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Sammanfattning
Under september månad år 2020 har en arkeologisk utredning etapp 1 genomförts mellan Linghem och Bäckeby i Linköpings och Norrköpings
kommuner i Östergötlands län. Utredningen föranleddes av den planerade flytten av en befintlig kraftledning, med anledning av Trafikverkets kommande
spårdragning av Ostlänken. Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta reda på om fornlämningar
kunde komma att beröras av det planerade arbetet och
status skulle föreslås för alla lämningar. Företagare var
Rejlers Sverige AB och utredningens resultat skulle
kunna användas som planeringsunderlag inför utsättningen av nya ledningsstolpar. Utredningen omfattade en kart- och arkivanalys samt en fältinventering
med okulär besiktning. Utredningsområdet omfattade totalt cirka 262 hektar inom en cirka 14 kilometer lång och 100–350 meter bred korridor direkt norr
om E4:ans sträckning, i de fornlämningsrika bygderna
mellan Linghem och Bäckeby (fig. 1).

identifierades även 17 stycken möjliga boplatslägen
för förhistoriska boplatser. Vidare antikvariska åtgärder i form av en arkeologisk utredning etapp 2 eller
arkeologisk förundersökning rekommenderas för 41
lämningar och samtliga 17 möjliga boplatsområden, i
de fall dessa ytor kommer att beröras av den nya kraftledningens placering.
Flera intressanta ytor med koncentrationer av
lämningar och fyndplatser har identifierats i samband
med utredningen. Framtida antikvariska insatser
inom utredningsområdet bedöms ha stor potential att
utöka det rådande kunskapsläget vad gäller kulturmiljöerna i denna del av Östergötland.

Vid utredningen framkom 25 nya objekt, främst i
form av områden med fossil åkermark och stenmurar. Totalt påträffades även 37 lösfynd, huvudsakligen av förhistoriska bergartsartefakter som knackstenar, avslag av kvarts och slipade stenar. Efter
utredningen har 49 objekt och fyndplatser registrerats som nya lämningar i Kulturmiljöregistret. Fyra av
dessa har bedömts utgöra fornlämning (L2020:8913,
L2020:8918, L2020:9514, L2020:9570), en har
bedömts som möjlig fornlämning (L2020:8919)
och övriga 44 lämningar har bedömts utgöra övriga
kulturhistoriska lämningar. Inom utredningsområdet

Fig. 1. Översiktskarta med utredningsområde samt
delområden markerade mot topografisk karta. Skala 1:75000.
© Lantmäteriet, Metria, MS2019/03948.
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Bakgrund
Antikvarisk bakgrund
Markslagen inom UO utgörs främst av glacial lera,
postglacial finlera och sandig morän (SGU Jordartskartan). Mellan Eggebylund och Lindesberg återfinns ett större sankmarksområde beläget direkt norr
om den skogbevuxna impedimentmarken. Området
sträcker sig närmare tre kilometer utmed och inom
UO:s NÖ delar (fig. 6, 7 och 27).

Med anledning av Trafikverkets planerade spårdragning av Ostlänken behövs en 130 kV kraftledning flyttas mellan Linghem och Bäckeby i Linköpings och
Norrköpings kommuner, Östergötlands län. Kraftledningen avses att byggas som en luftledning, vilket
kräver nya ledningsstolpar i en ny ledningsgata. Mot
bakgrund av detta inkom Rejlers Sverige AB med en
ansökan till Länsstyrelsen Östergötland om schaktning för nya stolpplatser. Länsstyrelsen Östergötland
beslutade att en arkeologisk utredning behövde utföras, då det inom området sannolikt fanns fornlämningar som inte var kända (Lst dnr 431-6836-2020).
Utredningens resultat ska fungera som beslutsunderlag för Länsstyrelsen inför fortsatta åtgärder, och
kunna användas som planeringsunderlag av företagaren Rejlers Sverige AB. Fältdelen av den arkeologiska
utredningen genomfördes under september 2020.

Berggrunden utgörs i de sydvästra och nordöstra
ändarna av UO av sura intrusiva bergarter och i övrigt
av fältspatsrika sedimentära bergarter (SGU Berggrundskartan).
Inom UO finns endast begränsad bebyggelse i form av
enskilda tomter, undantaget sågverket nära Älvestad i
den sydvästra delen av UO (fig. 2). Utredningsområdet korsas även av flera vägar, däribland E4 i sydvästra delen, väg 1064 och 1065, länsväg 215 samt flera
mindre vägar. Den nordöstra delen av UO korsas av
Södra stambanan som byggdes under åren 1856–
1862. Under de senaste decennierna har många infrastrukturprojekt kopplade till vägnätet genomförts i
anslutning till UO. Byggandet av järnvägen Ostlänken, vilken i skrivande stund planeras vara färdig år
2035 (Trafikverkets webbsida), innebär att det också
under de närmaste decennierna förväntas fortsätta
ske omfattande exploateringar i trakten.

Topografi och fornlämningsmiljö
Utredningsområdet (UO) var beläget mellan Linghem och Bäckeby i Linköpings och Norrköpings
kommuner i Östergötlands län (fig. 1). Totalt omfattade UO en yta av cirka 262 hektar inom en cirka 14
kilometer lång och 100–350 meter (vanligen runt
200 meter) bred korridor vilken löper genom Törnevalla, Östra Harg, Östra Skrukeby, Lillkyrka, Gistad
och Skärkinds socknar inom Åkerbo och Skärkinds
härader. Cirka 40 hektar av UO:s sydvästra delar var
belägna söder om E4, medan övriga ytor var belägna
norr om motorvägen.

Landskapet kring Linghems tätort och österut hör till
de fornlämningstätaste trakterna i Östergötland och
karaktäriseras framförallt av gravfält och boplatser
från järnåldern, ensamliggande gravar och hägnadssystem. Området är särskilt känt för det fossila kulturlandskap som kännetecknas av de många bevarade
stensträngssystemen från den älde järnåldern (för
en utförlig diskussion av stensträngssystemen i östra
Östergötland, se Lindquist 1968). Östergötland anses
även utgöra en av Sveriges rikaste bronsåldersbygder
genom de många hällristningslokalerna och lösfynden
(Fernholm 1987:57). Området kan utifrån fornläm-

Utredningsområdet sträcker sig genom de centrala
delarna av Östgötaslätten. Området utgörs idag av ett
utpräglat agrart landskap, med åkrar och betesmarker som bryts av impediment med kuperad skogsterräng med höjder upp till cirka 40–60 meter över
havet (m ö h). I höjd med Herrbeta korsas UO i N-S
riktning av Kumlaån, som länge har utgjort en gräns
mellan Gistad och Törnevalla socknar samt Markeby
och Herrbeta ägor (Hedenström & Pinto-Guillaume
2017:37). Öster om Kumlaån finns även skogspartier
med höga naturvärden i form av lövrik barrnaturskog
(Skogsstyrelsens Skogens Pärlor-register).

Fig. 2. Motstående sida: kända lämningar inför
utredningen registrerade i KMR inom och i anslutning
till den södra delen av delområde 1, markerade i rött.
UO markerad med svart linje. Skala 1:10000
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Fig. 3. Kända lämningar inför utredningen registrerade i KMR inom och i anslutning till den norra delen av delområde 1, markerade i rött. UO markerad med svart linje. Skala 1:10000.
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Fig. 4. Kända lämningar inför utredningen registrerade i KMR inom och i anslutning till den västra delen av delområde 2, markerade i rött. UO markerad med svart linje. Skala 1:10000.

Fig. 5. Kända lämningar inför utredningen registrerade i KMR inom och i anslutning till den östra delen av
delområde 2, markerade i rött. UO markerad med svart linje. Skala 1:10000.

från år 1466 i Lillkyrka socken, Markeby (Marchaby)
med belägg från år 1376 i Gistad socken samt Eggeby
(Ekby) med belägg från år 1361 och Öjeby (øgiaby)
med belägg från år 1367 i Skärkinds socken. Herrbeta ska enligt uppgift från Törnevalla hembygdsförening finnas omnämnt i skriftliga källor redan år
1150 (Hedenström & Pinto-Guillaume 2017:32).
Denna något uppseendeväckande uppgift har dock
inom ramen för denna utredning inte gått att bekräfta
genom ortnamnsregistret (SOFI) eller Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK), där det äldsta
skriftliga belägget för Herrbeta (Harbeto) istället
anges vara år 1295. Beträffande den medeltida bebyggelsen i närområdet kan nämnas sockenkyrkorna i
Lillkyrka, Östra Skrukeby, Östra Harg och Törnevalla
socknar vilka alla till viss del har bevarade strukturer
från 1100–1200-talen.

ningsbilden antas ha varit i stort sett permanent koloniserat sedan bronsåldern. De äldsta bosättningarna
i området dateras till runt 8 000 f. Kr. och upptäcktes under 1980–1990-talen (Ternström 2016). Under
senare år har områdets fornlämningsbild kompletterats med flera boplatser från mesolitikum och neolitikum, påträffade inför det planerade byggandet av
Ostlänken. En platskorrelation beträffande markanvändningen under förhistorisk tid kan också konstateras på flera platser, till exempel vad gäller stenåldersboplatser som överlagras av senare järnåldersgravar
(Hedenström & Pinto-Guillaume 2017:20).
I anslutning till utredningsområdet finns flera byar
med medeltida belägg, exempelvis Älvestad (æuestadhum) med belägg från år 1356 och Skavestad (SkaghastaÞum) med belägg från år 1358 i Törnevalla socken,
Fjärdingstad (fiælastadhom) med belägg från år 1375
i Östra Skrukeby socken, Fyrby (Ffyreby) med belägg

Vad gäller lämningar från historisk tid finns ett tiotal
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Fig. 6. Kända lämningar inför utredningen registrerade i KMR inom och i anslutning till den västra delen av delområde 3, markerade i rött. UO markerad med svart linje. Skala 1:10000.
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Fig. 7. Kända lämningar inför utredningen registrerade i KMR inom och i anslutning till den östra delen av delområde 3, markerade i rött. UO markerad med svart linje. Skala 1:10000.

registrerade bytomter i anslutning till utredningsområdet, exempelvis i Markeby (L2012:2217) och Herrbeta (L2008:7120), liksom lägenhetsbebyggelser i
form av torp (L2019:3883, L2008:5296). Törnevalla
socken är ett riksintresse för kulturmiljövården med
följande motivering: Fornlämningskoncentrationer i
småbrutet odlingslandskap med fornlämningar från olika
tider samt sockencentrum och bybebyggelse med en tydlig
bebyggelseutveckling (RAÄ, Riksintressen för kulturmiljövården). I området finns även äldre vägsträckningar som har ett kulturhistoriskt värde, exempelvis väg 1064 med bevarad sträckning från 1700-talet,
väg 1065 samt gamla E4/Riksettan med delar av en
äldre sträckning (Hedenström & Pinto-Guillaume
2017:4).
Inom UO fanns inför utredningen 57 registrerade
lämningar i Kulturmiljöregistret (KMR), varav 38
utgörs av fornlämningar, elva utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar, en är klassad som möjlig fornlämning, en är bedömd som ej kulturhistorisk lämning
och sex saknar antikvarisk bedömning då de är helt
undersökta och borttagna (fig 2-7 samt tabell fig. 8).
Fyrtiosex av lämningarna återfinns inom Linköpings
kommun och resterande elva inom Norrköpings
kommun. Lämningarna utgörs främst av ensamliggande gravar, gravfält, boplatslämningar och hägnadssystem.

Tidigare undersökningar
Sammanlagt har åtta arkeologiska insatser kunnat
lokaliseras inom UO i det tillgängliga arkivmaterialet. Utöver dessa har även ett stort antal arkeologiska
undersökningar, varav ett antal är sinsemellan överlappande, gjorts i anslutning till UO (fig. 9).
År 1999 genomfördes en del av en arkeologisk utredning etapp 1, i form av kart- och arkivstudier, inför
ombyggnad av väg 757 mellan Vårdsberg och E4, via
Linghem i Linköpings kommun. Utredningsområdet
var cirka 14,5 km2 stort och den sydvästra delen av
det här föreliggande UO, söder om E4, ingick delvis i
denna yta. Utredningen omfattade bland annat historiska kartöverlägg och med hjälp av dessa och områdets fornlämningsbild och topografi pekades tio
särskilda fornlämningsområden med höga bevarandevärden och risker för dolda lämningar ut. Två av
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dessa ligger delvis inom det här aktuella UO (Nilsson
1999:14). Delar av området ingick även i en arkeologisk utredning etapp 2 år 2018 (Lundgren 2019b).
År 2000 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom fastigheterna Älvestad 5:1 och 3:5 i Törnevalla socken, Linköpings kommun, inför anläggandet av ett virkesupplag och ett hyvleri på och intill
två registrerade gravar kallade ”UV4” (efter en arkeologisk utredning etapp 1 genomförd 1998) samt på
en yta intill stensättningen L2010:7394/RAÄ Törnevalla 215:1. Två härdar daterades genom 14C-analyser
till vikingatid (Björkhager 2001).
År 2002 genomfördes en antikvarisk kontroll vid
Asptorpet i Östra Harg socken i Linköpings kommun
i samband med förläggande av elkabel och raserande
av luftledning längs väg 1064. Den planerade ledningssträckan passerade stensträngssystemet L2009:4474/
RAÄ Östra Harg 102:2 vilket löper i Ö-V riktning
och ansluter till väg 1064 där arbetet kom att utföras. Kabeln förlades i vägslänt och inga fornlämningar
kom att beröras av arbetsföretaget (Ternström 2002).
År 2004 genomfördes en miljökonsekvensbeskrivning som en del av järnvägsutredningen för Ostlänken i Södermanlands och Östergötlands län. Det
analyserade området omfattade delvis de sydvästra och nordöstra delarna av UO, men fokuserade framförallt på områdena inom Södermanland
(Riksantikvarieämbetet 2006).
Inför byggandet av Ostlänken genomfördes år 2014
en arkeologisk utredning etapp 1 inom sträckan Östra
Malmskogen-Göta kanal i Linköpings och Norrköpings kommuner. Utredningen omfattade en cirka
20 kilometer lång korridor som delvis berörde det
här föreliggande utredningsområdets nordöstra
delar, mellan Eggebylund och Öjebylund. Inom det
här aktuella UO registrerades i samband med utredningen tre nya fornlämningar i form av ett hägnadssystem, en stensträng samt en hålväg (L2008:7122,
L2008:7145, L2008:7322). Tre potentiella boplatslägen pekades även ut (objekt XXXVI, XXXVIII,
XXXIX) och en utökad arkeologisk insats föreslogs
för samtliga (Svarvar & Persson 2015).
År 2015 genomfördes en arkeologisk utredning etapp

Lämningsnr
L2011:3912
L2011:6128
L2011:6733
L2010:645
L2011:6283
L2011:6267
L2011:6972
L2011:6284
L2011:6266
L2008:7322
L2008:7122
L2008:7145
L2010:732
L2010:731
L2010:6764
L2010:753
L2010:1341
L2010:6729
L2010:6730
L2010:7397
L2010:7413
L2010:7414
L2010:1258
L2010:718
L2010:6638
L2010:7556
L2010:1355
L2008:5296
L2008:6022
L2010:1379
L2010:817

RAÄnr
Lillkyrka42:1
Skärkind255:1
Skärkind255:2
Skärkind33:1
Skärkind33:2
Skärkind33:3
Skärkind33:4
Skärkind33:5
Skärkind33:6
Skärkind449
Skärkind459
Skärkind461
Törnevalla1:1
Törnevalla1:3
Törnevalla1:4
Törnevalla1:5
Törnevalla215:2
Törnevalla215:4
Törnevalla215:5
Törnevalla227:2
Törnevalla227:3
Törnevalla228:1
Törnevalla233:1
Törnevalla233:2
Törnevalla233:3
Törnevalla261:2
Törnevalla282:1
Törnevalla342
Törnevalla354
Törnevalla6:1
Törnevalla68:1

