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Inledning
Med anledning av att Trafikverket skulle anlägga en ny gång- och cykelväg 
parallellt med riksväg 80 mellan Grycksbo och Bergsgården i Falu kommun, 
har arkeologer från Dalarnas museum genomfört en arkeologisk förunder-
sökning längs delar av sträckan (figur 1). Förundersökningen utfördes dels 
under våren och dels under hösten 2014, efter beslut av Länsstyrelsen Dalarna 
dnr 431-11779-2013. 

Arbetsföretaget berörde en gårdstomt med troligtvis medeltida ursprung, 
RAÄ 583. Längs den aktuella sträckan fanns även fossila åkrar, RAÄ 579 och 
RAÄ 603, och en färdväg, RAÄ 578, som undersöktes. Samtliga lämningar är 
belägna i Stora Kopparbergs socken (figur 2).
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Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med de undersökta lämningarna inom de blåa cirklarna. Skala 1: 
100 000.
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Syfte
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att närmare klargöra 
fornlämningarnas arkeologiska kunskapspotential avseende karaktär, utbred-
ning, ålder och bevarandegrad. Resultatet skall även kunna användas som 
underlag för länsstyrelsens fortsatta handläggning av ärendet. 

Kunskapsläge
Under våren 2009 utförde arkeologer från Dalarnas museum en arkeologisk 
utredning längs båda sidor av riksväg 80 med syfte att se i vilken omfattning 
fornlämningar, utöver redan kända, berördes av det planerade arbetsföretaget. 
Det var alltså en betydligt större yta som då utreddes, eftersom det ännu inte 
var bestämt var gång- och cykelvägen skulle gå. Totalt kunde 27 nya forn- 
eller kulturlämningar registreras, däribland ett äldre läge för Smedsarvets 
gårdstomt, odlingsytor och vägbankar. Utöver fältarbetet med fördjupad 
fornminnesinventering och sökschaktsgrävning gjordes även arkiv och kart-
studier (Bennström & Carlsson 2010). När Trafikverket bestämt sträckningen 
på gång- och cykelvägen var det fyra lämningar som berördes och som be-
dömdes värda att undersöka närmare i förundersökningen.
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Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med lämningar i FMIS markerade med rött. De fyra undersökta 
lämningarna markerade med sina respektive nummer. Skala 1:20 000.
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Smedsarvet – Medeltida belägg
Smedsarvets äldsta belägg är från 1432 och skrevs då smidsarffuet, DD 81. En 
halv täkt i Smedsarvet skänktes då av Niclis Niclisson och Elin Laurenzadotter 
i Husby till prästbordet i Vika för att det skulle hållas själamässor där årligen. 
1536 nämns en Oloff Scriffuare i Smedzarffuit, DD529, och 1544 nämns att en 
Oloff Jansson som bott i Smettzarijdt skulle få nyttja, behålla och bruka kro-
nohemmanet Jämtebode, DD578. Förleden är genitiv av yrkesnamnet smed, 
kanske använt som mansbinamn (Ståhl 1960:56). 

Smedsarvet under nyare tid
Smedsarvet nämns i källorna på 1580-talet i samband med att Anders Larsson 
Cruus, med gods i Uppland och Sörmland, och som redan ägde Grycksbo, 
även förvärvade Stallgården, Studsarvet och Smedsarvet. Kronan bytte vid 
mitten av 1600-talet till sig Cruuses gårdar, men förpantade dem snart däref-
ter till Olof Joensson i Backa (Boëthius 1942). 1690 anges att kronohemmanet 
omvandlas till bergsmanshemman (U22-69:1).

Smedsarvets bergsmansgård var inte obetydlig då den hade egen hytta 
i strömmen mellan Grycken och Varpan. Måns i Smedsarvet hade 1612 tre 
fjärdeparter i gruvan (Boëthius 1942:62). 1640 hade Smedsarvshyttan en ägare 
och bestod av en ugn och ett rosthus. Den sköttes av två smältare och var 
gångbar hela året (Lindroth 1955:142). Smedsarvets hytta blåstes ner i början 
av 1690-talet (Boëthius 1942:91). Strax innan beskrivs den vara nyrenoverad. 
Den bestod då av rådstuga, hyttugn och smältarekammare samt kolbädd, 
rosthus och två kallrostugnar (Boëthius 1942:100).

