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Skålgropar, eldstäder och 
benbitar ska ta oss när-
mare Älvdalens historia. 
Men utan de nya väg- och 
järnvägarna skulle kunska-
pen ha dröjt, menar Leif 
Johansson, arkeolog från 
Lödöse museum.

Mitt i en lerig åker i Hönebäck, 
mellan Alvhem och Kärra, pågår 
full arkeologisk aktivitet. 

– Vi genomför en förundersök-
ning för att ta reda på om det 
fi nns anledning att genomföra 
en mer djupgående studie, så 
 kallade slutundersökning, innan 
vägbygget drar igång, berättar 
Leif Johansson som ansvarar för 
utgrävningarna.

Processen är obligatorisk 
vid alla större väg och järnvägs-
byggen. Alvhem–Kärra är en av 
de tre utbyggnadssträckorna 
mellan Göteborg och Trollhättan 
där Lödöse museum ansvarar för 
de arkeologiska utgrävningarna. 
Arbetet på åkern har redan gett 
resultat.

– Här ser vi rester från tre 
 gravar, säger arkeologen Johanna 
Lega och pekar på de mörka 
rektangulära jordfl äckarna i jord-
schaktet.

Förhoppningen är att hitta kol 
vid gravarna eller i de mörknade 
stolphålen intill, så att ålder kan 
fastställas. 

Många fynd
Att man skulle hitta fynd längs 
älvsluttningarna var inte oväntat. 
Älvdalen har under århundraden 
haft en viktig betydelse för han-
del och Lödöse i sig, var en viktig 
hamnstad från medeltiden och 
drygt 500 år framåt. 

– Fynden som gjorts är allt från 
äldre stenålder till bronsålder. 
Men de fl esta är från järnålder, då 
människorna från den tiden på-
verkade naturen i större utsträck-
ning, berättar Leif Johansson. 

Viktig kunskap
Några tjusigare pinaler väntar sig 
Leif Johansson inte att arkeolo-
gerna ska hitta.

– Det är ganska få konkreta 
saker som vi gräver fram. Främst 
handlar det om keramikskärvor 
och brända ben, boplatser, eld-
städer, stolphål (efter hus) och 

gropar för avfall och förvaring.
Få av fynden kommer att 

kvalifi cera till museihyllorna men 
dess betydelse för historiedoku-
mentationen är desto större.

– Med fynden hoppas vi 
kunna få en ännu bättre bild av 
Älvdalens förhistoria; om hur 
människor levde, deras seder och 
kultur och om vad som föregick 
stadsbilden i Lödöse, berättar Leif 
Johansson.

Tog fart med nya järnvägen
Arkeologerna har länge misstänkt 
att många svar om våra förfäder 
legat gömda under matjorden. 
Men utgrävningarna längs 
 Älvdalens högre höjder har varit 
relativt få. 

– De arkeologiska undersök-
ningarna tog egentligen fart i 
samband med planerna på nya 

dubbelspåret. Vetskapen om 
pendelstationer har satt fart 
på husbyggandet – och därmed 
också på de arkeologiska under-
sökningarna, säger Leif Johansson.

Den tidigare exploatering som 
främst skett vid strandängarna, 
har lett till få fynd.

– Exploateringen där skedde 
före man införde instrument 
för att genomföra utgrävningar 
innan bygget. Dessutom var de 
områdena mindre intressanta. 
Strandängarna låg under vatten 
för bara 500 år sedan så har det 
inte funnits mycket att hitta där, 
förklarar Leif Johansson.

Fynden vid Hönebäck är inte 
de enda som grävts fram. På 
Lödöse museums tre utgräv-
ningssträckor har man redan fun-
nit sex-sju platser som går vidare 
till slutundersökning. 

Efter midsommar påbörjas 
förundersökningar längs den 
sista sträckan, mellan Stenröset 
och Trollhättan.

Banar väg för ny kunskap 
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BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Ministern tog 
första spadtaget 
Den 2 maj gick det offi ciella 
startskottet för utbyggnaden 
av fyrfältsväg och dubbelspår 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. På plats vid Nödinge 
småbåtshamn klippte infra-
strukturminister Åsa Torstens-
son tretton band som sym-
boliserade alla delsträckor i 
projektet. Hon assisterades av 
representanter från Ale, Lilla 
Edets och Trollhättans kom-
muner samt Banverkets och 
Vägverkets generaldirektörer. 

Fick gjuta en kc-pelare
Delsträckan Nödinge–Nol är 
först ut i det unika samarbets-
projektet mellan Vägverket 
och Banverket på sträckan 
 Agnesberg–Älvängen i Ale 
kommun. Här byggs en prov-
sträcka för den nya dubbel-
spåriga järnvägen. Just nu på-
går markförstärkningsarbeten 
där kalkcementpelare gjuts 
i ett rutnät under den kom-
mande banvallen. Infrastruk-
turministern fi ck själv gjuta en 
kc-pelare vid spadtagsceremo-
nin med hjälp av personal från 
entreprenören Peab. Totalt 
räknar vi med att gjuta drygt 
600 mil kalkcementpelare på 
sträckan Agnesberg-Älvängen. 
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Fyndplats. På hällen bredvid grav-
platserna upptäcks en skålgrop. 
 Arkeologerna Joakim Åberg och 
Johanna Lega hoppas på att fi nna fl er. 
Kanske kan de berätta något mer om 
våra förfäders kultur, seder och bruk. 

Hallå där…
… Ida Mattsson, ny 
 informatör för 
BanaVäg i Väst. 

Vad är din uppgift?
– Mitt jobb är bland annat att 
vara en första anhalt för män-
niskors frågor och synpunkter 
om BanaVäg i Väst-projektet, 
svara på frågor och se till att de 
blir hänvisade till rätt personer. 
Genom en tydlig kontaktperson 
hoppas vi på att kunna skapa 
en bra tillgänglighet för allmän-
heten. Ingen ska gå i ovisshet 
om vad som händer!

Hur får man reda på vad som 
händer i projektet? 

– Vi jobbar på olika sätt för att 
nå ut med information, bland 
annat genom vår webbplats 
www.banavag.se, men också 
genom annonser, nyhetsbrev 
och informationsmöten. Det 
kan handla om att vi i god tid 
informerar om trafi kstörningar 
eller planerade sprängningar i 
samband med bygget. Självklart 
berättar vi också gärna om alla 
förbättringar som denna stora 
infrastruktursatsning förväntas 
leda till.

Vad är mest aktuellt just nu?
– I dagarna öppnar vi dörrarna 
för en ny utställning i Nol. Den 
berör väg- och järnvägsbygget 
mellan Göteborg och Troll-
hättan ur olika aspekter som 
miljö, teknik, säkerhet och 
framtid. Vi hoppas att den ska 
locka många besökare som är 
nyfi kna på projektet!
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En trestegsprocess
Utgrävningarna sker i tre 
steg: Arkeologisk utgrävning, 
förundersökning och slut-
undersökning. Bara om man 
hittar fynd, tas utredningen 
vidare till nästa steg. 

Visste du att…
… den som hittar en 
 historisk  fyndighet har rätt 
till äran – även om marken 
ägs av någon annan.