Lämningstyp
Fångstgrop
Stensättning
Fornlämningsliknandebildning
Stensättning
Stensättning
Stensättning
Stensättning
Stensättning
Stensättning
Färdväg
Hägnadssystem
Hägnad
Hägnadssystem
Stensättning
Färdvägssystem
Områdemedfossilåkermark
Hägnadssystem
Stensättning
Stensättning
Hägnadssystem
Boplats
Boplats
Hällristning
Fornlämningsliknandelämning
Fornlämningsliknandelämning
Hägnad
Hägnad
Lägenhetsbebyggelse
Hägnad
Gravfält
GravͲochboplatsområde

Antikvariskbedömning
Fornlämning
Fornlämning
Ejkulturhistorisklämning
Ingenantikvariskbedömning
Ingenantikvariskbedömning
Ingenantikvariskbedömning
Ingenantikvariskbedömning
Ingenantikvariskbedömning
Ingenantikvariskbedömning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Möjligfornlämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning

Kommun
Linköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

Socken
Lillkyrka
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Skärkind
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla
Törnevalla

L2019:1541

Hällristning

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

L2019:3880

Flatmarksgrav

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

L2019:3879

Flatmarksgrav

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

L2019:3878

Härd

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

L2019:3877

Härd

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

L2019:3876

Flatmarksgrav

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

L2019:3882

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

L2019:2566

Brunn/kallkälla

Övrigkulturhistorisklämning

Linköping

Törnevalla

Lägenhetsbebyggelse

Fornlämning

Linköping

Törnevalla

Fornlämningsliknandelämning
Hägnadssystem
Hägnad
Gravmarkeradavsten/block
Gravmarkeradavsten/block
Gravfält
Stensättning
Stensättning
Stensättning
Stensättning
Hägnad
Gravfält
Gravmarkeradavsten/block
Gravmarkeradavsten/block
Gravmarkeradavsten/block
Hägnad
Stensättning

Övrigkulturhistorisklämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning
Fornlämning

Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

ÖstraHarg
ÖstraHarg
ÖstraHarg
ÖstraHarg
ÖstraHarg
ÖstraHarg
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby
ÖstraSkrukeby

L2019:3883
L2009:3907
L2009:4474
L2009:4416
L2009:4441
L2009:3792
L2009:4666
L2009:925
L2009:392
L2009:396
L2009:395
L2009:555
L2009:161
L2009:954
L2009:955
L2009:143
L2009:142
L2009:759

ÖstraHarg102:1
ÖstraHarg102:2
ÖstraHarg102:3
ÖstraHarg104:1
ÖstraHarg105:1
ÖstraHarg30:1
ÖstraSkrukeby113:1
ÖstraSkrukeby113:2
ÖstraSkrukeby154:1
ÖstraSkrukeby154:2
ÖstraSkrukeby54:2
ÖstraSkrukeby55:1
ÖstraSkrukeby69:1
ÖstraSkrukeby69:2
ÖstraSkrukeby69:3
ÖstraSkrukeby69:4
ÖstraSkrukeby73:1

16

Fig. 9. Översiktlig karta över ytor inom och i anslutning till UO som berörts av tidigare arkeologiska utredningar,
förundersökningar och undersökningar. Skala 1:100000.

1 avseende stenålder mellan Herrbeta och Göta kanal,
i Linköpings och Norrköpings kommuner, omfattande området norr om Eggeby i den nordöstra delen
av det här föreliggande UO. Totalt lokaliserades 67
lämpliga boplatslägen i terrängen belägna kring 50
meter över havet, vilket preliminärt placerar dem i
mesolitikum. Ett större antal identifierades framförallt
väster om Herrbeta, direkt söder om E4:an, men inga
nya boplatslägen pekades ut inom det här aktuella UO
(Ternström 2016:10).
År 2018 genomfördes en arkeologisk utredning etapp
2 i Törnevalla socken, Linköpings kommun. Utredningen genomfördes som ett led i Trafikverkets planeringsarbete inför Ostlänken. Ett 40-tal anläggningar av
huvudsakligen förhistorisk karaktär påträffades, bland
annat tio härdar. I samband med utredningen registrerades ett boplatsområde (L2019:988) strax utanför
UO och en brunn/kallkälla (L2019:2566), belägen
inom UO (Lundgren 2019a).
År 2019 genomfördes ytterligare en arkeologisk
utredning etapp 1 och 2 inom Törnevalla socken,

Fig. 8. Motstående sida: tabell över registrerade lämningar
inom UO inför utredningen.
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denna gång med anledning av en planerad omdragning av väg 1064 söder om E4:an. Totalt undersöktes en cirka två hektar stor yta som delvis omfattade det här aktuella utredningsområdet. I KMR
registrerades vid detta tillfälle tre flatmarksgravar
(L2019:3876, L2019:3879, L2019:3880), två härdar
(L2019:3877, L2019:3878) samt två lägenhetsbebyggelser (L2019:3882, L2019:3883). Utredningen
omfattade även en markradarundersökning av den
våtmark som är belägen inom och i anslutning till nu
aktuellt UO, dock utan indikation på fornlämning
(Ternström 2019).
Ett stort antal arkeologiska insatser har tidigare även
genomförts i anslutning till UO, särskilt inom Törnevalla socken. Flera av undersökningarna genomfördes
inför byggandet av E4:an som fick en ny sträckning
under 1970-talet (tidigare Riksväg 1, eller "Riksettan") samt vid byggandet av bensinstationerna vid
dagens Herrbeta rastplats. Ett större antal arkeologiska insatser har även skett i samband med planeringen inför byggandet av Ostlänken. För referenser
till dessa hänvisas till litteraturlistan i Svarvar & Persson 2015.

Genomförande
Syfte och målgrupper
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ta
reda på om tidigare ej kända fornlämningar kunde
komma att beröras av det planerade arbetsföretaget. I
uppdraget ingick ej att granska eller revidera information om i KMR redan registrerade lämningar.

262 hektar. Utredningsområdet inventerades med
start vid Älvestad i sydväst, närmast Linghem, och
avslutades i nordöst vid Öjeby, närmast Bäckeby. Ytor
där utredningsgrävning med tät sökschaktning tidigare har genomförts genomgicks mer översiktligt.
Ställvis användes även jordsond som redskap för att
bedöma markens beskaffenhet.

Utredningens målgrupper utgjordes i första hand av
Länsstyrelsen Östergötland samt företagaren Rejlers
Sverige AB. Resultaten ska kunna fungera som underlag för Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning
samt inför eventuella kommande arkeologiska åtgärder. De ska även kunna användas som underlag vid
företagarens fortsatta planering för att, i möjligaste
mån, undvika ingrepp i fornlämningar.

Dokumentation
Samtliga objekt och ytor av antikvariskt intresse
fotograferades, beskrevs i text och positionsinmättes med RTK-GPS med en standardavvikelse på 0,02
meter. Samtliga inmätningar gjordes i projektionen
SWEREF 99 TM med höjdsystemet RH 2000. Vid
inmätningstillfället erhöll varje enskild kontext ett
unikt ID-nr. Digital information har sedan lagrats i
det digitala dokumentationssystemet Intrasis och har
därefter bearbetats i QGIS. Även analogt upprättad
dokumentation samt återdeponerade liksom tillvaratagna fynd har registrerats i Intrasis och relaterats till
unika ID-nummer.

Metoder och arbetsmoment
Kart- och arkivanalys
Utredningen omfattade en kartanalys av historiskt
kartmaterial, flygfotografier och höjddata fritt tillgängliga genom Lantmäteriets olika digitala kartarkiv, i syfte att lokalisera bebyggelse och markanvändning inom UO under historisk tid till nutid.
Utredningen omfattade även en arkivanalys i syfte
att lokalisera tidigare arkeologiska insatser inom UO
samt forskning som berör dessa. Arkivanalysen omfattade material tillgängligt genom Antikvarisk-Topografiska Arkivet (ATA), Kulturmiljöregistret (KMR),
Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok, Skogsstyrelsens Skogens Pärlor-register, Ortnamnsregistret
(SOFI) och Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHK), samt en översiktlig genomgång av tillgänglig och relevant hembygdslitteratur. Kartmaterial från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)
omfattades även i syfte att utröna de geologiska och
kvartärgeologiska förutsättningarna inom UO samt
för att studera strandlinjenivåerna under förhistorisk
tid. Ett GIS-projekt med kartöverlägg av historiska
kartor och övriga kartor av intresse upprättades slutligen som underlag inför fältinventeringen.

Insamlade mätdata har använts för att upprätta skalenliga och koordinatbestämda planer. Objektbeskrivningar och bedömningar har sammanställts i tabellformat (bilagor 1-5). Antikvariska bedömningar av
påträffade lämningar har skett utifrån gällande rekommendationer i Riksantikvarieämbetets lämningstypslista (ver. 4.7). Valda delar av utredningsområdet drönarfotograferades under fältarbetet. Uppdrag
arkeologi har erhållit spridningstillstånd av Lantmäteriet för publicering av fotografierna.
För redovisningen av utredningens resultat har utredningsområdet indelats i tre delområden - DO 1-3
(fig. 1). Det huvudsakliga syftet med indelningen är
att underlätta för läsaren att ta del av resultaten, och
ska inte uppfattas spegla eventuella topografiska eller
kulturmiljömässiga olikheter delområdena emellan.

Fältinventering
Utredningen omfattade en okulär inventering av hela
utredningsområdet, vilket motsvarade en yta av cirka

Fig. 10. Motstående sida: dokumentation
av lämningar inom delområde 2.
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Fyndstrategi
Fynd förväntades inte insamlas. Om fynd ändå påträffades som bedömdes vara i behov av ett omhändertagande skulle samråd ske med Länsstyrelsen.

Rapportering och distribution
Resultaten av undersökningen presenteras i denna
rapport, i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag och Generellt förfrågningsunderlag för
2020. Påträffade objekt av bedömd antikvarisk status
fornlämning, möjlig fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning har efter godkännande av Länssty-
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relsen Östergötland registrerats i Kulturmiljöregistret
(bilaga 5). Förslag på fortsatta antikvariska åtgärder
presenteras i bilaga 4. Rapporten finns lagrad och tillgänglig digitalt i Riksantikvarieämbetets tjänst för
lagring av arkeologiska rapporter - Forndok.

Resultat
litikum) utgjordes UO med omnejd av en särpräglad innerskärgårdsmiljö längs den sydöstra delen av
den havsvik som idag utgörs av slättbygden runt sjön
Roxen. Under den senare delen av mesolitikum (cirka
7 000–4 000 f.Kr.) utgjordes området av ett stort
antal öar och halvöar vilka bildade en flikig innerskärgård i Litorinahavet. Östergötland har under denna
period föreslagits ha varit någon form av ”mötesområde” mellan dåtidens jägare-fiskare-samlare från
dagens södra och västra Sverige (Pettersson & Wikell
2014:116). Vid övergången till neolitikum var Roxen
på väg att bli en insjö istället för en havsvik (Westermark 2019a:7). De neolitiska boplatserna återfinns
både strandbundet och på lätta jordar i ”klassiska
förhistoriska lägen”, dock återanvändes de äldre lägena
i landskapet och fortsattes att brukas (Ternström
2016:10). Flera av de arkeologiskt undersökta neolitiska boplatserna är belägna i anslutning till våtmarker
och rinnande vattendrag, ofta även i låga topografiska
lägen i förhållande till vattnet (Ternström 2016:10).

Resultaten presenteras nedan för respektive delområde. Informationen återfinns även sammanfattad i
tabellform som bilagor till denna rapport (bilagor
1-5). Bilaga 6 innehåller detaljkartor över nypåträffade lämningar, fyndplatser och objekt.

Kart- och arkivanalys
Resultaten av kart-och arkivanalysen har delvis
presenterats tidigare i denna rapport under rubrikerna Topografi och fornlämningsmiljö samt Tidigare
undersökningar. Nedan presenteras mer övergripande
slutsatser som kan dras utifrån kart- och arkivanalysen. Mer platsspecifika resultat av intresse för respektive delområde presenteras för läsbarhetens skull i
nedanstående delområdeskapitel.

Övergripande resultat
Den genomförda kart- och arkivanalysen vittnar entydigt om att utredningsområdet är beläget i ett mycket
fornlämningsrikt kulturlandskap. Här finns fornlämningar från alla tidsperioder, framförallt från järnåldern, där gravar och stensträngssystem utgör särskilt
dominanta inslag. Fornlämningsbilden har berikats
genom att ett stort antal arkeologiska insatser har
gjorts i trakterna mellan Linghem i väster och Bäckeby i öster, men dessa har framförallt varit koncentrerade till södra sidan av E4 samt Linghems tätort.

Översiktligt rekonstruerade strandlinjekartor över
utredningsområdet visar att endast landområdena
runt Skavestad och Älvestad i sydvästra delen av UO
var exponerade över havet runt 8 000 f. Kr. (fig. 11).
Vid Herrbeta fanns, söder om dagens E4, ytterligare
områden som vid denna tid låg över vattenlinjen.
Under de följande tusen åren höjdes stora landområden norr om UO över vattnet. När isen smälte spolades de högst belägna partierna under högsta kustlinjen rena medan leror avsattes på bottnen av dalar och
sänkor. Dessa lerjordar av glacial och postglacial lera
har under lång tid brukats för odling och tillhör Sveriges bördigaste produktionsjordar. Det mesolitiska
skärgårdslandskapets öar och halvöar är idag synliga
som skogsklädda impediment där markslaget utgörs
av berg i dagen (hällmarker) samt sandig morän
med enstaka partier av postglacial silt (SGU Jordartskartan). Fornlämningsbilden, topografin, strandlinjekartor och resultaten av tidigare arkeologiska
undersökningar indikerar att möjliga boplatslägen
för mesolitiska boplatser inom UO sannolikt främst
kan återfinnas inom höjdområdena runt Älvestad,
Skavestad och Herrbeta.

Nedslag i mesolitikum
Under det senaste decenniet har allt mer arkeologiskt
fokus lagts på mesolitiska boplatser. Detta beror på att
allt fler exempel på denna fornlämningskategori har
framkommit genom de många arkeologiska utredningar som genomförts inför Ostlänkenprojektet. För
en mer utförlig genomgång av det mesolitiska landskapet i anslutning till UO hänvisas till tidigare utredningsrapporter (Westermark 2019b:8, Ternström
2016, Hedenström & Pinto-Guillaume 2017).
Inom och i anslutning till utredningsområdet kan
spåren av ett fossilt marint kulturlandskap utläsas.
Mellan cirka 10 000–8 000 f. Kr. smälte inlandsisen
undan från Östergötland. Runt 8000 f. Kr. (meso-
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Fig. 11. Strandlinjen inom utredningsområdet under mesolitikum, runt 8 000 år f. Kr. Källa: SGU:s strandlinjekarta.

Landskapets nyttjande över tid
Typiska ”bronsålderslämningar” såsom skärvstenshögar och skålgropar återfinns i Östergötland ofta i
samma topografiska lägen som lämningarna från äldre
järnålder (Fernström 1987:63). Vad gäller boplatser
från yngre bronsålder har dessa noterats vara belägna
i områden med kombinationer av tyngre och lättare jordar, i sluttningar mot dalsänkor och i närheten av vattendrag av varierande storlek (Fernström
1987:63). Lämningarna från äldre och yngre järnålder är ofta relativt synliga i landskapet, främst i form
av stensträngssystem och gravar. Boplatser från äldre
järnålder är ofta belägna på nutida utmarker eller mer
perifera delar av senare gårdslägen, generellt med cirka
tre kilometers avstånd sinsemellan. Ibland är dock
avstånden endast 200–300 meter mellan den äldre
järnålderns husterrasser och de senare bylägena (Nilsson 1987:105). De medeltida byarna har sannolikt
förhistorisk kontinuitet och har troligen legat i samma
läge sedan yngre järnålder (Hedenström & PintoGuillaume 2017:4, Fernström 1987:68). Ortnamnen
styrker även detta, då efterled på -stad och -by dominerar närområdet, namnändelser som kan härledas
till järnålder och medeltid (Franzén 1982, i Norrgren
2018:8).
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Utredningsområdet har under historisk tid i huvudsak
utgjorts av åkermark, därefter tomt- eller utmarker till
de olika byarna. Till följd av Östgötaslättens bördighet har området en mycket hög uppodlingsgrad. I de
häradsekonomiska kartorna från år 1868–1877 och
de ekonomiska kartorna från år 1947 kan tydligt utläsas att äldre tomtmark och till viss del även delar av
impedimentmarkerna i allt högre grad uppodlades
runt sekelskiftet 1800–1900. Detta ska ses i ljuset av
att Östergötlands befolkning ökade markant under
1800-talet, vilket ledde till ett större behov av åkerarealer. Till följd av detta genomfördes utdikningar av
våtmarker och sjöar, och flera bergiga skogsområden
på den södra delen av Östgötaslätten började uppodlas. I samband med detta kom även många fornlämningar att försvinna, samtidigt som antalet arkeologiska fynd ökade avsevärt (Carlsson & Helander
2014:134).
Dagens bebyggelse inom UO kan i stort sett följas från
laga skifteskartorna. Laga skiftet genomfördes runt
1800-talets mitt i de flesta byarna inom UO och präglar fortfarande tydligt dagens agrara kulturlandskap,
genom de många utflyttade gårdarna, de bevarade
bylägena, de större sammanhängande åkerytorna och
den spridda torpbebyggelsen. Endast enstaka bebyg-

datering eller med sannolik datering till efter år 1850
har ej registrerats i KMR. Förslag på fortsatta antikvariska åtgärder för samtliga arkeologiska objekt och
fyndplatser har sammanställts i en tabell (bilaga 4).

gelse har under den andra hälften av 1900-talet tillkommit i anslutning till UO, i form av byggnationer
vid Herrbeta rastplats och för sågverket vid Älvestad.

