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Rörande arkeologisk fältkontroll av eventuell förekomst av kulturlämningar längs 
Cementas truckväg mellan brottet vid File hajdar och Spillingsdammen. 

Bakgrund 
Cementa AB planerar att anlägga en vattenledning längs vägen mellan brottet vid File hajdar och 
dammen vid Spillings, som underlag för att kunna ta till vara vattnet. Ledningen är planerad att följa längs 
den norra sidan av truckvägen ner till dammen. Vid dammen planeras samtidigt att nuvarande inflöde av 
vatten från norr in i dammen skall ledas om och ledas förbi dammen och koppla på befintligt vattenflöde 
söder om dammen. 

Undertecknad har, på uppdrag av Cementa, följt upp frågan om eventuell förekomst av fornlämningar 
eller andra kulturlämningar längs sträckningen av vägen och fältinventerat berört område invid 
Spillingsdammen. Fältinventeringen har kombinerats med en genomgång av äldre kartor över området 
och fornminnesregistret. 

Fältkontroll vid dammen 

Området vid dammen utgörs idag av en tämligen tät skog. De nordvästra delarna är något lågt liggande. 
Genom området löper i nordvästlig-sydostlig riktning ett par svaga höjdryggar. En kontroll av laga 
skifteskartan över området ger vid handen att området utgörs av skogsmark och har så gjort så långt bak 
man kan följa det i de äldre kartorna. Inga spår av kulturhistoriska lämningar påträffades vid 
fältinventeringen, utöver ett antal sentida skogsdiken som löper genom området, upptagna av allt att 
döma under 1900-talet. 

Figur 1. Kartan till vänster visar ungefär hur den planerade omdragningen av före detta Spillingsån är planerad. 
Laserkartan till höger visar med blå linjer de skogsdiken som finns inom området. I övrigt påträffades vid 
fältinventeringen inga övriga lämningar.
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Fältkontroll längs truckvägens norra sida 

Den planerade vattenledningen kommer att löpa längs truckvägens norra sida. Öster om Othem-Boge 
landsväg är truckvägen nedgrävd i berget och ledningen löper således nere intill vägen och påverkar inte 
det omgivande landskapet. Väster om Othem-Boge vägen följer den mer eller mindre dagens 
landskapsnivåer. Området är genomgående tämligen lågt och flackt, med undantag av den östligaste 
delen intill landsvägen Othem-Boge, och längst i väster, upp mot stenbrottet. 

En genomgång av de äldre kartorna över området och fornminnesregistret visar få spår av äldre 
lämningar. Enbart i den östra delen finns lämningar och då i form av ett undersökt och borttaget gravfält 
och rester efter ett borttaget torp/mindre jordbruksfastighet och åkermark från 1800-talet, idag igenlagd. 

I den östra delen är gravfält RAÄ Othem 71:1 
som undersöktes och togs bort 1978-79 i 
samband med att Cementa skulle anlägga 
truckvägen upp till File hajdar. Gravfältet 
innehöll ca 20 gravar, vilka genom föremål 
kunde dateras till förromersk järnålder (se 
bilaga 1). Man kan än idag se kantkedjorna av 
vissa av gravarna belägna omedelbart norr 
om truckvägen (figur 5). 

I direkt anslutning till truckvägen var platsen 
för en mindre gård som fanns här vid laga 
skiftet under slutet av 1800-talet. Täta snår av 
vegetation i kanten av truckvägen visar var 
mangårdsbyggnaden legat. I snåren kan 
man ana rester av detta 1800-tals hus, om än 
mycket diffust, helt överväxt och till stor del 

Figur 2. Ledningssträckan markerad med violett punktlinje. Brun ton markerar fältinventerat område. Kartan är en 
sammanläggning av informationen från laga skiftet och fornminnesregistret. I anslutning till truckvägen finns enbart 
registrerat lämningar i den allra östligaste delen i form av ett undersökt gravfält och ett tidigare torp. Det östra större 
området för inventeringen utgörs av ett rensat hygge med god överblickbarhet.

Figur 3. Det borttagna gravfältet och platsen för det idag 
försvunna torpet. Byggnaden i norr är från laga skiftet, åkern är 
uppodlad efter att huset försvunnit. Åkern är idag igenlagd, 
men diken i skogen visar var åkrarna varit



Figur 4. Ovan en bild över gravfältets norra del under 
utgrävning 1978. Till höger i bilden syns den äldre vägen 
mellan Othem och Boge. Foto Hilkka Mälarstedt. Till höger, 
figur 5, en bild som visar att spåren av gravarna, i form av 
kantkedjor, ännu syns i markytan strax norr om truckvägen.

Figur 6. Inne i det täta buskaget till vänster är platsen för resterna av 1800-tals bostaden, övergiven sedan tidigt 
1900-tal och till stor del borttagen i samband med anläggandet av truckvägen.



borttaget i samband med anläggandet av truckvägen. Åkermarken i östra kanten av utredningsområdet är 
idag skogbevuxen, men diken kan ännu skönjas längs åkertvärarna. 

I den västligaste delen av truckvägen, passerar denna den gamla vägen som löper i nordsydlig riktning 
förbi gården File. Vägen är idag avskuren av truckvägen. Längs den västra sidan av den gamla vägen, norr 
om truckvägen, finns en rad av större gråstensblock, sannolikt ditlagda i samband med anläggandet av 
truckvägen. Längs den östra sidan av Filevägen, och ett stycke norr om truckvägen, finns längs vägen en 
låg, ställvis diffus, stenmur. Den kan följas på en sträcka av ca 100 meter längs vägen. Den börjar ca 40 

meter norr om truckvägen. Figur 7 visar på situationen i den västra delen längs truckvägen. Längs den 
norra sidan av truckvägen är ett betydande område avbanat i samband med anläggandet av denna. De 
två stenraderna på ömse sidor av Filevägen berörs inte av anläggandet av en vattenledning. 

Sammanfattning och tolkning 
Den nu planerade vattenledningen från File hajdar till Spillingsdammen berör inga fornlämningar eller 
övriga kulturhistoriska lämningar, utöver att den passerar ett åkerområde i öster från slutet av 1800-talet, 
idag skogbeväxt,  och den planerade exploateringen bedöms kunna genomföras utan vidare antikvariska 
åtgärder. 
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Figur 7. Förekommande övriga kulturhistoriska lämningar i form av stenrader berörs inte av den planerade 
vattenledningen.