Boëthius skriver att bergsmännen i Smedsarvet alltid hört till de förmög-
naste på orten. På 1690-talet bestod gården av 14 hus. Boningshuset innehöll 
en innersta stuga med 7, en mellanstuga med 4 och en kammare med 6 fönster 
samt källare under huset, allt oklanderligt. Därjämte hade åbon till sin ”ac-
commoditet för bröllop och begravningars skull” låtit ditföra en stor byggning 
som hans hustru ärvt. Den var ”helt skön och kåsterlig” och innehöll 7 rum. 
Skogen var tillräcklig för gårdens behov, inägorna små, 4½ tunnland brukad 
jord och 5 tunnland äng. I Jordsare täkt fanns en vret med ¼ tunnland svag 
jord. Ett tunnland åker förväntades då ge 3½ tunnor säd, dvs. ca 500 liter och 
höstskörden var 12 parmar, ca 70 kubikmeter (ibid:100). Beskrivningen av 
odlingsmarken är dock inte helt korrekt. Marken brukades i lindbruk och 
det var lindorna som gav huvuddelen av höstskörden, övrig ängsmark var 
mager och gav dåligt. 

Gårdstomt
Kartanalysen från utredningen visade på en stor och välbyggd gård i slutet 
av 1600-talet med mangården ner mot sjön och fägården belägen delvis un-
der riksvägen (Bennström & Carlsson 2010:19). Antalet hus på 1690 års karta 
stämmer inte överens med Boëthius uppgifter som skall vara från samma tid, 
dock behöver inte alla hus vara inritade. (ibid:9).

Vid den arkeologiska utredningen 2009 togs 33 mindre sökschakt upp på 
odlingsmarken vid Smedsarvet, detta för att söka efter den gamla gårdstom-
ten. I flera av schakten framkom mer eller mindre tydliga kulturlager, i ett 
par av schakten kunde även mörkfärgningar/nedgrävningar iakttas. I flera av 
schakten påträffades också ett antal större stenar, som kan ha ingått i någon 
slags konstruktion. Genom att jämföra sökschaktningens resultat med 1690 års 
karta kunde man identifiera det ungefärliga läget för den kringbyggda gården, 
i områdets sydvästra del. Från ett av dessa schakt daterades träkol, insamlat 
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från ett kulturlager, till 1410–1440 e.Kr. Dateringen stämmer bra överens med 
det äldsta skriftliga belägget för Smedsarvet från 1432. Utöver det kunde även 
rester av två andra byggnader lokaliseras i områdets nordöstra del.

Det bör dock nämnas att sökschakt endast grävdes på den södra sidan om 
riksvägen, där den största delen av gårdslämningarna borde finnas, medan 
den planerade sträckningen för GC-vägen går norr om riksvägen. 

Odlingsytor
Det var två odlingsytor som berördes av förundersökningen, RAÄ 603 och 
579. Ingen av odlingsytorna redovisades som öppen odlingsmark på de ekono-
miska kartorna från 1965, och kan därför antas vara övergivna vid denna tid. 

RAÄ 603 var upptagen som odlingsmark inom Bengtsarvets ägor på 
storskifteskartan från 1891 (20-SKO-368). Odlingsytan utgjorde en del av ett 
större odlingsområde som fortsatte åt nordost utanför utredningsområdet.

RAÄ 579 redovisades som hagmark på kartan från år 1690. På en karta från 
1859 (20-SKO-234) redovisades området som inäga, utan närmare precisering. 
Vid laga skifte 1923 var ytan upptagen som äng, hårdvall.

Utifrån kartmaterialet kan alltså en viss uppodling under 1600-talet iden-
tifieras, man vet dock inte när odlingarna först togs i bruk.

Väg
Vägsträckningen RAÄ 578 berördes av förundersökningen. Den är, tillsam-
mans med RAÄ 582, 590, 597 och 602, rester efter den körväg som 1889 anlades 
parallellt med järnvägen mellan Falun – Sågmyra.