Utredningsområdets kulturhistoriska karaktär
– sammanfattning

För de möjliga boplatslägen som presenteras (bilaga
2) bedöms krävas en arkeologisk utredning etapp 2
för att kunna fastställa antikvarisk status.

I stort sett alla registrerade fornlämningar inom UO
är belägna på de skogbeklädda impedimenten. Vid
de större undersökningar av järnåldersgravfält som
genomfördes i början av 1970-talet inför E4:ans nya
sträckning påträffades i flera fall även spår av stenåldersboplatser (se Nilsson 1976a, 1976b, 1976c,
Andersson 2004). Detta påvisar inte nödvändigtvis
att impedimenten har använts med obruten kontinuitet mellan dessa tidshorisonter, dock visar det
att dessa miljöer har utgjort attraktiva platser under
tusentals år. Det är likväl mycket möjligt att många
fornlämningar, såsom exempelvis överplöjda boplatslämningar och arkeologiska fynd finns dolda i åkermarken, särskilt i anslutning till impedimenten.

Fältinventeringen genomfördes under september
månad vilket innebar att det ställvis inom UO fanns
riklig och frodig vegetation. Under fältarbetsperioden
plöjdes och harvades även flera av åkerytorna. Det bör
därför framhållas att fältinventeringen bitvis försvårades av markens beskaffenhet och befintlig vegetation
inom olika delar av utredningsområdet. Detta kan
till exempel ha påverkat fördelningen av påträffade
lösfynd i åkermarken, där stående vegetation väsentligen försvårade inventeringen.
Vad gäller försvårande omständigheter inom övriga
ytor kan nämnas hagmark bevuxen med högt gräs,
partier med kärrmark, ställvis mycket täta och
ogenomträngliga slån- och nyponsnår, rikliga partier
med sly i skogsmarkerna samt kalhyggen belamrade
med ris, grenar, dumpmassor och kullfallna träd (fig.
12). Slutligen bör nämnas det omfattande sankmarksområdet mellan Eggebylund och Lindesberg i Skärkinds socken, vilket inte var möjligt att beträda. En
analys av området har istället fått ske utifrån tillgängligt kartmaterial och höjddata från Lantmäteriet.

Sammanfattningsvis kan utredningsområdet framförallt sägas karaktäriseras av fyra olika tidshorisonter som alla lämnat tydliga avtryck i landskapet. Den
första är det fossila marina kulturlandskapet, där de
skogsklädda impedimenten utgör spår efter det mesolitiska skärgårdslandskapet som dåtidens jägare-samlare-fiskare rörde sig i. Den andra är den äldre järnålderns fossila agrarlandskap, främst kännetecknat av
omfattande stensträngssystem. Den tredje utgörs av
de yngre järnåldersgravfälten och de medeltida bykärnorna, och den fjärde tidshorisonten präglas av 1800talets laga skiftesreform och intensiva åkerbruk. Utifrån
rådande kunskapsläge, områdets fornlämningsbild
och de topografiska förutsättningarna bedömdes UO
inför fältarbetet kunna innehålla lämningar från samtliga av dessa tidshorisonter.

Fältinventering
Förutsättningar och källkritiska faktorer
Vid fältinventeringen påträffades och dokumenterades arkeologiska objekt i form av lämningar, arkeologiska fynd samt potentiella lägen för förhistoriska boplatser. De objekt vars antikvariska status har
kunnat bedömas med ledning av Riksantikvarieämbetets lämningstypslista har registrerats i Kulturmiljöregistret (bilaga 5). Lämningar med mycket osäker

Fig. 12. Kalhuggen och maskinplöjd yta inom delområde 1.

22

Delområde 1
Delområde 1 utgörs av den sydvästra delen av UO,
från Älvestad närmast Linghem i sydväst, till och med
gränsen mellan Skackelstad och Täljestad i Linköpings kommun (fig. 1-3 samt bilaga 6.). Området
utgjordes främst av brukad åkermark i form av plöjda
åkrar respektive stubbåkrar, samt impediment med
skogs- och hagmark. Ytan korsas av ett antal vattendrag och vägar, främst väg 1064 samt E4 och en luftburen kraftledning löper även centralt genom UO i
den del som är belägen söder om E4an. Bebyggelse i
form av privata tomter finns inom UO direkt öster om
Älvestad samt vid Asptorpet. På Lantmäteriets flygfoton från år 1949–70 och år 1970–80 (Lantmäteriets
visningstjänst Historiska ortofoton, referensår 1960
respektive 1975) syns tydligt att byggandet av E4an
haft en kraftig påverkan på de delar av UO som idag är
belägna direkt norr om vägområdet. Flera ytor inom
delområde 1 är vidare även starkt påverkade av skogsbruk. Exempelvis kan nämnas kalhyggen där markberedning gjorts och ytorna är belamrade med ris och
timmer vid Skavestad och Togetorp. Generellt för
flera av skogspartierna är likaledes ställvisa ytor med
djupa skogsdiken och spår av täktverksamhet (fig.
12). Planteringar av gran förekommer också. I övrigt
finns inom delområdet mindre ytor med kärrmark,
en anlagd damm i skogspartiet söder om Togelund
samt en yta med en åtel. Vid Älvestad löpte UO direkt
väster om ett timmerindustriområde. I anslutning till
detta har flera arkeologiska insatser tidigare gjorts
(Björkhager 2001 & 2002, Magnusson 2007). Särskilt
kan nämnas den arkeologiska förundersökning som
genomfördes år 2000 och omfattade cirka 1,6 ha av
det här föreliggande UO (Björkhager 2001). Inom
ytan finns idag dumpmassor, moderna maskinkörvägar, urschaktade ytor och betonggrunder (bilaga 6/
detaljkarta 1).
Inom delområdet finns sedan tidigare 33 registrerade lämningar i KMR: L2010:6729, L2010:6730,
L2010:731, L2009:392, L2009:925 (stensättning, ÖKL), L2010:1341, L2010:732, L2009:4474
(hägnadssystem, fornlämning), L2010:817 (gravoch boplatsområde, fornlämning), L2010:1355,
L2008:6022, L2010:7556 (hägnad, fornlämning), L2019:1541 (hällristning, fornlämning),
L2010:1379, L2009:4666 (gravfält, fornlämning), L2010:753 (område med fossil åkermark,
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möjlig fornlämning), L2010:6764 (färdvägssystem, ÖKL), L200:753 (område med fossil åkermark,
möjlig fornlämning), L2019:2566 (brunn/kallkälla, ÖKL), L2008:5296, L2019:3882, L2019:3883
(lägenhetsbebyggelse, fornlämning), L2019:3880,
L2019:3879, L2019:3876 (flatmarksgrav, fornlämning), L2019:3878, L2019:3877 (härd, fornlämning), L2009:4441, L2009:3792 (grav markerad av
sten/block, fornlämning), L2009:3907 (fornlämningsliknande lämning, ÖKL), L2009:4416 (hägnad,
ÖKL), L2009:395, L2009:396 (stensättning, fornlämning). Detta är därmed det delområde där det
inför utredningen fanns flest registrerade lämningar.
Sannolikt bör detta delvis bero på att två arkeologiska
utredningar omfattande sökschaktning tidigare har
företagits inom delområdet (Lundgren 2019a, Ternström 2019).
Nya objekt
Inom utredningsområdets sydligaste del påträffades
inom ett skogsparti en cirka 50 meter lång stenmur/
stenrad i anslutning till en stenröjd odlingsyta (A100,
bilaga 6/detaljkarta 1). Denna följer mycket tydligt en
åkerkant på den Ekonomiska kartan över Luestad från
år 1947 (RAK akt J133-8F5j65) vilken även kan följas
på Lantmäteriets flygfoton från år 1949–1970 och år
1970–1980 (Lantmäteriets visningstjänst Historiska
ortofoton, referensår 1960 respektive 1975). På den
Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år
1868–1877 (RAK akt J112-55-24) utgörs området av
skogsmark. Stenraden sammanfaller inte med någon
tydlig gräns i äldre kartmaterial, utan hör troligen ihop
med åker- och/eller skogsbruk och tolkas vara relativt sentida. Lämningen kan inte tidfästas närmare än
genom de angivna kartorna, men då den med största
sannolikhet tolkas ha tillkommit efter år 1850 har
lämningen ej registrerats i KMR.
I en plöjd åker öster om ovan nämnda skogsparti
påträffades ett lösfynd i form av ett kvartsavslag ytligt
i ploglagret (F37, bilaga 3). Avslaget har registrerats som fyndplats i KMR med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplatsen har erhållit
lämningsnummer L2020:8800 (bilaga 6/detaljkarta
1).
Direkt norr om den väg som löper i Ö-V riktning mot
Älvestad gård noterades ett impediment med flera

nivåer av eventuella terrasseringar och synliga stenformationer inom en beteshage. Marknivåerna uppgår
till cirka 54–59 m ö h och ytan utgör ett intressant
möjligt läge för en förhistorisk boplats (O120, bilaga
6/detaljkarta 2). Inom hagen finns även en registrerad
hällristning i form av ett skålgropsblock med 39 skålgropar (L2019:1541). I åkermarken öster om impedimentet framkom tre lösfynd av knackstenar/löpare
(F1-3, bilaga 3) ytligt i ploglagret. Fynden har registrerats i KMR som fyndplatser med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplatserna har erhållit lämningsnummer L2020:8838 (F1), L2020:8839
(F2) och L2020:8841 (F3). Fynden påträffades alla i
anslutning till en mindre åkerholme med två stående
kraftledningsstolpar (fig. 13). F1 påträffades cirka 40
meter nordväst om de övriga två fynden, vilka påträffades med endast sju meters mellanrum. Fyndplatsernas läge bedöms preliminärt indikera att åkerholmen
kan utgöra en rest av ett tidigare större impediment
som hyst en förhistorisk boplats. För fastställande av
ytans antikvariska status rekommenderas en arkeologisk utredning etapp 2.

Fig. 14. Stenmuren L2020:8850/A130. Foto från Ö.

åkrarna ”Löthlyckan” och ”Nyängshumpen”. Gränsen
återfinns dock inte i äldre kartmaterial såsom exempelvis storskifteskartan över Älvestad från år 1769
(LSA akt D119-24:1). Sannolikt har muren uppförts
i samband med att laga skiftet genomfördes i Älvestad
år 1862. Muren kan eventuellt vara äldre, men dateras då med ledning av det historiska kartmaterialet
som tidigast till slutet av 1700-talet. Gränsen är även
tydlig på den Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år 1868–1877 (RAK akt J112-55-24) samt
på den Ekonomiska kartan över Luestad från år 1947
(RAK akt J133-8F5j65). På Lantmäteriets flygfoton från år 1949–1970 (Lantmäteriets visningstjänst
Historiska ortofoton, referensår 1960) syns en skarp
linje längs med den gräns som syns på de historiska
kartorna, sannolikt utgörs gränsen utanför impedimentet av ett åkerdike. På Lantmäteriets flygfoton från år 1970–1980 (Lantmäteriets visningstjänst
Historiska ortofoton, referensår 1975) har linjen och
gränsen helt försvunnit och inga spår av denna syns i
åkermarken. Sannolikt har diket då täckts.

Fig. 13. Fyndplats L2020:8838 med knacksten/löpare F1
in situ på fyndplatsen. I bakgrunden ses det impediment
kring vilket ytterligare två knackstenar/löpare påträffades.
Foto från NV.

Muren har registrerats i KMR med lämningstypen
hägnad, med egenskapsvärdet stenmur med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning och har erhållit
lämningsnummer L2020:8850 (bilaga 6/detaljkarta
2).

På ett impediment med de två registrerade fornlämningarna L2010:1379 (gravfält) samt L2008:6022
(hägnad), påträffades en cirka 80 meter lång stenmur
(L2020:8850/A130, fig. 14, bilaga 6/detaljkarta 2).
Stenmuren består av två delar, med öppning centralt
och löper i VSV-ÖNÖ riktning, delvis genom gravfältet. Muren ligger i linje med en tydlig gräns på laga
skifteskartan över Älvestad från år 1865 (LMA akt
05-TÖR-85) vilken förefaller markera gränsen mellan

I åkermarken norr om impedimentet påträffades två
lösfynd i form av en slipad sten (F4) och en bit bearbetad kvarts (F5) ytligt i ploglagret. Båda fynden
har i KMR registrerats som fyndplatser med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplat-
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serna har erhållit lämningsnummer L2020:8851 och
L2020:8852 (bilaga 3 och 6/detaljkarta 3).
Direkt nordöst om väg 1064 och söder om E4 finns ett
skogsparti med ett flertal sedan tidigare registrerade
lämningar i KMR; tre flatmarksgravar (L2019:3876,
L2019:3879, L2019:3880), två härdar (L2019:3877,
L2019:3878) samt tre lägenhetsbebyggelser
(L2019:3882, L2019:3883, L2008:5296). I södra
delen av området finns ett kalhygge och en brandgata
löper även genom ytan. Här identifierades ett intressant möjligt läge för en förhistorisk boplats (O176)
inom en avverkad yta, i terräng sluttande mot öster,
med marknivåer mellan 50–52 m ö h (fig. 15, bilaga
6/detaljkarta 4).

Fig. 15. Inventering inom den möjliga boplatsytan O176.
Foto från Ö.

