restaurangdel och uteplatser) vetter mot den stora 

gräsmattan och parken. 42 

 

”Tofta gård ligger fridfullt inbäddat i lantlig miljö bland Bohusläns klippor. Här finns gott om 

plats för vandrarhemsgäster, grupper, konferenser, bröllop och fester. Här kan man välja att 

delta i någon av vandrarhemmets många aktiviteter eller enbart njuta av Bohusläns vackra 

natur.” 43 

Bild 5. Källaren med utsikt över strandängarna ner mot havet.44 

                                                            
42 Bilden från Tofta gårds hemsida. 
43 Citatet från Tofta gårds hemsida. 
44 Bilden från Tofta gårds hemsida. 
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1988 ingav direktionen till kammarkollegiet en ansökan om permutation, dvs. en förändring 
av stiftelsens villkor och verksamhet. Man ville ha möjligheter till fortsatt försäljning av 
tomter (efter godkännande av kammarkollegiet) och en bättre anpassning av verksamheten 
till dagens samhälle. 

 Numera gäller: Stiftelsen Falkiska Donationens Försäljningsfond har som syfte att utöva 
hjälpverksamhet bland behövande inom Morlanda och Skaftö45 församlingar.                  
(Uppgift på nätet 2012). 

 Ordet fattiga har bytts ut mot behövande, vilket ger direktionen större möjlighet att dela ut 
bidrag till ett flertal olika ändamål och till organisationer eller institutioner.  

 

 

Den som vill läsa en fylligare och mer detaljrik framställning av Tofta gårds historia 

rekommenderas boken Tofta gård och Falkiska donationen i Morlanda av Bertil Rehnberg 

(Ellös 1997).46 

 

Jan Tullberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
45 Morlanda och Skaftö har sedan lång tid tillbaka haft ett gemensamt förflutet. Fram till 1924 ingick Skaftö i 
Morlanda pastorat. 
46 Boken kan köpas på nätet från något antikvariat för under 100 kr. Googla på bokens titel! 
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Anders Falks testamente47 

Avskrift. 

     Då min höga ålder och svaga hälsa dagligen påminna om allas vår lott, döden, och mitt 
enda barn, sonen Peter, före mig gått ur tiden, har jag aktat nödigt att nu med sundt förnuft 
och fri vilja förordna, huru efter mitt dödeliga frånfälle med min egendom, så lös som fast, 
förfaras skall, neml: 

1 Så vida Herren bevarar denna min egendom för olyckshändelser, gifver och donerar jag i 
kraft häraf, tjugotvåtusen (22.000) Riksdaler Rgs.48 Till en fattigförsörjninganstalt för 
Morlanda församlings fattige, företrädesvis inom skärgårdarne, neml. Moderförsamlingens, 
och således inte Capellerne49, hvilken summa, som i säkra reverser å diverse män här på 
orten, det vill säga på Oroust varande skuldenärer, är att tillgå, emottages och förvaltas af en 
Direction, vald af församlingens Pastor50, i hvilken han själv är ordförande och består av fyra 
välkända bönder, hvilken Direction utan intrång af annan nuvarande eller framdeles blifvande 
Communalstyrelse, eger att ensamt och allena handhafva och vårda i detta förordnade gjorda 
disposition. 

Till samma fattigförsörjning gifver och donerar jag äfven härmed för evärdeliga tider halfva 
kronoskattehemmanet Svanvik, hela frälsehemmanet Tofta samt tre sextondelar Tönsängen 
eller Slätterna kalladt, endast med det obetydliga förbehåll att Bert Larsson, som nu bebrukar 
Slätterna, skall mot samma arrende och villkor som han till mig utger, derstädes sitta i 
orubbad, för sin och sin hustrus lifstid, samt att jag själv antager de arrendatorer, hvilka under 
de tolf första åren efter min död skola bruka egendomen med skyldighet att hvarje år i April 
månad betala arrendet. Vid dessa tolf årens slut eger bemälte51 Direction full rätt att 
bortarrendera och disponera över egendomen med alla dess tillhörigheter, hvarvid 
uppmärksamhet i i synnerhet bör fästas vid åbyggnadernas52 goda vård och underhåll, ej 
mindre å hemman än därunder lydande torplägenhet, ävensom att de vid afträdet lemnas i 
samma skick, som de vid tillträdet, enligt då verkställd husesyn emottagas, och torde derföre 
vara rådeligt, för att kunna träffa godt och ärligt folk till arrendatorer under hand uppgöra 
arrendecontract. 

Med få ord: med denna af mig i hjertelig välmening gjorda uppoffring är det min yttersta 
önskan att Directionen så handlar, som med godt samvete är förenligt, synnerligast som den är 
en Morlanda församlings fattiges tillhörighet, hvarjemte jag tillförser53 mig såsom ett 
                                                            
47 Den föreliggande texten utgår från en avskrift av delar av Falks testamente, som finns hos några stockebor. 
Styckeindelningen avviker något. Vissa förtydligande kommentarer har lagts till. I något fall har stavningen 
ändrats. 
48 Riksdaler Riksgälds, mynt utgivna av Riksgäldskontoret. 
49 Kapellförsamlingar. Mollösunds kapellförsamling bildades 1587. Käringön och Gullholmen bröts ut som egna 
kapellförsamlingar ur Morlanda socken på 1790‐talet. 
50 Kyrkoherde. 
51 Omnämnd, ovan nämnd. 
52  Ekonomibyggnader, uthus. 
53 Tillförsäkrar. 
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oeftergifvligt villkor att nämnda Direction vid mitt frånfälle och sedan den emottagit här 
ovanstående belopp med afskrift af hela Testamentet vill ingå till Konungens 
Befallningshafvande54 i Göteborg samt å Testators55 vägnar anhålla, den nämnda Auctoritet 
täckes56 åtaga sig öfverinseendet af Capitalets säkra bevakande och förvarande samt rätta 
disponerande af räntan, på sätt Testamentet lyder. 

