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Både informationsskyltar och landskapsvård! 

Några nyheter från sommaren 2012 om Landskapsarkeologernas pågående arbete med 
informationsprojekt   
 

 

Det är främst Gerhard och Ingela vid vårt kontor i Älvdalen som har hand om våra 

informationsprojekt med skyltar ute i landskapet. En nyhet i år är att arbetet med skyltar har 

kombinerats med framtagande av skötselplaner för vissa utvalda fornvårdsobjekt. 

Ovan en nyproducerad informationsskylt om den s.k. Eriksgatuleden i södra Västergötland, gjord 

sommaren 2012 av Gerhard och Ingela. De inledde ett informationsprojekt här för mer än 20 år 

sedan. Flera skyltar sattes upp då, bl.a. en om Eriksgatuleden. Efter 22 års väder, vind och skador var 

det nu dags att ersätta de gamla skyltarna med nya. De nya skyltarna har liknande format som de 

äldre, men text och bild har delvis nykomponerats. Dessutom ingår den nya skylten om 

Eriksgatuleden i ett sammanhang med andra, helt nyproducerade informationsskyltar utmed leden. 

Nu kan man läsa om kungarnas Eriksgata från medeltiden till 1600-talet, om hur vägar har tillkommit 

och underhållits från vikingatid till våra dagar och om viktiga platser utmed vägen, som t.ex. Saxtorps 

ångbränneri.  

Liknande arbete för Gerhard och Ingela med att förnya och ersätta en del äldre skyltar som suttit sin 

tid pågår även i andra län, bl.a. i Östergötland.   



Mest arbete med informationsskyltar gångna sommar har Gerhard och Ingela lagt ner i 

Västernorrlands län. Där görs en satsning på både information och landskapsvård på 

fornminnesplatser. Efter research med fältarbeten det senaste året är nu skyltställ monterade på 

plats och ska successivt fyllas med plattor med text och bild. Utom att producera text och bild på 

skyltar producerar Gerhard och Ingela även nya vårdplaner för ett 20-tal platser med sevärda objekt.  

Fältarbeten med dokumentation har påvisat stora brister, som nu ska åtgärdas. Fornvårdsplan för ett 

område vid Skags udde vid Örnsköldsvik är redan i operativt skick och där är arbeten påbörjade nu 

under sommaren/hösten. 

 

 

 

 

Korstagravfältet i Medelpad är det största i 

Västernorrlands län. Landskapsvården hittills 

inskränker sig till slåtter i mitten av gravfältet. 

Höet var kvarlämnat vid vårt besök sommaren 

2012. Här kommer den nya fornvårdplanen att 

anvisa ett minst dubbelt stort område för slåtter 

liksom röjning och utglesning av träd. Gravfältet 

skall synas och omlandet skall också uppfattas 

från gravfältet. 

 

 

 

 

 

 

En av storhögarna vid Röde på norra Alnö vid 

Sundsvall, Varrehögen, var förr ett 

fornvårdsobjekt. Näst intill ogenomtränglig 

vegetation av högörter, gräs, tistlar och snår 

döljer numera hela storhögen. Ett tråkigt öde för 

en fornlämning som varit känd i uppteckningar 

ända sedan 1600-talet. En ny fornvårdsplan med 

tydliga skötselanvisningar och informationsskylt 

kommer att ändra på det och göra storhögen 

värd ett besök. 