Cirka tio meter öster om torplämningen L2019:3883
påträffades tre närliggande stenrader (A142, bilaga
6/detaljkarta 4) vilka möjligen kan utgöra syllstenar
till en byggnad, eventuellt hörande till torpet. Dessa
ligger i den sydvästra delen av ett större område med
fossil åkermark, inom vilket det finns flera mindre
stenröjda ytor, ansamlingar av röjningssten och diken
(A148). Enligt storskifteskartan över Skavestad från
år 1792 (LSA akt D119:16–2) utgjordes området då
av hagmark. På den Häradsekonomiska kartan över
Skruckeby från år 1868–77 (RAK akt J112-55-24) har
området karterats som skogsmark. Ingen bebyggelse
har kunnat urskiljas i det befintliga kartmaterialet,
utöver de redan registrerade lägenhetsbebyggelserna.
Detta skulle kunna indikera att den fossila åkermarken är äldre och sedan länge legat i träda då storskiftet genomfördes under den senare delen av 1700-
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talet. Lämningarna är dock mycket svårdaterade. För
att Kulturmiljölagens rekvisit om äldre tiders bruk
ska anses vara uppfyllt måste fossila åkerytor uppvisa
vissa specifika formelement, vilka saknas inom
denna yta. I dagsläget går det ej att tidfästa lämningarna närmare och en arkeologisk utredning etapp 2
bedöms nödvändig för att fastställa antikvarisk status.
Lämningarna har ej registrerats i KMR.
Öster om den bebyggda tomten vid Asptorpet finns
en fossil åkeryta (A229), i direkt anslutning till ett
röjningsröse (A223, bilaga 6/detaljkarta 5). Den
fossila åkern saknar de formelement som krävs för
att den ska kunna klassas som fornlämning. På den
Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år
1868–77 (RAK akt J112-55-24) är ytan karterad som
skogsmark. På den Ekonomiska kartan över Luestad
från år 1947 (RAK akt J133-8F5j65) syns en åker vid
läget för A229. Sannolikt utgörs den fossila åkerytan
A229 av en nyodling som upptogs under 1800-talets
andra hälft eller 1900-talets första hälft, för fastigheten Asptorpet. Varken A229 eller A223 har registrerats i KMR.
Cirka 100 meter öster om Asptorpet påträffades ett
gränsmärke av ålderdomlig karaktär, anlagt på en
uppstickande bergshöjd (L2020:8913/A222, bilaga
6/detaljkarta 5). Gränsmärket ligger på gränsen
mellan Asptorpets och Togetorps ägor på storskifteskartan över Togetorp från år 1813 (LSA akt D15635:1), den Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år 1868–77 (RAK akt J112-55-24) samt den
Ekonomiska kartan över Luestad från år 1947 (RAK
akt J133-8F5j65). Gränsen saknas på den Ekonomiska kartan över Luestad från år 1980 (RAK akt
J133-8f6j82) samt senare kartmaterial och förefaller inte längre vara i bruk. Eftersom gränsmärket med
hänvisning till gränsens förekomst i kartmaterialet
kan antas ha tillkommit före år 1850 har det registrerats som fornlämning i KMR och erhållit lämningsnummer L2020:8913.
Söder om Togetorp och direkt norr om E4:an
påträffades ett röjningsröse beläget på en berghäll
(L2020:8914/A188, bilaga 6/detaljkarta 6). På den
Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år
1868–77 (RAK akt J112-55-24) och den Ekonomiska kartan över Luestad från år 1947 (RAK akt

tillkommit före år 1850. Det har registrerats i KMR
som lämningstyp röjningsröse, med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning och har erhållit lämningsnummer L2020:8916 (bilaga 6/detaljkarta 6).

J133-8F5j65) utgörs ytan av åkermark och här finns
några oregelbundet formade markeringar utan förklaringar, vilka sannolikt utgör impediment/åkerholmar.
Dessa har delvis ändrat form och blivit fler på den
senare kartan. Möjligen kan detta indikera att ytterligare röjningsrösen har tillkommit. Anläggning A188
har registrerats i KMR som lämningstyp röjningsröse,
med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning
och har erhållit lämningsnummer L2020:8914.

Även de stenröjda ytorna, som initialt antogs utgöra
fossila åkerytor, är svårdaterade. För att Kulturmiljölagens rekvisit om äldre tiders bruk ska anses vara
uppfyllt behöver dock fossila åkerytor uppvisa specifika formelement, vilka helt saknas inom dessa ytor.
Det är möjligt att de stenröjda ytorna hör till mycket
små åkertäppor vilka varit i bruk under kort tid, alternativt att de inte är knutna till jordbruk utan har stenröjts för något annat syfte. Ytorna tolkas ej utgöra
fossil åkermark tillkommen före år 1850 och har ej
registrerats i KMR.

Cirka 15 meter nordöst om detta påträffades en svårbedömd lämning, i form av en ansamling med sten
anlagd direkt på berghäll (L2020:8915/A195).
Anläggningen utgör möjligen en del av en raserad
stengärdesgård, då den ställvis är stenmursliknande
och är belägen nära gränsen mellan Skavestads och
Togetorps ägor på storskifteskartan över Skavestad
från år 1792 (LSA akt D119:16–2). Mer troligt är
dock att lämningen utgörs av röjningssten som delvis
är vällagd. Den har registrerats i KMR som lämningstyp röjningsröse med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning, med lämningsnummer L2020:8915
(bilaga 6/detaljkarta 6). På Lantmäteriets flygfoton från år 1949–70 och år 1970–80 (Lantmäteriets
visningstjänst Historiska ortofoton, referensår 1960
respektive 1975) kan anas en åkerholme vid läget
för L2020:8914/A188 och L2020:8915/A195. Båda
lämningarna är mycket svårdaterade men antas ej ha
tillkommit före år 1850.

Sydväst om bebyggelsen vid Togetorp påträffades
ett lösfynd av en knacksten (L2020:8917/F6) ytligt
i ploglagret, cirka 30 meter öster om det impediment där de registrerade lämningarna L2009:4474
(hägnadssystem), L2009:3907 (fornlämningsliknande lämning) och L2009:4416 (hägnad) är belägna.
Fyndet har i KMR registrerats som en fyndplats med
antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplatsen har erhållit lämningsnummer L2020:8917
(bilaga 6/detaljkarta 7).
Sydöst om bebyggelsen vid Togetorp påträffades en
vägbank (A252, bilaga 6/detaljkarta 8) vilken löper
över ett skogbevuxet impediment omgivet av åkermark. Vägbanken ligger i linje med en åkerkant på den
Ekonomiska kartan över Luestad från år 1947 (RAK
akt J133-8F5j65) men återfinns ej i äldre kartmaterial. Sannolikt utgör lämningen en sentida vägbank
för en uppfartsväg från åkermarken till impedimentet.
Vägbanken har därför ej registrerats i KMR.

Cirka 100 meter nordöst om ovan nämnda lämningar
påträffades ett röjningsröse anlagt direkt på berghäll
(L2020:8916/A208) med stenröjda ytor väster och
öster om lämningen (A220). På storskifteskartan över
Skavestad från år 1792 (LSA akt D119:16–2) utgörs
området av ängsmark och röjningsröset ligger på gränsen mellan "Storängen" och ett område med "odugelige backar, med ekskog beväxta". På den Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år 1868–77
(RAK akt J112-55-24) är ytan karterad som tomtmark/trädgårdsmark och på den Ekonomiska kartan
över Luestad från år 1947 (RAK akt J133-8F5j65)
ligger området i kanten av ett glesbeväxt skogsområde. På Lantmäteriets flygfoton från år 1949–70
och år 1970–80 (Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton, referensår 1960 respektive 1975) kan
även noteras att området då var betydligt mer öppet
än idag. Röjningsröset är svårdaterat men antas ej ha

I ett skogsområde öster om ovan nämnda vägbank
identifierades ett intressant möjligt läge för en förhistorisk boplats (O257), i form av en sydvänd avsats
belägen cirka 44–49 m ö h (bilaga 6/detaljkarta 9).
Cirka 120 meter åt nordöst finns inom samma skogsparti två sedan tidigare registrerade lämningar i form av
två stensättningar, L2009:395 och L2009:396. Direkt
invid L2009:396 upptäcktes ytterligare två möjliga
stensättningar (L2020:8918/A264, L2020:8919/
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A271, fig. 16, bilaga 6/detaljkarta 8). L2020:8918 har i
KMR registrerats som en stensättning med antikvarisk
status fornlämning, medan L2020:8919 A271 har mer
osäker status och har registrerats som en möjlig fornlämning. Området var kraftigt överväxt vid inventeringstillfället och det är sannolikt att fler anläggningar
kan finnas inom området. Vidare insatser i form av en
arkeologisk etapp 2 eller arkeologisk förundersökning
bedöms nödvändiga för att säkerställa lämningarnas
status och undvika eventuella skador.

Fig. 16. Den övermossade stensättningen L2020:8918.
Foto från V.

Sydväst om bebyggelsen vid Skylltorp identifierades tre potentiella lägen för förhistoriska boplatser
(O276, O281, O357, bilaga 6/detaljkarta 10). Samtliga utgjordes av flacka höjdpartier i åkermark, i nära
anslutning till två skogsklädda impediment. Marknivåerna uppgick till mellan 42–45 m ö h.
Inom de två impedimenten påträffades två möjliga
områden med fossil åkermark (A302, A330, bilaga 6/
detaljkarta 10). För att Kulturmiljölagens rekvisit om
äldre tiders bruk ska anses vara uppfyllt måste fossila
åkerytor uppvisa vissa specifika formelement. Den
stenröjda ytan inom A302 ser något skålad ut men
ytterligare äldre formelement saknas. Inom den nordvästra delen av ytan noterades ett cirka åtta meter långt
åkerhak i NV-SÖ riktning. På den Häradsekonomiska
kartan över Skruckeby från år 1868–1877 (RAK akt
J112-55-24) utgörs impedimentet av skogsmark,
likaså på den Ekonomiska kartan över Törnevalla
från år 1947 (RAK akt J133-8G6a68). På den senare
korsas även den norra delen av impedimentet av en
”sämre brukningsväg” i Ö-V riktning. Inget äldre kartmaterial över denna yta har kunnat lokaliseras. Detta
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kan vara en indikation på att den fossila åkermarken
har legat i träda sedan länge. Noteras kan dock att två
bruksvägar löper tätt intill och utmed ytans norra och
södra kanter på Lantmäteriets flygfoton från år 1949–
1970 (Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton, referensår 1960). Den ena bruksvägen kunde
även iakttagas på den Ekonomiska kartan från år 1947.
Den inmätta avgränsningen för A302 täcker precis en
på flygfotot mycket ljus yta med vegetation centralt
som ser ut att kunna ha utgjort en vändplats för maskiner, eftersom båda bruksvägarna kan nås därigenom.
Inom ytan finns rikligt med röjningssten som dock
även kan härröra från den omgivande åkermarken.
Eventuellt utgörs A302 faktiskt av ett område med
fossil åkermark men lämningen är svår att tidfästa och
har sannolikt skadats av de senare bruksvägarna. Den
eventuella lämningen har mot bakgrund av detta inte
registrerats i KMR och framtida antikvariska insatser
bedöms ej vara motiverade.
A330 är likaledes svårbedömd. Enligt den Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år 1868–
1877 (RAK akt J112-55-24) utgjordes ytan vid denna
tid huvudsakligen av skogsmark. Dess sydöstra del
utgjordes av åkermark och korsades även centralt av
en väg i NV-SÖ riktning vilken leder till bebyggelsen vid Skylltorp. Vägen återfinns även på den Ekonomiska kartan över Törnevalla från år 1947 (RAK akt
J133-8G6a68), då karterad som en ”enskild bättre
körväg”. På Lantmäteriets flygfoton från år 1949–
1970 och år 1970–1980 (Lantmäteriets visningstjänst
Historiska ortofoton, referensår 1960 respektive
1975) kan vägen likaså iakttagas, men då med något
annorlunda sträckning, liksom att ytan var betydligt
öppnare än idag. Vägen saknas i senare kartmaterial
och inga tydliga spår av den kunde urskiljas vid fältinventeringen. Möjligen kommer en del av stenen inom
ytan från den tidigare vägen. Området söder om Skylltorp har kraftigt påverkats i samband med bygget av
E4:ans nuvarande sträckning, exempelvis genom att
flera mindre vägar har försvunnit. Sannolikt härrör
en del av strukturerna inom A330 från den väg som
tidigare korsade ytan. Förekomsten av tydliga åkerhak och vällagda röjningsrösen gör dock att fortsatta
antikvariska insatser är motiverade och en arkeologisk
utredning etapp 2 bedöms nödvändig för att fastställa
objektets antikvariska status. Lämningen har ej registrerats i KMR.

fossil åkermark) utgörs av en stenmur (geometri-nr
L2010:753–1 & 3 i KMR) vilken väl följer gränsen för
Älvestad bys ägor mot Skavestad på Laga skifteskartan över Skavestad från år 1865 (LMA akt 05-TÖR60). Denna gräns återfinns inte i äldre kartmaterial
såsom storskifteskartan över Skavestad från år 1792
(LSA akt D119:16–2). Muren är också mycket lik
ovan beskrivna stenmur A130 och sannolikt är dessa
någorlunda samtida. Inga nya objekt har registrerats
inom området. Om detta impediment kommer att
beröras av det aktuella arbetsföretaget bedöms fortsatta antikvariska åtgärder i form av en specialinventering/kartering samt sökschaktning vid en arkeologisk
etapp 2 eller arkeologisk förundersökning krävas, för
att säkerställa lämningarnas status och för att undvika
eventuella skador.

Sammanfattningsvis påträffades 23 lämningar inom
delområde 1. Fjorton av dessa, varav sju utgör fyndplatser, har registrerats i Kulturmiljöregistret. Totalt
identifierades även sex möjliga boplatslägen inom
delområde 1 (bilaga 1-6).
Kommentarer till ytor med redan registrerade
lämningar
Det impediment där de registrerade lämningarna L2010:753 (område med fossil åkermark),
L2010:732 (hägnadssystem), L2010:6764 (färdvägssystem) och L2010:731 (stensättning) är belägna var
delvis mycket svårt att besikta vid inventeringstillfället (fig. 2). Området utgörs av hagmark i söder och
skogsmark i norr och kantas av åkermark i alla riktningar. Vid den sydvästra åkerkanten finns ett tätt och
ogenomträngligt slånbuskage och inom impedimentet finns spår av avverkning och upplagd röjningssten. Lämningsbeskrivningarna i KMR är vidare även
något röriga. I inventeringsboken från besiktningstillfället i juni år 1980 står att ”området är svårbedömt
men kan innehålla boplatslämningar – bör kontrollundersökas före ev. exploatering” (KMR). En relevant fråga som uppstått efter den här företagna fältinventeringen är huruvida det exempelvis finns spår av
historisk bebyggelse inom ytan som i dagsläget är svår
att se. Ett av objekten inom L2010:753 (område med

Ett annat område av intresse utgörs av det impediment där de registrerade lämningarna L2009:4474
(hägnadssystem), L2009:3907 (fornlämningsliknande lämning) och L2009:4416 (hägnad) är belägna
(fig. 17, bilaga 6/detaljkarta 7). Området utgörs av
naturskön hagmark bevuxen med ekar och kantas
av åkermark i alla riktningar. Impedimentet utgör ett
krönläge i landskapet och inom ytan finns flera potentiella boplatslägen med angränsande fossila åkerytor.
Inga nya objekt har registrerats inom området. Knappt

Fig. 17. Impediment med registrerade stensträngar L2009:4474 m fl inom delområde 1. Foto från SSÖ.
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Fig. 18. Gravfältet L2009:161 beläget vid Fröbacken på impedimentet centralt i bild. I åkermarken söder om (hitom)
impedimentet påträffades ett flertal lösfynd i form av bland annat kvarts och bränd lera. Ytan har vid utredningen
identifierats som ett potentiellt boplatsläge (O370). Foto från SÖ.

30 meter öster om impedimentet påträffades dock en
knacksten ytligt i åkermarken (L2020:8917/F6). Om
impedimentet kommer att beröras av den nya kraftledningens placering bedöms fortsatta antikvariska
åtgärder behöva ske i form av en arkeologisk utredning etapp 2 eller en arkeologisk förundersökning för
att säkerställa lämningarnas status och undvika eventuella skador.