För övrigt, då rätta huvudsaken är att på ändamålsenligaste sätt ordna frukten af berörde 
tillgångar, har jag för det första velat bestämma, att af arrendet å fastigheten tvåhundra Rl. 
Rgssedlar årligen skola användas till inköp efter sig företeende högsta behof af några fem á 
sex alnars båtar åt fattige fiskare, som annars merendels tillgripa tiggarestafven. Detta 
understöd bör dock företrädesvis tillfalla fiskelägena Stocken, Råön och Helleviksstrand, 
hvarföre och på hvardera af dessa ställen utses tvenne personer, hvilka för Directionen 
uppgifva dem, som anses däraf böra komma i åtanke, och hvilka hafva tillsyn däröfver, att 
backar och båtar väl vårdas och underhållas. 

Det återstående af arrendebeloppet utdelas hvarje år till församlingens öfvrige fattige, hvarvid 
är att iakttaga hvad här nedan bestämmes. 

Jag hade visserligen önskat att af ofvannämnda 22.000 Riksdaler någon arbetsanstalt, för 
exempel någon Segeldukstillverkning, kunnat inrättas, men då jag för min höga ålder och 
svaga helsa själv under min lifstid icke kunnat gå i författning med utförandet häraf, så får jag 
öfverlemna åt Directionensa godtfinnande57 att fullgöra min önskan i detta afseende. 

Eller helt enkelt sammanslå denna fond med fastigheten och utaf  revoneren58 af båda dessa 
under namn af ”Falkiska Donationen” en eller tvenne gånger om året göra utdelning till 
Morlanda församlings med dertillhörande många fattige samt så kallade pauvres honteux59. 
Dock fästes härvid det villkor, att sådana fattige, som äro eller framledes komma i den 
belägenheten att de berättigas till hel försörjning af församlingen icke må af berörda anslag 
komma i åtnjutande, så vida icke Directionen af särskilda omständigheter finner högsta 
behovet så påkalla. 

Vardera af ledamöterne i Directionen tillfalla årligen 33 (trettiotre) rdr 16 ? 60 rgs och den som 
ombestyr räkenskaperna ävenledes trettiotre rdr 16 ?  rgs, hvilka sammanlagde 200 rdr före 
gåfvoutdelningen aftagas. 

Så länge Herr Pastor J.F. Ekman är å orten boende har han på min föranmodan förklarat sig 
villig att vid tillfällen Directionen sammanträder vara tillstädes för att med råd tillhandagå. 

                                                            
54 Landshövdingen. 
55 Testator är den person som upprättar ett testamente. 
56 Ha godheten/vänligheten. 
57 Eget avgörande/Egen fri bedömning. 
58 Inkomst, avkastning. 
59 Pauvres honteux betecknar ståndspersoner och tidigare rika och välbeställda som hamnat på obestånd. 
60 Otydlig myntenhet (öre?). Förkortningen rdr =riksdaler och rgs =riksgälds (för mynt utgivna av 
Riksgäldskontoret). 
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Af sagde medel skall till en apart61 fond afsättas ett Capital af ett tusende Rl rgs62, hvaraf 
räntan användes till inköp af materialer, såsom timmer, bräder m.m. för bestridande af 
reparationerne å alla egendomen tillhörande åbyggnader.63 

 

 

Till yttermera visso varder64 detta förordnande i nedan skrivne vittnens närvaro af mig 
egenhändigt underskrifvet, som skedde på Tofta den 7 Februari 1853. 

   Anders Falk 
       (L.S.)65 
 
 
Att Herr Anders Falk med sundt förnuft och af fri vilja upprättadt det här gjorda förordnandet 
samt detsamma egenhändigt underskrivit, det varder af oss tillkallade och på en gång 
närvarande vittnen under liflig edsförbindelse, intygadt och bekräftadt. 
 
   Tofta som ofvan, 
 
J.F. Ekman         N.A. Lindblom                  E. Gust. Törnsten 
Comminister         Capellpredikant                  Inspektor på Säteriet 
                                          Morlanda 

   (L.S.)               (L.S.)                                            (L.S.) 

 

 

                  Att ofvanstående är rätt afskrifvet, betyga: 

John Rehnberg  Ingegerd Rehnberg 
Kontraktsprost          fru 
 

 

                                                            
61 Särskild, speciell. 
62 Riksdaler riksgälds. 
63 Ekonomibyggnader, uthus. 
64 Varder … underskrifvet = blir undertecknat, undertecknas. 
65 Loco Sigilli = Platsen för sigillet. I avskrifter anges med förkortningen L.S. att det i originalet finns ett sigill. 