Fram till 1820 var det dåligt med förbindelser mellan Falun och Grycksbo 
under sommartid och den väg som öppnades 1820 gick väster om Grycken 
och var privat. På kartan från 1717 finns en mindre väg inritad som ungefär 
följde nuvarande riksvägen fram till Grafsberget, där den vek av och gick ett 
par hundra meter nordost om nuvarande väg fram till Bengtsarvet. 

Metod och genomförande
Förundersökningen skedde i tre olika etapper under våren och hösten 2014. 
Ett eller flera schakt togs upp genom lämningarna med hjälp av en grävma-
skin utrustad med planskopa. Schakten grävdes ned till naturlig mark och 
åtminstone ena schaktväggen rensades för hand och lagren och schaktet be-
skrevs och fotograferades. Schakten ritades in i plan eller mättes in med GPS 
kopplad till en handdator med underlagskartor.

Undersökning och resultat

Gårdstomt RAÄ 583
Undersökningsområdet bestod av den nordligaste delen av den gårdstomt 
som avgränsats vid utredningen 2010 (Bennström & Carlsson). När arkeolo-
gerna kom till platsen var ytan redan uppschaktad ner till naturlig mark. Ett 
missförstånd hade skett och anläggningsarbetarna trodde att det var ytan intill 
deras arbetsområde som skulle undersökas. Även om det utifrån schaktkan-
terna inte såg ut att ha funnits några konstruktioner eller kulturlager går det 
inte att säga säkert. 
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Schaktet var ca 7 meter brett och hade dragits längs hela vägsträckningen. 
Undersökningsytan sträckte sig dock endast ca 50 meter längs vägen. Schak-
tet drogs i NV-SÖ riktning, från en infartsväg i nordväst. Från denna och 
ca 27 meter sydost in i schaktet bestod schaktbotten av stora skarpkantade 
stenblock och silt. Vid 27 meter sluttade marken och övergick i en naturlig 
svacka. Marken blev här fuktigare och vatten tryckte upp på vissa ställen. 
Den naturliga marken bestod till en början fortsatt av silt, som överst hade 
inslag av kol- och tegelfnyk, men övergick vid ca 50 meter till grå lera. Det 
var rikligt med rötter över hela ytan (figur 3).

En del av den norra schaktkanten (A) dokumenterades ca 14 meter in 
från infartsvägen (figur 4 och 5). Överst låg stenblock, ca 0,2–0,4 meter stora, 
blandat med matjord/förmultnad förna ca 0,3 meter tjockt. Sedan ett rotskikt 
ca 0,07 meter tjockt. Därunder kom den naturliga, beigegula sandblandade 
silten, vilken övergick till mer gråbeige mot schaktets botten. Schaktets djup 
var här ca 0,75 meter.

Utmed en ca 2 meter bred remsa längs schaktets västra kant fanns rester 
av en äldre vägbank. Den började ca 13 meter in i schaktet och syntes i ca 20 
meter åt söder, samma sträckning som nuvarande väg. Vägbanken bestod av 
påförda gruslager, gråa och bruna till färgen. Invid/i vägbanken påträffades 
buteljglas samt botten och buken på en Coca-Cola flaska.

Nordost om schaktet iakttogs en äldre väg i Ö-V riktning. Den syntes tyd-
ligt i plan som en stenröjd remsa medan marken runt om var mycket blockig. 
Ett schakt (B) togs upp genom vägen för att dokumentera dess uppbyggnad, 
detta då delar av den låg inom undersökningsområdet och den troligen var 
delvis bortschaktad vid sträckningen för GC-vägen. 