Delområde 2
Delområde 2 utgörs av den centrala delen av UO och
täcker området mellan Täljestad i väster och skogsområdet direkt öster om Paradistorpet, intill Nysätter i Linköpings kommun (fig. 1, 4 och 5). Området
utgörs främst av brukad åkermark i form av plöjda
åkrar respektive stubbåkrar, samt impediment med
skogs- och hagmark. Ytan korsas även av ett antal
vägar och vattendrag. Av de senare kan särskilt framhållas Kumlaån i östra delen av delområdet vilken
rinner västerut och norrut från Hallebysjön mot
Roxen. På Lantmäteriets flygfoton från år 1949–70
och år 1970–80 (Lantmäteriets visningstjänst Historiska ortofoton, referensår 1960 respektive 1975)

29

syns dessutom tydligt att byggandet av E4:an kraftigt påverkat de delar av UO som idag är belägna
direkt norr om vägområdet. Flera ytor inom delområde 2 är också starkt påverkade av skogsbruk. Exempelvis finns mindre kalhyggen där markberedning
delvis gjorts och ytorna är belamrade med ris, såsom
vid Fröbacken. Generellt för flera av skogspartierna är
även ställvisa ytor med djupa skogsdiken, granplanteringar och spår av täktverksamhet. Den enda befintliga bebyggelsen inom delområdet utgörs av en byggnad kallad ”Torpet”, vilken på den Häradsekonomiska
kartan över Skruckeby från år 1868–77 (RAK akt
J112-55-24) kallas ”Backen jtp”. Jordtorpet återfinns
inte i äldre kartmaterial och är sannolikt en 1800-talsbebyggelse. Byggnaden används idag som förråd för
vagns- och fordonsdelar.
Inom ytan finns sedan tidigare 13 stycken registrerade lämningar i KMR: L2009:161 (gravfält, fornlämning), L2009:555, L2009:142 (hägnad, fornlämning), L2009:759 (stensättning, fornlämning),
L2009:954, L2009:955, L2009:143 (grav markerad av
sten/block, fornlämning), L2010:7413, L2010:7414

(boplats, fornlämning), L2011:3912 (fångstgrop,
fornlämning), L2010:1258 (hällristning, fornlämning), L2010:718 och L2010:6638 (fornlämningsliknande lämningar, ÖKL).
Nya objekt
Inom åkermarken vid Fröbacken, söder om gravfältet L2009:161, påträffades totalt åtta lösfynd ytligt i
ploglagret (fig. 18, bilaga 6/detaljkarta 11). Närmast
gravfältet, i den norra delen av åkermarken, påträffades mikrospån och avslag av kvarts (F7, F11), bränd
lera (F8, F10) samt ett skifferbryne (F12). I söder
korsas åkermarken av ett vattendrag i Ö-V riktning.
Söder om ån, direkt norr om E4, påträffades i åkermarken ett flintavslag (F9), ett bryne (F13) samt en slipad
sten (F14). Samtliga åtta fynd har i KMR registrerats
som fyndplatser med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplatserna har erhållit lämningsnummer L2020:9361 (F7), L2020:9366 (F8),
L2020:9367 (F9), L2020:9371 (F10), L2020:9374
(F11), L2020:9377 (F12), L2020:9380 (F13) och
L2020:9383 (F14). Inom den yta där F7, F8 och
F10-F12 påträffades, identifierades även ett intressant
möjligt läge för en förhistorisk boplats (O370) i form
av ett höjdläge sluttande mot söder med marknivåer
mellan 40–45 m ö h (fig. 18).

Fig. 19. Kvartsavslag F27 (L2020:9444) påträffat som
lösfynd vid Fjärdingstad.

kulturhistorisk lämning och erhållit lämningsnummer L2020:9444 (F27, fig. 19), L2020:9448 (F28),
L2020:9450 (F29) och L2020:9452 (F30).
Cirka 150–250 meter öster om impedimentet påträffades ytterligare två lösfynd ytligt i ploglagret i åkermarken. Dessa utgjordes av en bit bearbetad kvarts
(F31) och en slipad sten (F17). Fynden har i KMR
registrerats som fyndplatser med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning och erhållit lämningsnummer L2020:9492 och L2020:9498 (bilaga 6/
detaljkarta 14).
Cirka 60 meter sydöst om läget för L2020:9498/F17
noterades ett område med fossil åkermark på ett impediment med hagmark (A400, bilaga 6/detaljkarta 14).
Området utgörs av hagmark på storskifteskartorna
över Fjärdingstad från år 1772 (LSA akt D160-3:1)
och år 1809 (LMA akt 05-ÖSK-31). I protokollet till
den äldsta storskifteskartan från år 1772 beskrivs ytan
som ”kohagen af medelmåttigt bete”. På den Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år 1868–77
(RAK akt J112-55-24) och den Ekonomiska kartan
över Törnevalla från år 1947 (RAK akt J133-8G6a68)
har ytan sedan övergått i åkermark. För att Kulturmiljölagens rekvisit om äldre tiders bruk ska anses vara
uppfyllt måste fossila åkerytor uppvisa vissa specifika formelement, vilka här saknas. Med ledning av
det historiska kartmaterialet började ytan troligen att
brukas under 1800-talets första hälft men lämningen
är svårare att tidfästa närmare och har ej registrerats i
KMR. För att med säkerhet utröna lämningens antikvariska status bedöms krävas en arkeologisk utredning etapp 2.

Cirka 100 meter öster om gravfältet L2009:161
påträffades i åkermarken ytterligare två lösfynd ytligt
i ploglagret, i form av en knacksten/löpare (F15) och
ett kvartsavslag (F16). Dessa fynd har i KMR registrerats som fyndplatser med antikvarisk status övrig
kulturhistorisk lämning och erhållit lämningsnummer
L2020:9432 och L2020:9433 (bilaga 6/detaljkarta
11-12). Knappt 70 meter nordöst om läget för F15
identifierades även ett intressant möjligt läge för en
förhistorisk boplats (O387, bilaga 6/detaljkarta 12)
i form en svag förhöjning i åkermarken i anslutning
till ett impediment med befintlig bebyggelse i sydöst.
Marknivåerna inom ytan uppgår till cirka 40–43 m ö h.
Vid Fjärdingstad påträffades fyra lösfynd ytligt i
ploglagret i åkermarken direkt väster om det impediment där stensättningen L2009:759 är belägen (bilaga
6/detaljkarta 13). Fynden utgjordes av två avslag
(F27, F29), ett mikrospån (F28) och en möjlig skrapa
(F30), samtliga av kvarts. Dessa har i KMR registrerats som fyndplatser med antikvarisk status övrig
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Cirka 120–200 meter nordnordöst om A400 påträffades tre lösfynd ytligt i ploglagret i åkermarken.
Fynden utgjordes av en trindyxa av grönsten (F32, fig.
20 och 28), en knacksten (F18) samt en fragmenterad
del av ytterligare en knacksten (F34), och har i KMR
registrerats som fyndplatser med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning. Fyndplatserna har erhållit lämningsnummer L2020:8756 (F32), L2020:9501
(F18) och L2020:9502 (F34).

Fig. 20. Intakt trindyxa (L2020:8756/F32) påträffad
som lösfynd i åkermark.

Fyra lösfynd påträffades ytligt i ploglagret i åkermarken väster, söder och sydöst om Björklunda (bilaga 6/
detaljkarta 15). Fynden utgjordes av två knackstenar
(F20, F36), en knacksten/löpare (F33) samt en slipsten (F19). De har i KMR registrerats som fyndplatser med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning
och har erhållit lämningsnummer L2020:9503
(F33), L2020:9504 (F20), L2020:9505 (F19) och
L2020:9506 (F36).
Söder om det impediment där de registrerade lämningarna L2009:954, L2009:955, L2009:143 (grav markerad av sten/block) samt L2009:142 (hägnad) är
belägna, påträffades sex lösfynd ytligt i ploglagret i
åkermarken nordväst om Herrbeta rastplats (bilaga
6/detlajkarta 16). Fynden utgjordes av fyra knackstenar (F22, F24, F25, F35), flinta (21) samt en knacksten/löpare (F23). Dessa har i KMR registrerats
som fyndplatser med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning och har erhållit lämningsnummer
L2020:9507 (F35), L2020:9508 (F21), L2020:9509
(F22), L2020:9510 (F23), L2020:9511 (F24) och
L2020:9512 (F25).
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Invid de närliggande lämningarna L2010:1258 (skålgropsförekomst), L2010:718 och L2010:6638 (fornlämningsliknande lämningar) inom fastigheten Herrbeta 1:17 nära Herrbeta rastplats väster om Kumlaån,
dokumenterades en fossil åker (A428, bilaga 6/
detaljkarta 17 och 18). Ytan är visserligen skålad
och bassängliknande men övriga äldre formelement
saknas. Området var vid besiktningstillfället dessutom bevuxet med högt gräs vilket försvårade den
okulära besiktningen. På den Ekonomiska kartan
över Törnevalla från år 1947 (RAK akt J133-8G6a68)
utgörs ytan av skogsmark. På den Häradsekonomiska
kartan över Skruckeby från år 1868–1877 (RAK akt
J112-55-24) är ytan karterad som tomtmark med
utritade impediment. På laga skifteskartan över Herrbeta från år 1865 (LMA akt 05-TÖR-83) och storskifteskartan över Herrbeta från år 1782 (LSA akt D1198:1) utgörs ytan av ängsmark. I kartprotokollet för
laga skifteskartan finns en intressant notering: ”Carls
kulle, högland (?), något stenbunden backe/ säges i forna
tider (... för 100 år sedan [?]varit bebygd. Också finnes
här lämningar efter eldstäder.” Lämningen är sammanfattningsvis svårdaterad och en arkeologisk utredning
etapp 2 bedöms nödvändig för att fastställa antikvarisk status. I dagsläget har lämningen ej registrerats i
KMR.

Fig. 21. Impedimentet med boplatsläget O440. Foto från
Ö.

Direkt öster om den fossila åkern identifierades ett
intressant boplatsläge för en förhistorisk boplats på
ett impediment med marknivåer mellan 44–45 m ö
h (O440, fig. 21, bilaga 6/detaljkarta 18). Inom åkermarken knappt 100 meter sydöst om A428 och O440
påträffades även ett lösfynd ytligt i ploglagret. Fyndet
utgjordes av en knacksten (F26) och har i KMR

inte heller att betrakta som varaktigt övergiven, och
har ej registrerats i KMR.

registrerats som en fyndplats med antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning, med lämningsnummer
L2020:9513 (bilaga 6/detaljkarta 18-19).

Cirka 20 meter sydväst om gränsmärket påträffades
en fångstgrop (A463). Fångstgropen har registrerats
i KMR som en fornlämning och har erhållit lämningsnummer L2020:9514 (fig. 22, bilaga 6/detaljkarta
18-19).

Direkt öster om Kumlaån identifierades ett intressant möjligt läge för en förhistorisk boplats i form av
en öppen yta, sluttande mot sydväst med marknivåer
mellan cirka 38–43 m ö h (O442, bilaga 6/detaljkarta
18-19). Området utgörs av ängsmark belägen väster
om ett skogsområde med branta bergshöjder. Ytterligare ett möjligt boplatsläge noterades i ett skogsparti
cirka 170 meter direkt söderut (O4231), i form av ett
sydvänt, skyddat läge omgivet av berghällar, på marknivåer mellan 37–41 m ö h (bilaga 6/detaljkarta 19).
Knappt 40 meter öster om O442 påträffades inom
ett skogsområde en fossil åker (A452) i form av en
plan, till synes stenröjd yta omgiven av diken (bilaga
6/detaljkarta 19). Ytan är tydligt belägen inom Paradistorpets ägor på en geometrisk avmätningskarta
över Fyrby från år 1691 (LSA akt D14:22–3), storskifteskartan över Fyrby från år 1772 (LSA akt
D63-3:1), enskifteskartan över Fyrby från år 1820
(LSA akt D63-3:2) samt Häradsekonomiska kartan
över Skruckeby från år 1868–77 (RAK akt J112-5524). På den Häradsekonomiska kartan samt den
Ekonomiska kartan över Törnevalla från år 1947
(RAK akt J133-8G6a68) utgörs området av skogsmark. För att Kulturmiljölagens rekvisit om äldre
tiders bruk ska anses vara uppfyllt måste fossila åkerytor uppvisa specifika formelement, vilka saknas inom
denna yta. Åkermarken har dock uppenbarligen legat
i träda länge och övergått i ett annat markslag. För att
utröna lämningens antikvariska status bedöms krävas
en arkeologisk utredning etapp 2. Lämningen har ej
registrerats i KMR.

Fig. 22. Fångstgrop L2020:9514 inom delområde 2. Foto
från S.

Sammanfattningsvis påträffades 35 lämningar inom
delområde 2. Av dessa har 31 stycken, varav 30 utgör
fyndplatser, registrerats i KMR. Inom delområdet
identifierades även fem möjliga boplatslägen.
Övrigt - noteringar från kartmaterialet
På den Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från
år 1868–1877 (RAK akt J112-55-24) finns ett soldattorp utsatt i åkermarken mellan Fjärdingstad i väster
och Herrbeta i öster, ungefär i höjd med fyndplatsen
för L2020:9498/F17 (bilaga 6/detaljkarta 14). Enligt
kartan förefaller torpet ha uppförts på en mindre åkerholme och ett vattendrag återfinns i Ö-V riktning strax
norr om denna. Torpet finns varken med på storskifteskartan över Fjärdingstad från år 1809 (LMA akt
05-ÖSK-31) eller på laga skifteskartan över Fjärdingstad från år 1860 (LMA akt 05-ÖSK-51). På
den Ekonomiska kartan över Törnevalla från år 1947
(RAK akt J133-8G6a68) finns inga byggnader utritade. Möjligen kan detta innebära att torpet uppfördes
under 1860-talet och tillhörde den sista generationens soldattorp, innan Indelningsverket avvecklades
år 1901. Alternativt kan torpet ha uppförts under
1800-talets första hälft men dessvärre inte avbildats
på laga skifteskartan för att det då planerades att avhy-

Omkring 60 meter sydöst om A452 påträffades ett
gränsmärke bestående av sex stenar lagda i två skift
(A462, bilaga 6/detaljkarta 18). Gränsmärket är beläget mycket nära den södra gränsen för Paradistorpets
ägor i det historiska kartmaterialet. Dock sammanfaller denna gräns med sockengränsen mellan Lillkyrka och Gistads socknar vilken är att betrakta som
en aktuell gräns. Gränsmärket är mycket svårt att
tidfästa. Sockengränsen är betydligt äldre än år 1850
men gränsmärket är inte av påtagligt ålderdomlig typ.
Eftersom gränsen fortfarande är aktuell är lämningen
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sas. Av någon anledning kan torpet sedan ha stått kvar,
varpå det avbildats på den häradsekonomiska kartan.
Oavsett dateringen för dess uppförande, måste bebyggelsen ha rivits och flyttats senast mot slutet av 1900talets första hälft. Ingen registrerad lämning finns
inom ytan och idag finns inga synliga spår av bebyggelsen. Ytan där soldattorpet ska ha legat utgör åkerns
lägsta parti där en brunn idag finns. Eventuella åkerholmar där torpet kan ha uppförts på saknas helt och
troligen har dessa sprängts bort och uppodlats. Vid
inventeringen noterades att förekomsten av recent
material i form av rödgods, glas, tegel och flintgods
var rikligare inom denna åker än inom övriga åkerytor vad gäller samtliga delområden. Mest recent material kunde iakttagas i åkerns lägsta parti, men inga
tydligare koncentrationer kunde urskiljas utöver
detta. Sannolikt representerar fynden spår av torpets
hushållssopor som använts för att gödsla åkermarken.
I övrigt bedöms inga spår av soldattorpet finnas kvar
på platsen.
Söder om det impediment där de registrerade
lämningarna L2009:954, L2009:955, L2009:143
samt L2009:142 är belägna (fig. 6, bilaga 6/detaljkarta 16) finns på storskifteskartan över Herrbeta från
år 1782 (LSA akt D119-8:1) liksom på laga skifteskartan över Herrbeta från år 1865 (LMA akt 05-TÖR83) bebyggelse inom UO. På storskifteskartan finns
en byggnadssymbol utsatt mitt i dagens åkermark som
sannolikt är det ryttartorp vilket, liksom odlingen
”Nyhagslyckan”, beskrivs finnas inom ytan enligt
kartprotokollet. På laga skifteskartan har hussymbolen från storskifteskartan försvunnit. Däremot har två
hussymboler tillkommit något längre mot norr, direkt
söder om impedimentet. Hussymbolerna är gula,
vilket vanligen innebär att invånarna hade kvarboenderätt vid laga skiftet. I lagaskifteskartans protokoll
beskrivs om denna yta att ryttaren ”innehar hustomt
och åkertäppa” vilket indikerar att ryttartorpet från
storskifteskartan hade flyttats norrut. Om detta stämmer kan det eventuellt bero på att man har velat
maximera de centrala åkerytorna och därmed flyttat bebyggelsen närmare impedimentmarken. Alternativt rör det sig istället om två generationer av ryttartorp, där det äldre torpet har försvunnit till förmån
för ett nytt torp beläget längre norrut. På den Häradsekonomiska kartan över Skruckeby från år 1868–
1877 (RAK akt J112-55-24) finns ingen bebyggelse
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inom området, vilket indikerar att torpet antingen då
planerades att avhysas eller revs under slutet av 1860talet eller början av 1870-talet. På samtliga historiska
kartor finns även en väg vilken löper i SV-NÖ riktning
fram till bebyggelsen. Vägen är utsatt som en ”sämre
brukningsväg” på den Ekonomiska kartan över Törnevalla från år 1947 (RAK akt J133-8G6a68) och spår av
vägen kan idag delvis följas i kanten av det skogsparti
som är beläget öster om impedimentet. Inga spår av
den tidigare bebyggelsen kunde iakttagas vid inventeringen.
Kommentarer till ytor med redan registrerade
lämningar
Det impediment där stensättningen L2009:759 är
belägen utgörs till stora delar av uppstickande berghäll (fig. 23, bilaga 6/detaljkarta 13). Inom ytan finns
även flera ansamlingar av röjningssten och spår av
en äldre bruksväg kantad med röjningssten. Sannolikt har stenen påförts i flera omgångar. Det kan inte
uteslutas att en del av stenansamlingarna utgör gravanläggningar, på vilka ytterligare sten sedan har påförts,
särskilt vad gäller de som är belägna i nära anslutning
till den registrerade stensättningen L2009:759. Inom
den södra delen av impedimentet, knappt 80 meter
söder om utredningsområdets södra gräns, finns
ytterligare tre registrerade stensättningar (L2009:240,
L2009:241, L2009:840), även det en indikation på
att det kan finnas fler lämningar inom ytan. Även om
merparten sten på impedimentet sannolikt utgörs av
röjningssten kopplad till det omgivande åkerbruket,
bör detta beaktas vid eventuell framtida exploatering.