Schaktet var 2,0 meter brett, 3,1 meter långt och 0,5–0,6 meter djupt. Schak-
tet grävdes ner till naturlig, orörd, mark. Den västra schaktväggen rensades 
och dokumenterades. Överst låg ett förnalager med löv, barr och mossa, ca 

Figur 3. Den framschaktade ytan vid RAÄ 583 fotograferad från nordväst. Övergången till lerig mark 
syns ungefär mitt i schaktet. Fotograf: Greger Bennström.
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0,05 meter tjockt och ett lager brun humös matjord, ca 0,10 meter tjockt, med 
rikligt med rötter. Därunder var ett 0,05 meter tjockt, gråbrunt gruslager och 
under detta ett 0,12 meter tjockt rostbrunt lager av slaggkross med inslag av 
grus. Sedan kom ett 0,02–0,05 meter tjockt, svart lager med slaggkross och 
sot. De två olika slagglagren var tydliga, dock var övergången oregelbunden. 
Under slaggen låg ett tunt skikt, ca 0,01 meter tjockt, med rostbrun sand. I 
botten kom den naturliga gråbeigea silten.

Troliga hjulspår syntes i sektionen, ett i den norra och ett i den södra kanten 
av vägen, med ca 1,2 meters mellanrum (figur 6). De syntes som tydliga för-
sänkningar i silten och vägens konstruktionslager. Båda var 0,5 meter breda, 
0,5 meter djupa (under marknivå) och skålformade. Lagerföljden var inte 
lika tydlig i hjulspåren men samma som i ytan mellan dem. På ytan mellan 
hjulspåren slutade de påförda lagren vid 0,4 meter under marknivå, alltså 
skiljde 0,1 meter i nivå mellan hjulspåren och vägytan. I bottensilten förekom 
stenar naturligt, inga stenar syntes i sektionen och vägytan bör ha rensats på 
sten. I plan kunde även otydliga diken iakttas på båda sidor om vägen och 
utanför dem var röjningssten. 

Odlingslämning RAÄ 579
Undersökningsområdet utgjordes av sydvästra delen av odlingsytan, där 
den begränsades av ett hak med en stenvall utanför (figur 7). Ett schakt togs 
upp i NNV-SSÖ riktning genom stenvallen och ca 0,6 meter in på odlingsy-
tan. Schaktet var ca 4,0 meter långt, 2,0 meter brett och 0,3–0,8 meter djupt. 
Den östnordöstra schaktkanten dokumenterades (figur 8). Stenvallen var ca 
3,4 meter bred, 0,4-0,6 meter hög och bestod av grova, skarpkantade stenar, 
0,1–0,6 meter stora. Stenarna låg i ett ca 0,15 meter tjockt, humöst, gråbrunt 
lager bestående av sandblandad silt. Detta låg ovan den naturliga, beigea silten 
som var finkornigare än det ovanliggande lagret. Också i den naturliga silten 

Figur 4. Den dokumenterade schaktväggen (A) vid RAÄ 583 fotograferad från sydväst. Fotograf: Greger 
Bennström.
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Figur 5. Området kring RAÄ 583. Schaktområdet för GC-väg skrafferat med den dokumenterade 
sektionen (A) markerade med svart och vägbanken med ljusblått. Den nypåträffade vägbanken med 
schaktet markerat med ljusblått resp. grått (B). Den naturliga svackans ungefärliga begränsning åt NV 
markerad med streckad linje. Skala 1:1 000.

Figur 6. Den framrensade profilen genom vägbanken RAÄ 583 fotograferad från Ö. Lägg märke till de 
två hjulspåren som syns som tydliga försänkningar i vägbanans ytterkanter. Fotograf: Greger Bennström.
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förekom större stenar. Sydöst om stenvallen låg den stenröjda odlingsytan, 
här låg överst ett tunt skikt med förna och rötter, sedan ett 0,12 meter tjockt, 
gråbrunt lager bestående av lerig silt. Lagret låg direkt ovan den naturliga 
sillten. Samma lager syntes i den sydvästra schaktväggen. I den södra delen 
av sektionen hittades resterna av ett tegelrör som verkar ha legat i NÖ-SV rikt-
ning, dock syntes ingen nedgrävningskant. Det gick inte att säker identifiera 
någon odlingslager. 