Fig. 23. Stensättningen L2009:759. Foto från S.

söder om Lindesberg, där markberedning gjorts och
där ytorna är belamrade med ris och timmer. Generellt för flera av skogspartierna är också ställvisa ytor
med djupa skogsdiken och spår av täktverksamhet.
Den enda bebyggelsen inom delområdet utgörs av en
bebyggd tomt vid Eggebylund.

Impedimentet där de registrerade lämningarna
L2010:1258 (hällristning, skålgropsblock, fig. 24,
bilaga 6/detaljkarta 17-18), samt de fornlämningsliknande lämningarna L2010:6638 och L2010:718 är
belägna utgjordes av hagmark med mycket hög vegetation vilket försvårade sikten vid fältinventeringen.
De två fornlämningsliknande lämningarna/förhöjningarna skulle kunna utgöra stensättningar, alternativt röjningssten då det inom området finns ett flertal
ytligt liggande stenar. För att säkerställa lämningarnas
antikvariska status bedöms dessa behöva omfattas av
en arkeologisk utredning etapp 2.

Inom ytan finns sedan tidigare sju registrerade
lämningar i KMR: L2008:7122 (hägnadssystem,
fornlämning), L2008:7145 (hägnad, fornlämning),
L2011:6733 (fornlämningsliknande bildning, ej
kulturhistorisk lämning), L2011:6128 (stensättning,
fornlämning), L2008:7322 (färdväg, fornlämning)
samt två helt undersökta och borttagna stensättningar
(L2011:6266, L2010:645) väster om Eggebylund.
Gravarna undersöktes år 1970 inför byggandet av
E4:ans nya sträckning och daterades till äldre järnålder (Nilsson & Östmark 1973:3ff ). Den östra delen
av delområde 3 har omfattats av flera tidigare arkeologiska insatser (Svarvar & Persson 2015, Ternström
2016). Särskilt kan nämnas den arkeologiska utredning år 2014, inom vilken lämningarna L2008:7122,
L2008:7145 samt L2008:7322 registrerades. Tre
potentiella boplatslägen utpekades även vid utredningen (objekt XXXVI, XXXVIII, XXXIX) och vidare
insatser i form av arkeologisk utredning etapp 2 föreslogs för samtliga (Svarvar & Persson 2015:23–4).

Fig. 24. Skålgroparna L2010:1258. Foto från N.

Delområde 3
Nya objekt
Knappt 700 meter öster om Eggebylund påträffades
en cirka 40 meter lång stenmur anlagd direkt på den
underliggande berghällen (L2020:7913/A470, bilaga
6/detaljkarta 20). Muren är belägen på ett skogbeklätt
impediment direkt öster om en yta med åkermark i
träda. Stenmurens läge sammanfaller inte med någon
gräns mellan markslag eller ägor på storskifteskartorna över Eggeby från år 1770 (LSA akt D99-12:2)
och år 1802 (LSA akt D99-12:3) men ligger relativt
nära en gräns mellan en ”stenig gärdesbacke” och åkermark på laga skifteskartan över Eggeby från år 1859
(LMA akt 05-skd-117). Dagens gräns mot åkermarken förekommer på de Ekonomiska kartorna över
Gistad (RAK akt J133-8G6b49) och Norsholm (RAK
akt J133-8G7b49) från år 1947 samt i något annan
form på den Häradsekonomiska kartan över Skärkind (RAK akt J112-55-25) från år 1868–77. Stenmuren antas ha uppförts under 1800-talets första
hälft och har registrerats i KMR med lämningstyp

Delområde 3 utgörs av den östra delen av UO och
omfattar området mellan Paradistorpet och Nysätter i Linköpings kommun i väster och Öjebylund i
Norrköpings kommun i öster (fig. 1, 6 och 7). Området utgörs främst av blockrik skogsmark, skogklädda
impediment, hagmark, åkermark i form av plöjda
åkrar respektive stubbåkrar, samt sank- och kärrmark.
Ett större sammanhängande område med sankmark
breder ut sig mellan Eggebylund i väster och Lindesberg i öster. Ytan korsas även av ett antal vattendrag
och vägar, däribland länsväg 215, samt Södra stambanan i öster. På Lantmäteriets flygfoton från år 1949–
1970 och år 1970–1980 (Lantmäteriets visningstjänst
Historiska ortofoton, referensår 1960 respektive
1975) syns tydligt att byggandet av E4:an haft en kraftig påverkan på de delar av UO som idag är belägna
direkt norr om vägområdet. Tre luftburna kraftledningar korsar även delområdet. Flera ytor inom
delområde 3 är starkt påverkade av skogsbruk. Exempelvis kan nämnas omfattande kalhyggen, bland annat
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hägnad, egenskapsvärde stenmur, antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning och med lämningsnummer L2020:9713.
Cirka 300 meter nordöst om A470 påträffades en cirka
44 meter lång stenmur med ställvis påförd röjningssten (A479). Muren är belägen i ett skogsområde
och angränsar mot åkermark i väster. Muren ligger
i linje med en ägogräns på laga skifteskartan över
Eggeby från år 1859 (LMA akt 05-skd-117). Gränsen återfinns inte på storskifteskartorna över Eggeby
från år 1770 (LSA akt D99-12:2) och år 1802 (LSA
akt D99-12:3). Ägogränsen är inte avbildad på den
Häradsekonomiska kartan över Skärkind (RAK akt
J112-55-25) från år 1868–77 eller på den Ekonomiska
kartan över Norsholm (RAK akt J133-8G7b49) från
år 1947. Stenmuren antas därför ha uppförts under
1800-talets första hälft och har registrerats i KMR
med lämningstyp hägnad, egenskapsvärde stenmur,
antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning och
har erhållit lämningsnummer L2020:9716 (bilaga 6/
detaljkarta 20).
Cirka 100 meter öster om A470 påträffades ytterligare
en stenmur (L2020:9719/A485, bilaga 6/detaljkarta
20). Muren är belägen på impedimentmark i gles
skog, är cirka 38 meter lång och delvis anlagd direkt
på underliggande berghäll. Utmed och delvis under
stenmuren löpte en cirka 23 meter lång stensträng
(L2020:9570/A520). Stenmuren A485 förefaller
delvis ha uppförts ovanpå denna och då kan även sten
ha plockats från stensträngen som material för muren
(fig. 25). Muren ligger i linje med en ägogräns på laga
skifteskartan över Eggeby från år 1859 (LMA akt
05-skd-117), Häradsekonomiska kartan över Skärkind (RAK akt J112-55-25) från år 1868–77 och den
Ekonomiska kartan över Norsholm (RAK akt J1338G7b49) från år 1947. Gränsen återfinns inte på storskifteskartorna över Eggeby från år 1770 (LSA akt
D99-12:2) och år 1802 (LSA akt D99-12:3). Stenmuren antas därför ha uppförts under 1800-talets första
hälft och den har registrerats i KMR med lämningstyp
hägnad, egenskapsvärde stenmur, antikvarisk status
övrig kulturhistorisk lämning och har erhållit lämningsnummer L2020:9719. Stensträngen A520 har registrerats med lämningstyp hägnad, egenskapsvärde
stensträng och antikvarisk status fornlämning i KMR
och därmed erhållit lämningsnummer L2020:9570.
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Fig. 25. Den övermossade stensträngen L2020:9570
på den Ö sidan av den yngre stenmuren L2020:971.
Närmast i bild överlagras stensträngen delvis av muren.
Foto från N.

Cirka 70 meter öster om A485 och A520 och direkt
norr om hägnadssystemet L2008:7122, noterades
ett intressant läge för en förhistorisk boplats (O510,
bilaga 6/detaljkarta 21). Ytan är belägen inom skogsmark i en svag nordsluttning med marknivåer mellan
49–54 m ö h. Läget utpekades även under den arkeologiska utredning som företogs inom ytan år 2014
(objekt XXXVIII, Svarvar & Persson 2015:41).
Cirka 70 meter längre mot öst observerades ytterligare ett möjligt boplatsläge i form av en plan yta på en
platå, svagt sluttande mot norr, belägen mellan 42–45
m ö h (O500, bilaga 6/detaljkarta 21).
Ytterligare cirka 230 meter längre österut noterades ett möjligt förhistoriskt boplatsläge på en plan
mindre avsats sluttande mot norr, med marknivåer
mellan 39–41 m ö h (O492, bilaga 6/detaljkarta 22).
Ytan är belägen direkt intill järnvägen och utpekades
även under den arkeologiska utredning som företogs
inom ytan år 2014 (objekt XXXIX, Svarvar & Persson 2015:41).
Ännu ett potentiellt boplatsläge obseerverades på den
östra sidan av järnvägen, söder om Lindesberg i form
en gräsbevuxen åkeryta sluttande mot öster omgiven av bergs- och impedimentmark i övriga riktningar
(O5201, fig. 26, bilaga 6/detaljkarta 23). Marknivåerna uppgår till 43–45 m ö h.
Knappt 170 meter nordöst om denna yta noterades
ytterligare ett möjligt boplatsläge i form av en sydvänd
sluttning med marknivåer mellan 49–55 m ö h (O528).

i ett mångtusenårigt perspektiv och att det är avgörande att redan i utredningsskedet anpassa metoderna
till dessa våta förhållanden (Bornfalk Back 2020:32).
Vid den undersökning som genomfördes av gravfältet L2010:643/RAÄ Skärkind 29:1 inom fastigheten
Eggeby 6:1 mellan åren 1970–1971; där även boplatsindikationer från stenåldern framkom, noterades att
sankmarken bör ha haft förbindelse med havet in i
tidigneolitikum (Nilsson 1976:22). Kart- och arkivanalysen indikerade en stor potential att hitta lämpliga
äldre boplatslägen i sankmarkens strandzon. Sankmarken var inte möjlig att beträda och studerades
istället genom kartmaterial och höjddata från Lantmäteriet. Inga ytor av antikvariskt intresse har kunnat
identifieras i anslutning till sankmarken.

Fig. 26. Boplatsläget O5201 inom delområde 3. Foto från
Ö.

Revidering av tidigare registrerade lämningar och
observationer utanför KML-beslut
I uppdraget ingick inte, som ovan nämnts, att bedöma
och eventuellt revidera informationen om i KMR
redan registrerade lämningar. Under fältinventeringen noterades dock att utredningsområdet sedan
tidigare är väl inventerat, senast i samband med Riksantikvarieämbetets andragångsinventering runt år
1980. Lämningsinformationen bedöms generellt vara
giltig vad gäller beskrivningar, antikvarisk status och
lägesangivelser. Ett undantag utgörs dock av lämningarna L2010:1258 (skålgropsförekomst), L2010:718
och L2010:6638 (fornlämningsliknande lämningar)
inom fastigheten Herrbeta 1:17 nära Herrbeta rastplats (delområde 2), vilkas befintliga lägesangivelser
i KMR var något felaktiga (cirka 3–7 meter fel). Dessa
lämningar mättes därför in på nytt och de korrekta
lägesangivelserna har sedan införts i KMR (bilaga 6,
detaljkarta 17).

Öster om väg 215, inom utredningsområdets östra
ände söder om Öjebylund, noterades ett intressant
läge för en förhistorisk boplats belägen på ett krön och
svag sydsluttning av en moränhöjd, cirka 47–48 m ö
h (O535, bilaga 6/detaljkarta 24). Läget utpekades
även under den arkeologiska utredning som företogs
inom ytan år 2014 (objekt XLVI, Svarvar & Persson
2015:41). Knappt 100 meter sydväst om denna yta
och därmed utanför det här föreliggande UO identifierades vid den arkeologiska utredning som företogs
år 2014 ytterligare ett möjligt boplatsläge (objekt XLV,
Svarvar & Persson 2015:41). Om den planerade kraftledningens placering justeras mot sydväst och därmed
omfattar denna yta, bedöms en arkeologisk utredning
etapp 2 krävas för fastställande av antikvarisk status.
Sammanfattningsvis påträffades fyra lämningar inom
delområde 3, varav samtliga har registrerats i Kulturmiljöregistret. Totalt identifierades även sex möjliga
boplatslägen inom delområde 3.

Flera intressanta ytor finns även inom fornlämningsområdena till de sedan tidigare registrerade lämningarna. Om dessa kommer att beröras av den nya kraftledningens placering bedöms krävas arkeologiska
förundersökningar vid samtliga fornlämningar och
fornlämningsområden för att kunna säkerställa att
exempelvis idag okända eventuella boplatslämningar i
anslutning till de kända gravfälten inte påverkas.

Övriga kommentarer
En initialt intressant miljö utgjordes av det mycket
flacka sankmarksområdet mellan Eggebylund och
Lindesberg (fig. 6 och 7). År 2018 och 2019 genomfördes en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 med
särskilt fokus på metodutveckling vad gäller våtmarksförhållanden vid Resebromosse, nära Lövstadsjön
i (före detta) Borg socken, Norrköpings stad och
kommun, knappt en mil nordöst om det här aktuella UO fågelvägen. Det kunde då konstateras att
våtmarksmiljöer har en stor vetenskaplig potential

Direkt norr om, och delvis inom delområde 3, har
tidigare funnits ett torp benämnt ”Paradiset”eller
”Paradistorpet”, och i samband med fältinventeringen
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Fig. 27. Del av det omfattande våtmarksområdet inom delområde 3. Foto från Ö.

observerades spår av den tidigare torpbebyggelsen. Då
lämningarna var belägna utanför UO har dessa registrerats i KMR utanför denna utrednings KML-beslut
(L2020:8182). En beskrivning av lämningarna finns
dock bifogad som bilaga till denna rapport (bilaga 6/
detaljkarta 18-19 samt bilaga 7).