Figur 8. Den framrensade profilen i kanten av odlingslämningen 579 med stenvallen till vänster och 
odlingsytan till höger. Fotograf: Greger Bennström.
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Figur 7. Området kring RAÄ 579. Schaktet markerat grått. Skala 1:1 000.
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Odlingslämningen RAÄ 603 
Lämningen bestod av ett område med två fossila odlingsytor och enstaka 
röjningsrösen (figur 9). Det var den västligaste delen av odlingsområdet 
som ingick i undersökningsområdet. Två av rösena planerades att snittas 
med maskin. Efter avtorvning blev det dock tydligt att röse 2 huvudsakligen 
bestod av två 1,5–1,8 meter stora markfasta stenblock varför fortsatt undersök-
ning ej var nödvändigt. Röse 1 var 2,9x1,7 meter (NO-SV) och 0,6 meter högt 
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Figur 9. Området kring RAÄ 603. Rösena markerade med grå punkter och profilen med en svart linje. 
Skala 1:1 000.

Figur 10. Den framrensade profilen genom röse 1 inom RAÄ 603 fotograferad från nordväst. Fotograf: 
Emelie Sunding.
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bestående av 0,1–1,0 meter stora kantiga stenar. Röset snittades i ÖNÖ-VSV 
riktning med hjälp av grävmaskin. Snittet togs även en liten bit ut i matjorden. 
Profilen handrensades och dokumenterades genom fotografi och beskrivning 
(figur 10). Från profilen samlades även ett kolprov in, men daterades aldrig. 
Stenarna i röset var upplagda på flera 0,3–0,8 meter stora markfasta stenar. 
Den största av dessa var spräckt och hade ett borrhål i sprickytan. Borrhålet 

Figur 12. Den framrensade profilen genom vägbanken RAÄ 578  fotograferad från sydost. Fotograf: 
Greger Bennström.
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Figur 11. Området kring RAÄ 578. Schaktet markerat med grått. Skala 1:1 000.
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var 0,3 meter långt och 25–30 millimeter i diameter. Mellan stenarna i röset 
var brun mylla med inslag av smuliga tegelfragment. I botten av röset var 
ett oregelbundet gråbrunt lager av sandig silt, vilket även hade runnit ned 
mellan de markfasta stenarna. Lagret innehöll även kolfragment och enstaka 
slaggfragment. I botten var beige mjäla. I den del av schaktet som gick in i 
odlingsmarken syntes, under torven/mossan, ett 0,15 meter tjockt matjords-
lager och därunder beige mjäla.

Vägbanken RAÄ 578 
Lämningen bestod av en ca 120 meter lång, 6 meter bred och intill 0,5 meter 
hög vägbank. Undersökningsområdet utgjordes av vägbanken norr om Stud-
sarvsvägen (figur 11). Med hjälp av maskin togs ett schakt upp tvärs genom 
vägbanken, ungefär mitt på sträckan inom undersökningsområdet. Schaktet 
var 6 meter långt (NO-SV), 1,8 meter brett och 0,6 meter djupt. Under torv och 
förna framkom ett 0,15 meter tjockt lager av grått grus och sand (figur 12). Lag-
ret var ca 4 meter brett och tunnade ut mot kanterna. Därunder var 0,10–0,35 
meter brunt morängrus med inslag av slagg. Även detta lager var ca 4 meter 
brett och djupast mot mitten medan det tunnade ut mot kanterna. I botten 
av schaktet fanns beige lera med enstaka 0,2–0,4 meter stora rundade stenar. 

Figur 13. Mangården i Smedsarvet (A) låg 1690 (U22-69:1) nära sjön och öster därom tomten (F). 
Tomten sträckte sig fram till dagens riksväg och öster om vägen låg några åkrar. Enligt skriftliga uppgifter 
skulle där dock funnits 14 hus. Kartan är rektifierad mot fastighetskartan, dagens vägar, järnväg och 
byggnader har ritats ut. Skala 1:4 000.
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Tolkning och slutsatser
Vid gårdstomten RAÄ 583 kunde inga spår efter anläggningar eller kon-
struktioner iakttas på nordöstra sidan riksvägen. Vid utredningen gjordes 
avgränsningen av tomten dels utifrån det historiska kartmaterialet samt 
skriftliga uppgifter och dels utifrån de provschakt som togs upp då. Tolk-
ning blir nu att de byggnader och andra konstruktioner som kan ha funnits 
inom gårdstomten har legat på sydvästra sidan om riksvägen, vilket också 
de historiska kartorna tydde på (figur 13). 

Vägbanken som undersöktes är inte en äldre sträckning av riksvägen som 
t.ex. RAÄ 578, se nedan. Dessa vägbankar är 5–6 meter breda medan den här 
aktuella endast var 3 meter bred. Det rör sig sannolikt om den väg som finns 
på kartmaterial från 1700- och 1800-talet (Bennström & Carlsson 2010:10). Den 
gick i stort sett på samma ställe som riksvägen fram till Grafsberget där den 
viker av och fortsätter 200-300 meter nordost om nuvarande riksväg. Sträck-
ningen mellan Grafsberget och Bengtsarvet finns fortfarande kvar i form av 
en skogsbilväg. I profilen kunde fyra olika konstruktionslager iakttas, överst 
grus sedan två olika lager med slaggkross och underst sand. Det är rimligt att 
tänka sig att lagren tillkommit vid olika tillfällen i samband förbättringar av 
vägen. I bottensilten och konstruktionslagren var två ca 0,5 meter breda och 
0,1 meter djupa försänkningar med ca 1,2 meters mellanrum, vilka tolkades 
som hjulspår (figur 14).

De hak som syntes utmed nordöstra och nordvästra kanten av odlings-
lämning RAÄ 579 tyder på att ytan har plöjts. Då inget tydligt matjordslager 
kunde iakttas i schaktet är tolkningen att ytan främst brukats som ängsmark, 
vilket också stämmer med uppgifterna från de historiska kartorna (Bennström 
& Carlsson 2010). 

Det röjningsröse som undersöktes vid odlingslämningen RAÄ 603 verkade 
inte vara av hög ålder. I en av de större markfasta stenarna var ett borrhål, 
vilket tolkas som att man har sprängt för att få bort ett större block. De flesta 
stenarna i röset var också skarpkantade vilket kan tolkas som att de kommer 
från sprängningen. Borrhålets diameter tyder på att det tillkommit under 
1800-1900-talen. Det gråbruna sandlagret som låg mellan själva röset och de 
markfasta stenarna är något svårtolkat. Det innehöll kolfragment och några 
små bitar slagg. Mängden kol och slagg var dock så liten att det inte kan ute-
slutas att det hamnat bland stenarna sekundärt. Odlingen verkar således höra 
till 1800-talet. Eller åtminstone har den utökats och brukats under den tiden.

Vägbanken RAÄ 578 var en äldre stäckning av det som sedan blev riksväg 
80. Denna väg anlades 1889 och frågan var om det fanns spår efter en äldre 
väg under den. I vägbanan var en ca 4 meter bred fördjupning med ett kon-
struktionslager innehållande brunt morängrus och slagg. Det var dock svårt 
att avgöra om det var den väg som anlades 1889, vilken sedan breddats till 6 
meter eller om det var spår efter en äldre väg. En annan troligare möjlighet 
är att den ursprungligen 6 meter breda vägen har kompakterats och/eller 
nötts ned i mitten och att man fyllt på med ett nytt bärlager. Dock kunde inga 
tydliga hjulspår iakttas, vilket var fallet vid den andra äldre vägbanken som 
undersöktes.

Det sammanfattande resultatet av förundersökningen är att inga tydligt 
daterbara lager eller fynd påträffades i de olika anläggningarna. Gårdstomten 
RAÄ 583 kunde begränsas till området väster om väg 80. En tidigare okänd 
vägbank kunde dokumenteras och delundersökas. Inga ytterligare arkeolo-
giska undersökningar är nödvändiga för den aktuella gång- och cykelvägen.
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Måluppfyllelse
• Fornlämningarnas arkeologiska kunskapspotential och bevarandegrad 

har klargjorts.
• Fornlämningarnas karaktär, utbredning och ålder har klargjorts.
• Arbetet har utförts inom givna tids- och kostnadsramar.
• Förundersökningens resultat bör kunna användas som underlag för fort-

satt ärendehandläggning.