Kommentar till gjorda registreringar i KMR
Vad gäller registreringarna i KMR bör två förtydliganden göras. Det första gäller registreringen av hela 37
fyndplatser. Generellt registreras närliggande fyndplatser tillsammans som boplatser, om avstånden
mellan fyndplatserna inte överstiger 20 meter. Avstånden mellan de påträffade fynden inom UO överstiger generellt markant 20 meter och endast enstaka
fynd är belägna inom närmare avstånd sinsemellan.
Därmed uppfylls inte lämningstypslistans kriterier
för att fyndplatserna ska registreras som boplatser och
samtliga fynd har istället registrerats som enskilda
fyndplatser.
Det andra förtydligandet gäller registreringen av
hägnader med egenskapsvärdet stenmur. Fyra sten-
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murar (L2020:8850/A130, L2020:9713/A470,
L2020:9716/A479, L2020:9719/A485) har dokumenterats inom UO. Stenmurar är generellt svåra
att datera med exakthet och deras brukningstid är
ofta osäker. Lämningstypen uppfyller generellt inte
Kulturmiljölagens rekvisit om äldre tiders bruk.
Enligt Riksantikvarieämbetets rekommendationer
ska stenmurar dessutom registreras restriktivt, dock
utan tydligare direktiv om vad som avses med detta
(lämningstypslistan ver. 4.7). Därför har en översiktlig genomgång av i KMR redan registrerade stenmurar i Östergötlands län gjorts, liksom att Riksantikvarieämbetets supportfunktion för registrering i
Kulturmiljöregistret har tillfrågats. De dokumenterade stenmurarna kan i de flesta fall knytas till ägoeller markslagsgränser på laga skifteskartorna och
kan därför hävdas vara av kulturhistoriskt intresse för
framtiden, då de vittnar om agrarlandskapets omstöpning genom laga skiftesreformen. Detta har legat till
grund för valet att likväl registrera de fyra stenmurarna i KMR som övrig kulturhistorisk lämning.

Fyndmaterial
lera, cirka 17 meter söder om gravfältet L2009:161
vid Fröbacken. Cirka 130 meter söderut, vid utredningsområdets södra gräns mot E4:an, påträffades
ett bryne (F13) och en slipad sten vilken eventuellt
är del av en vridkvarn (F14). Dessa fyndplatser är
belägna mellan 80–200 meter norr om bland annat
två boplatsområden (L2019:1300, L2019:1297) med
anläggningar daterade till romersk järnålder-vendeltid
genom 14C-analys (Asserstam & Strandberg 2019),
två gravfält (L2010:797, L2010:721) samt fornborgen Gullbacken (L2010:1595). Vid Herrbeta framkom exempelvis ett flertal fynd (F21-25) nordväst
om Herrbeta rastplats, norr om två delundersökta
boplatser (L2010:7413, L2010:7414) med bland
annat fynd av keramik från yngre bronsålder samt ett
stensträngssystem (L2010:7397). Det är alltså tydligt
att de rikligaste fyndförekomsterna är koncentrerade
till redan fornlämningstäta områden. Sannolikt representerar fyndplatserna i dagsläget ytterligare okända
boplatslämningar i åkermark.

Vid utredningen påträffades totalt 37 fynd, samtliga
lösfynd vilka låg exponerade ytligt i ploglagret i de
nyplöjda åkrarna (fig. 29). Av dessa fynd utgjordes 35
stycken av bergartsartefakter och övriga två (F8, F10)
av bränd lera. Fyndmaterialet består främst av knackstenar och totalt påträffades hela 16 exemplar (F1-3,
F6, F15, F18, F20, F22-26, F33-36). Även tio fynd
av kvarts har registrerats, i form av avslag (F11, F16,
F27, F29, F37), mikrospån (F7, F28) och eventuella
skrapor (F30, F31). I övrigt påträffades två bitar flinta
(F9, F21), fyra slipade stenar (F4, F14, F17, F19),
två brynen (F12, F13) samt en trindyxa av grönsten
(F32).

Fyndspridning
Sju fynd påträffades inom delområde 1 (F1-6, F37).
Övriga 30 fynd påträffades inom delområde 2 och
inga fynd iakttogs inom delområde 3. Fyndförekomsten var därmed klart rikligast inom delområde 2.
Lösfynden var särskilt koncentrerade till åkerytorna
mellan Fröbacken i Fjärdingstad och Herrbeta rastplats, belägna i nära anslutning till flera kända fornlämningar. Exempelvis framkom F10, ett lösfynd av bränd

Som källkritisk faktor bör dock understrykas att fördelningen av fynden sannolikt delvis är beroende av

Fig. 28. Trindyxan F32 (L2020:8756). Digital bearbetning av fotografi. Skala 1:1.

38

rades därefter på fyndplatserna. Samtliga fynd har
registrerats i Intrasis och sammanställts i en fyndlista
(bilaga 3). Det tillvaratagna fyndmaterialet har hanterats i enlighet med Statens historiska museers rekommendationer och förvaras hos Uppdrag arkeologi i
väntan på fyndfördelning till utvalt museum av Riksantikvarieämbetet.

Fig. 29. Exempel på typiskt lösfynd i samband med
utredningen - en knacksten påträffad inom delområde 2,
F15 (L2020:9432).

åkermarkens beskaffenhet avseende åkermark i träda
med stående hög vegetation, stubbåkrar, eller nyligen
plöjd och/eller harvad åkermark. För att fastställa
eventuell fornlämningsstatus vad gäller dessa ytor
bedöms krävas en arkeologisk utredning etapp 2 med
riktad sökschaktning med ledning av fyndplatsernas
positioner.

F32 – trindyxa
Ett fynd, F32 (trindyxa), tillvaratogs efter samråd
med Länsstyrelsen (fig. 28). Övriga 36 fynd dokumenterades i fält genom inmätning med RTK-GPS,
beskrivning i text och fotografering och återdepone-
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Trindyxor förknippas främst med mesolitikum men
förekommer även under neolitikum. Yxtypen har
exempelvis tidigare påträffats inom boplatser tillhörande den tidigneolitiska trattbägarkulturen men är
betydligt vanligare förekommande vid gropkeramiska
lokaler (Runeson 2018:128). Trindyxor påträffade
som lösfynd är mycket svårdaterade, även om flera
försök att upprätta kronologier har gjorts (för utförlig
diskussion om fynd av trindyxor i Sverige, se Runeson
2018:128ff ). F32 påträffades på en marknivå av cirka
39 m ö h. De mesolitiska boplatserna i området återfinns vanligen vid högre nivåer, runt 50 m ö h, vilket
kan indikera att den här aktuella trindyxan snarare hör
till en neolitisk kontext. Det går dock inte att utesluta
att yxan ändå kan härröra från mesolitisk tid.

Kommentar till resultaten
De många påträffade lösfynden, särskilt fyndkoncentrationerna inom åkerytorna mellan Fröbacken i
Fjärdingstad och Herrbeta rastplats, indikerar att fler
fornlämningar, såsom exempelvis överplöjda boplatslämningar, finns dolda i åkermarken. Högintressanta
ytor finns, utöver dessa områden, på västra respektive
östra sidorna om Kumlaån.

Vid utredningen framkom totalt 25 nya objekt, främst
i form av agrarhistoriska lämningar såsom områden
med fossil åkermark och stenmurar. Totalt påträffades även 37 lösfynd i åkermarkerna vilka huvudsakligen utgjordes av förhistoriska bergartsartefakter som
knackstenar, avslag av kvarts och slipade stenar. 49
objekt och fyndplatser har efter utredningen registrerats som nya lämningar i Kulturmiljöregistret. Fyra av
dessa har bedömts utgöra fornlämning (L2020:8913,
L2020:8918, L2020:9514, L2020:9570), en har
bedömts som möjlig fornlämning (L2020:8919)
och övriga 44 lämningar har bedömts utgöra övriga
kulturhistoriska lämningar. Inom utredningsområdet identifierades även 17 intressanta möjliga boplatslägen för förhistoriska boplatser. Vidare antikvariska
åtgärder i form av arkeologisk utredning etapp 2 eller
arkeologisk förundersökning rekommenderas för 41
lämningar och samtliga 17 möjliga boplatsområden
om dessa ytor berörs av arbetsföretaget.

Inom delområde 3 identifierades flera intressanta
möjliga boplatslägen men antalet sedan tidigare
okända lämningar var färre, sannolikt delvis på grund
av att detta delområde redan inventerats vid flera tidigare tillfällen. Delar av ytan var även svåra att beträda,
på grund av det stora sankmarksområdet mellan Eggebylund och Lindesberg samt järnvägens sträckning.
Samtliga fyra tidshorisonter som konstaterats karaktärisera utredningsområdets kulturmiljöer - stenålderns fossila marina kulturlandskap, den äldre järnålderns fossila agrara kulturlandskap, yngre järnåldern
och medeltidens avtryck i landskapsbilden i form av
gravfält och bykärnor, samt 1800-talets laga skifteslandskap – har kunnat skönjas i utredningens resultat.
Vid framtida exploateringar inom UO bedöms således finnas en stor potential att öka kunskapen rörande
bygdens fornlämningsbild och kulturhistoria.

De presenterade resultaten visar att utredningsområdet är rikt på både fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar från flera tidsperioder. Som
förväntat påträffades lämningarna främst inom de
skogbeklädda impedimenten. Generellt kunde flera
intressanta ytor noteras i nära anslutning till kända
fornlämningar i form av gravfält och boplatser, och
det var även inom dessa miljöer där flest lösfynd noterades. Vad gäller möjliga boplatslägen är de identifierade platserna belägna på höjder mellan 38–59 m ö h,
varav de flesta mellan 40–50 m ö h. Detta möjliggör
för dateringar av flera platser till mesolitikum-neolitikum.
Särskilt många lämningar av varierande karaktär
påträffades inom delområde 1. Högintressanta ytor
kan med ledning av identifierade lämningar, möjliga
boplatslägen och förekomst av lösfynd, särskilt utpekas i anslutning till sedan tidigare kända lämningar
öster om Älvestad, nordväst om Skavestad och sydöst
om Togetorp.
Inom delområde 2 framkom cirka 80 procent av alla
lösfynd men betydligt färre lämningar då ytan i högre
grad än övriga delområden utgjordes av åkermark.
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Utvärdering av undersökningsplan
Utredningens syfte var, enligt Länsstyrelsens förfrågningsunderlag, att ta reda på om fornlämningar kunde
komma att beröras av ett planerat arbetsföretag. Fältinventering skulle utföras i hela området och status
skulle föreslås för alla lämningar och bedömas utifrån
Riksantikvarieämbetets vägledning och lämningstypslista. Utifrån rådande kunskapsläge, områdets
fornlämningsbild och de topografiska förutsättningarna bedömdes utredningsområdet inför fältarbetet
kunna innehålla lämningar från mesolitikum till historisk tid. De förväntade resultaten visade sig i stort
stämma med de faktiska.
Utredningens syfte anses med hänvisning till presenterade resultat vara uppfyllt. Endast en avvikelse har
gjorts mot undersökningsplanen. Initialt planerades,
i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag,
inga fynd att samlas in. Ett undantag gjordes dock, i
samråd med Länsstyrelsen, för fyndet av en trindyxa
(F32), vilken tillvaratogs. En parentes i sammanhanget som dock bör lyftas fram är att kart- och arkivanalysen blev betydligt mer omfattande än beräknat,
då materialet visade sig vara mycket omfångsrikt.
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Resultaten av utredningen har efter avslutad utredning
sammanställts i en rapport, att fungera som underlag
för Länsstyrelsens fortsatta tillståndsprövning inför
eventuella kommande arkeologiska åtgärder, liksom
för kommande samhällsplanering. En digital version
av rapporten har tillgängliggjorts via KMR/Forndok,
för alla övriga som önskar ta del av resultaten.
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Bilaga 1. Lämningslista med beskrivningar
ArbetsͲID Lämningstyp
100 Hägnad

Delomr Beskrivning
X
Y
Z(helam)
1 Stenrad,totaltca150ml,ca0,5Ͳ1,5mbr(NͲS,ÖͲV).0,3Ͳ 6478043 545040 53Ͳ56
0,4mh.Ev.sammanhörandemeddikelöpandeutmed
denSsidan.MotSenstenröjdodlingsyta.Stenstorlek
0,4Ͳ0,8m.Övermossad.

130 Hägnad

1 Stengärdesgård,totallängd82m,1,2Ͳ1,7mbr(VSVͲ
ÖNÖ).0,8Ͳ1,2mh.Kallmuradmed0,15Ͳ0,9mststenar.
Övermossad.2delar,medöppningcentralt.Delvis
belägenpåbergmotNÖ.

6478602

545132 55Ͳ58

142 Stenrad/syllsten?

1 3stenrader,1)Stenrad,ca4,5x0,7m(VSVͲÖNÖ)
6479605
beståendeav5stovanmarksynligastenar,0,35Ͳ0,8m
st.Enavstenarnaeventuellttillhuggen.2)Ca0,8mN
omdennafinnsytterligaresten(tillev.syll?)1,2x0,45
m(NͲS),samt3)1stenrad,ca3,0x0,8m(NVͲSÖ)
beståendeav4stovanmarksynligastenar,0,3Ͳ0,8mst.
Syllstenartillbyggnad?Övermossad.Belägnaiflack
terräng,delvisträdbevuxen.

545326 55Ͳ57

148 Områdemedfossil
åkermark

1 Områdemedfossilåkermark.Ca100x65m(NͲS).Inom 6479625
områdetfinnsfleramindrestenröjdaytor,dikensamt
ansamlingaravröjningssten,framförallt1större
stenansamling,ca10x5m(NͲS),beståendeavca0,3Ͳ
0,55mststenar.Stenansamlingenärbelägenpåkrön,
motÖbelägenpåberghäll,motVbelägenintillflack.
Nedanföranläggningen,ca3mmotV,lågtegelfragment
synligaiytan(sannolikttaktegel).

545357 40Ͳ57

188 Röjningsröse

1 Röjningsröse,oregelbundet,4,5x2,8m(NNÖͲSSV).0,5 6479916
mh.Bestårav0,1Ͳ0,6mststenar.Enstakasmåsten0,05Ͳ
0,1mstiytan.Övermossat.Belägetpåberghäll.

545598 49

195 Röjningsröse

1 Röjningsröse,eventuelltdelavraseradstengärdesgård 6479935
(?).Ca17ml,4mbr(NVͲSÖ).Beståendeav0,3Ͳ0,9mst
stenar.Delvisövermossad.Anlagdpåberg,sluttande
motV.PådenVsidanfinnsenmindreansamlingmed
småsten,0,05Ͳ0,1mst.

545615 47Ͳ49

208 Röjningsröse

1 Röjningsröse,ovalt/avlångt.9,5x4,6mst(NͲS).0,5Ͳ0,8 6479998
mh.Beståravsten,0,3Ͳ1,2mst(deflestarunt0,5mst)
iupptill3kallmuradeskift.Främstrundadmenäven
enstakaskarpkantadsten.Anlagtdirektpåberghäll.
DelvisstenmursliknandeiSdelen.Någotövermossad.
Beväxtmedrönnochek.StenröjdaytordirektiÖochV
(O220).

545701 46Ͳ47

220 Fossilåker?

1 Fossilåkermark?StenröjdaytorVochÖom
röjningsrösetA208.Ca20x20mvardera.Beväxtamed
nyponbuskar.Ianslutningtillytornaväxerek,björk,osv.

6479999

545700 46

222 Gränsmärke

1 Gränsmärke.2x1,2mst.Bestårav7stenar,0,5Ͳ0,6m
st.1flatmindresten,0,4mst.Anlagtpåuppstickande
bergshöjdiflackskogsmark.Övermossat.

6479937

545447 57

ArbetsͲID Lämningstyp
223 Röjningsröse

Delomr Beskrivning
X
Y
Z(helam)
1 Röjningsröse,oregelbundet,19x5mst(NVͲSÖ).Ca1,0 6479891 545411 54Ͳ57
mh.Beståravca0,4Ͳ1,0mststenar.Anlagtutmed
bergsklack.Övermossat.MotSenstenröjdfossilåkeryta
(O229).Sannoliktröjningsstenfrånenåkertillhörande
Aspetorpet.

229 Fossilåker

1 Fossilåkeryta,ca9x15mst(ÖͲV).Ikantenavenåker
synligpåEkonomiskakartanfrån1947,tillhörande
Aspetorpet.

6479936

545428 51Ͳ54

252 Vägbank

1 Vägbank,ca25ml,1,8Ͳ2,0mbr(NͲS).Ställviskantadav 6480408
sten,0,5Ͳ1,2mst.Vägenlöperöverettskogsbevuxet
impedimentomgivetavåkermark.MotSstenröjdyta
medröjningsrösen(fossilåker).Blandadlövskog(ek).
Sannoliktensentidavägbankförenuppfartsvägfrån
åkermarkentillimpedimentet.