Sammanfattning
Trafikverket skulle anlägga en gång- och cykelväg utmed riksväg 80 mel-
lan Grycksbo och Bergsgården i Stora Kopparberg socken, Falu kommun. 
Arbetet berörde fyra kända forn- och kulturlämningar. Dalarnas museum 
fick därför i uppgift att utföra en arkeologisk förundersökning. Förundersök-
ningen genomfördes under april och augusti 2014 och berörde en gårdstomt 
(583), en vägbank (578) och två fossila åkrar (579 och 603). Inga spår efter 
konstruktioner eller anläggningar kunde iakttas inom gårdstomtens område 
nordost om riksvägen. Men en tidigare oregistrerad vägbank upptäcktes och 
undersöktes. Fyra olika konstruktionslager med 0,1 meter djupa hjulspår i 
kunde konstateras. Den ena odlingsytan (597) verkar huvudsakligen ha haft 
funktionen som ängsmark, då inget tydligt odlingslager kunde identifieras. 
Vid undersökningen av ett röse vid den andra odlingslämningen (603) kunde 
spår efter sprängning iakttas. Det visar att odlingen åtminstone har utökats 
och brukats under 1800-talet. I schaktet genom vägbanken 578 kunde två 
olika konstruktionslager iakttas. Dessa var som tjockast till 4 meters bredd 
och tunnade sedan ut mot kanterna. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder 
behövs för det här aktuella arbetsföretaget. 

Figur 14. Det södra hjulspåret syns som en tydlig försänkning i den beige silten. Fotograf: Emelie 
Sunding.
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Figurförteckning
Figur 1. Utdrag ur terrängkartan med de undersökta lämningarna inom de blåa 

cirklarna. Skala 1: 100 000. 
Figur 2. Utdrag ur fastighetskartan med lämningar i FMIS markerade med rött. De 

fyra undersökta lämningarna markerade med sina respektive nummer. Skala 
1:20 000. 

Figur 3. Den framschaktade ytan vid RAÄ 583 fotograferad från nordväst. Över-
gången till lerig mark syns ungefär mitt i schaktet. Fotograf: Greger Bennström.

Figur 4. Den dokumenterade schaktväggen (A) vid RAÄ 583 fotograferad från 
sydväst. Fotograf: Greger Bennström.

Figur 5. Området kring RAÄ 583. Schaktområdet för GC-väg skrafferat med den 
dokumenterade sektionen (A) markerade med svart och vägbanken med ljus-
blått. Den nypåträffade vägbanken med schaktet markerat med ljusblått resp. 
grått (B). Den naturliga svackans ungefärliga begränsning åt NV markerad med 
streckad linje. Skala 1:1 000.

Figur 6. Den framrensade profilen genom vägbanken RAÄ 583 fotograferad från Ö. 
Lägg märke till de två hjulspåren som syns som tydliga försänkningar i vägba-
nans ytterkanter. Fotograf: Greger Bennström.

Figur 7. Området kring RAÄ 579. Schaktet markerat grått. Skala 1:1 000.
Figur 8. Den framrensade profilen i kanten av odlingslämningen 579 med stenval-

len till vänster och odlingsytan till höger. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 9. Området kring RAÄ 603. Rösena markerade med grå punkter och profilen 

med en svart linje. Skala 1:1 000.
Figur 10. Den framrensade profilen genom röse 1 inom RAÄ 603 fotograferad från 

nordväst. Fotograf: Emelie Sunding.
Figur 11. Området kring RAÄ 578. Schaktet markerat med grått. Skala 1:1 000.
Figur 12. Den framrensade profilen genom vägbanken RAÄ 578 fotograferad från 

sydost. Fotograf: Greger Bennström.
Figur 13. Rektifierad karta från 1690 där byggnaderna markerats med röda rek-

tanglar. Skala 1:1000.
Figur 14. Det södra hjulspåret syns som en tydlig försänkning i den beige silten. 

Fotograf: Emelie Sunding.
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