546212 46Ͳ47

264 Grav

1 Stensättning,rund,ca2x1,7m.0,3mh.Beståravca
0,3Ͳ0,6mststenar.Övertorvad.Belägenca2mNom
denregistreradestensättningenL2009:396,på
moränhöjdigranskogmedenstakainslagavlövträd.

6480597

546430 48

271 Grav

1 Stensättning?Delavkantkedjabeståendeav4st0,4Ͳ0,5 6480592
mststenar,synligamotÖ.Övrigutbredningoklarmen
sannoliktrund,ca3Ͳ4momkrets.Centraltbeväxtmed
engran.Delvisöppenytamedstörreblocksynligaovan
mark.Eventuelltfinnsfleranläggningarinomområdet.

546431 48

302 Områdemedfossil
åkermark

1 Områdemedfossilåkermark?Ca60x35m(NVͲSÖ).
6481201
Stenröjd,planytasomsernågotskåladut,förstärktav
lägetmellanuppstickandeberghällar.INVdelenfinns
ettåkerhak,ca8ml,iNVͲSÖriktning.Runtytanfinns
fleraansamlingarmedröjningssten,bl.a.påberghälleni
V.Röjningsstenenserutatthapåförtsifleraomgångar
ochomfattarbådemindreröjningsrösenoch
oregelbundetpåförd,spriddröjningssten.Belägetpåett
impedimentomgivetavåkermark.Bevuxetmedek,
björkochasp.

547120 43Ͳ48

330 Områdemedfossil
åkermark

1 Områdemedfossilåkermark.Ca90x60m(NͲS).Fossila 6481276
åkerytorbelägnapåimpedimentmarkmedställvis
uppstickandebergidagen.Iåkerytornaskanterfinns
ansamlingaravröjningsstenirösenochstenrader,
huvudsakligenövermossade.Inågrafalltydligaåkerhak.
MotNplanmarksommotSsluttarnedmotbefintlig
åker.Vegetationaven,ekochenstakabjörkochtall
samthögtgräs.Någraavröjningsrösenaärvällagda,
framförallt1iNÖdelenavytanvilketärrundat,3,5x
3,0mst,ca0,5mhochbeståravca0,5Ͳ0,8mst
rundadeochskarpkantadestenari2skift.

547313 43Ͳ53

ArbetsͲID Lämningstyp
Delomr Beskrivning
X
Y
Z(helam)
400 Områdemedfossil
2 Områdemedfossilåkermark.Ca75x40m(ÖͲV).Plana, 6482590 549738 40Ͳ42
åkermark
stenröjda,gräsbevuxnaytormedprydligtlagd/samlad
röjningsstenemellan.KantasavslånͲochnyponbuskar
samtask.
428 Fossilåker

2 Fossilåker.Ca40x20m(NVͲSÖ)(inomUO).Skålad,
6482904
bassängliknandeyta,stenröjdmedangränsande
ansamlingaravodlingsstenikantenuppmot
impedimentiN.Belägenidirektanslutningtill
skålgropsblocksamt2fornlämningsliknandelämningar.
YtanfortsätterutanförUOmotS.Områdetvarbevuxet
avhögtgräsvilketgjordeytansvårattokulärtinventera.

551194 43Ͳ44

452 Fossilåker

2 Fossilåker.Ca40x15m(NͲS).Plan,tillsynesstenröjd
ytauppepåenbergshöjdinneiettskogsparti.Diken
löperruntytan.Enstakastenar(upptill1,0mst)ligger
ytligtinomområdet.Denomgivandeterrängenär
blockrikochbrant.Bevuxenmedblandskog(främstek
ochtall).InomParadistorpetsägor.

6483000

551462 32Ͳ52

462 Gränsmärke

2 Gränsmärke,ovalt,1,0x0,8mst(ÖͲV).Ca0,3mh.
6482922
Bestårav6tättlagdastenari2skift(rundaoch
skarpkantade,ca0,3Ͳ0,5mst).Belägetiskogsmark
direktintillenberghäll.Björkochgranväxerdirektintill.

551479 50

463 Fångstgrop

2 Fångstgrop,rundad/oval.Ca2,8x2,5m(ÖͲV).Ca1,0m 6482910
djup.Slyochormbunkarväxerigropenochlängsdess
kanter.2stubbarikanterna.Ca5mindrestenarsynligai
botten,ca0,1Ͳ0,2mst.Belägenpåenlitenmoränhöjdi
skogsmark.

551460 49

470 Hägnad

3 Stenmur,ca40ml,1,0Ͳ1,3mbr(NNÖͲSSV).0,7Ͳ1,0mh. 6483372
Bestårav0,2Ͳ1,3mststenarlagdai2Ͳ3skift.Kallmurad.
Huvudsakligenanlagddirektmotunderliggande
berghäll.

553716 43Ͳ45

479 Hägnad

3 Stenmur,ca44ml,ca1,0Ͳ2,0mbr(NNVͲSSÖ).0,6Ͳ1,2
6483481
mh.IntaktochmycketvällagdiNdelen.Kallmurad.Sten
iupptill4skift,dockvanligen2Ͳ3skiftdåmurenär
delvisutrasad,framföralltcentraltochiSänden.Ettca
2,0x1,5mstoch1,2mhblockiSändensommuren
lagtsmot.Ställvispåfördröjningssten.Något
övermossadochbevuxenmedormbunkar.Angränsar
motåkermarkiV.

554015 42Ͳ45

485 Hägnad

3 Stenmur,ca38ml,1,2mbr(NͲS).1,1mh.Bestårav0,2Ͳ 6483443
1,3mststenarlagdai3Ͳ4skift.Kallmurad.Belägeninom
impedimentmarkiglesbarrskog.Delvisanlagddirektpå
underliggandeberghäll.

554122 40Ͳ48

ArbetsͲID Lämningstyp
520 Hägnad

Delomr Beskrivning
X
Y
Z(helam)
3 Stenrad/stensträng.Ca23ml,1,0Ͳ1,6mbr(NͲS).Ca0,1Ͳ 6483429 554124 47Ͳ48
0,5mh.Ca0,3Ͳ0,8mststenar,rundadeoch
skarpkantade.1skiftoch2Ͳ3stenaribredd.Ställvis
kraftigtövermossad,framföralltiNdelen.ISdelen
liggerstenarnamyckethögre,deärsynliganertillbasen
ochärintelikaövermossade.Gerettålderdomligt
intryck.StenmurA485ärdelvisuppfördovanpådenna,
eventuelltharstenplockatsfrånA520förattbygga
muren.StenröjdytasomsluttarmotNVdirektiÖ.

Bilaga 2. Lista över möjliga boplatslägen
ArbetsͲID Delomr Beskrivning
Förslagfortsattaåtgärder
X
Y
Z(helam)
120
1 Möjligtboplatsläge,ca100x30m(NͲS).
Arkeologiskutredningetapp2 6478355 545012 54Ͳ59
Topografisktintressantytamedfleranivåerav
eventuellaterrasseringar.Flerastenformationer
synligainomytan.SluttarmotSÖ.
Impedimentmark,hagmarkmedgleslövskog
(björk,rönn,nyponͲochenbuskar).Angränsartill
åkermarkiÖ.
176

1 Möjligtboplatsläge,ca35x10m(SÖͲNV).Flack,
motÖsluttandeterräng.Avverkadyta.MotN
mindrebergsklack.

257

Arkeologiskutredningetapp2 6480525 546329 44Ͳ49
1 Möjligtboplatsläge,ca10x5m(ÖͲV).Sydvänd
avsatsiglesblandskog.MotNhögreliggande
moränͲochbergspartier.MotSflackareytamed
granskog.Ettstörrestenblock,ca2mstoch1,8m
hbelägetikantenavytan.

276

1 Möjligtboplatsläge,ca80x40m(SVͲNÖ).Öom
flacktpartiiåkermark.

281

1 Möjligtboplatsläge,ca130x50m(SVͲNÖ).Flackt Arkeologiskutredningetapp2 6481177 547156 42Ͳ45
höjdpartimotSmellantvåimpedimentiåkermark.
Eventuellthardetvåimpedimentenutgjortett
sammanhängandeimpedimentsomdelvis
uppodlatsisentid.MotÖochNflackhöjdrygg.
MotNavgränsadmotlägreliggandeåkeravtvå
ytormedbergidagen.
1 Möjligtboplatsläge,ca70x30m(NͲS).Flack,svag Arkeologiskutredningetapp2 6481259 547274 42Ͳ44
förhöjningiåkermark.Somimpedimentmedfossil
åkermark.

357

Arkeologiskutredningetapp2 6479522 545396 50Ͳ52

Arkeologiskutredningetapp2 6481162 547022 42

370

2 Möjligtboplatsläge,ca85x55m(ÖͲV).
Arkeologiskutredningetapp2 6481899 548286 40Ͳ45
Höjdläge/topografisktintressantlägeinom
åkermark,idirektanslutningtillimpedimentet
"Fröbacken"medgravfältetL2009:161.Sluttarmot
S.Inomytanpåträffadesfleralösfyndiploglagret.

387

2 Möjligtboplatsläge,ca140x55m(SVͲNÖ).
Arkeologiskutredningetapp2 6482070 548497 40Ͳ43
Boplatslägeinomsvagförhöjningiåkermark,
anslutandetillimpedimentmotÖmedbefintlig
bebyggelse.INdelenangränsandetilltvåmindre
åkerholmarsamtställvisaytormedbergidagen.

440

2 Möjligtboplatsläge,ca40x25m(NͲS).Boplatsläge Arkeologiskutredningetapp2 6482914 551217 44Ͳ45
påimpedimentangränsandetillfossilaåkerytor,
skålgropsblocksamtregistreradförekomstav
skärvsten.MotNflackareytor(åkermark)mot
vattendrag.Inomområdetfinnsförekomstav
ansamlingaravsten/block,ca1,0Ͳ3,5mst.
Områdetbevuxetmedhögtgräs.Ställvisaytor
medbergidagen.

ArbetsͲID Delomr Beskrivning
Förslagfortsattaåtgärder
X
Y
Z(helam)
442
2 Möjligtboplatsläge,ca85x55m(NNÖͲSV),(inom Arkeologiskutredningetapp2 6483010 551402 38Ͳ43
UO).Öppenyta,någotsluttandemotSV.Utgörsav
ängsmarkochärbevuxetmedmyckethögtgräs.
DirektomKumlaånochintillettskogsområdemed
brantabergshöjder.Blandskog(tallarochekar)och
enstakauppstickandeberghällarvidskogskanten.

492

3 Möjligtboplatsläge,ca25x20m(NVͲSÖ).Tidigare Arkeologiskutredningetapp2 6483495 554604 39Ͳ41
utpekatavÖstergötlandsmuseum(objektXXXIX,
Svarvar&Persson2015:41)medföljande
beskrivning:ObjektXXXIX:Boplatsläge,ca30x15
m(NVͲSÖ),belägetpåplanmindremoränavsatsi
NͲochNÖͲsluttningavställvishällbunden
bergshöjd.AvsatsensnågotsmalareVdelkantas
avstoransamlingövermossadestenar,0,2Ͳ0,4m
st.Områdetkanvarapåverkatisambandmed
byggandetavnärliggandemotorvägochjärnväg.

500

3 Möjligtboplatsläge,ca40x20m(SÖͲNV).Svag
sluttningmotN.Planytalängstnediengrund
sluttningmeduppstickandeberghällåtNV.Den
omgivandeterrängenärnaturligthögre.Beväxt
medenstakatallar,aspsly,ormbunkarochhögt
gräs.Tätareskogruntytan.

510

3 Möjligtboplatsläge,ca60x40m(NVͲSÖ).Tidigare Arkeologiskutredningetapp2 6483446 554224 49Ͳ54
utpekatavÖstergötlandsmuseum(objektXXXVIII,
Svarvar&Persson2015:41)medföljande
beskrivning:ObjektXXXVIII:Boplatsläge,ca55x
30m(ÖͲV),belägetisandigmoränmarkisvagNͲ
sluttningavkrönavmoränrygg(ÖͲV).Området
belägetNochNVomstensträngssystem(ÖM66).

528

3 Möjligtboplatsläge,ca35x30m(NͲS).Sydvänd Arkeologiskutredningetapp2 6484075 555384 49Ͳ55
sluttningiglesbarrskogmedenstakalövskog.Mot
Nändmoränermedblock/stenar.

535

3 Möjligtboplatsläge,ca25x15m(SÖͲNV).Ytanvar Arkeologiskutredningetapp2 6484053 555667 47Ͳ48
svårattinventerap.g.a.mycketsly,grenar,ris
samthögtgräspåytan.Tidigareutpekatav
Östergötlandsmuseum(objektXLVI,seSvarvar&
Persson2015:41)medföljandebeskrivning:
ObjektXLVI:Boplatsläge,avstenålderskaraktär,
ca55x45m(NVͲSÖ),belägetisandigmoränmark
påkrönochsvagSͲsluttningavlitenmoränhöjd
medvåtmarkeriNÖochSV.Ienav
markberedningsfårornabelägencentralti
områdetochmotkantenmotNÖkundesparsamt
medskärvstenariakttasvidinventeringstillfället.
(Svarvar&Persson2015:41).

Arkeologiskutredningetapp2 6483471 554340 42Ͳ45

ArbetsͲID Delomr Beskrivning
Förslagfortsattaåtgärder
X
Y
Z(helam)
4231
2 Möjligtboplatsläge,ca70x35m(NͲS).Sydvänt
Arkeologiskutredningetapp2 6482758 551370 37Ͳ41
läge,direktÖomKumlaån.Plan,öppenoch
stenfri,skyddadytaomgivenavberghällar.Beväxt
medblandskog(barrͲochlövskog,framförallt
gran,tallochasp).Övrigaomgivandeytorutgörs
avganskabrantabergssluttningar.Avverkninghar
skettinomytan.
5201

3 Möjligtboplatsläge,ca50x55m(NͲS).Ca43Ͳ45m Arkeologiskutredningetapp2 6483916 555229 43Ͳ45
öh.Gräsbevuxenåkerytamed
bergs/impedimentmarkmotN,SochV.Sluttar
motÖ.

4

5

6

L2020:8851

L2020:8852

L2020:8917

1 Bergart

1 Kvarts

1 Bergart

1 Bergart

Knacksten

Bearbetat

Bearbetad

Knacksten

3

L2020:8841

1 Återdepon Knacksten,oval,ca80x50mmst.Granit.Rundadesidor,ser
slagenutienaänden.

1 Återdepon Kvarts,bearbetad.Skarpkantad.35x22mmst.

1 Återdepon Slipadsten,defekt.60x40mmst.2slipytor.

1 Återdepon Knacksten/löpare.Rundad.70x80mmst.Entydligslipyta
samtknackspår.Granit.

1 Återdepon Knacksten/löpare,oval,110x70x60mmst.TydligaknackͲ
ochslipspår.Granit.

Knacksten

2

L2020:8839

1 Bergart

Sakord
Antal Fyndstatus Beskrivning
Knacksten
1 Återdepon Knacksten,oval,80x55mmst.Knackspårikortändan.

LͲnr
Fnr Delomr Material
L2020:8838
1
1 Bergart

6480182

6478819

6478795

6478398

6478392

X
6478437

545945

545246

545236

545107

545103

45

50

50

53

53

Y
Möh Foto
545092
53

Bilaga 3. Fyndlista med foton

8

9

10

L2020:9366

L2020:9367

L2020:9371

Avslag

2 Brändlera 

2 Flinta

1 Återdepon Brändlera(lerklining?)43x25x15mmst.

1 Återdepon Avslagavbrändflinta.22x23mmst.

1 Återdepon Brändlera.35x45mmst.

Sakord
Antal Fyndstatus Beskrivning
Mikrospån
1 Återdepon Mikrospånavkvarts.Ca10x11x1Ͳ2mmst.

2 Brändlera 

LͲnr
Fnr Delomr Material
L2020:9361
7
2 Kvarts

6481916

6481792

6481877

X
6481886

548273

548247

548263

46

39

42

Y
Möh Foto
548293
42

13

14

15

16

L2020:9380

L2020:9383

L2020:9432

L2020:9433

2 Kvarts

2 Bergart

2 Bergart

2 Bergart

Avslag

Knacksten

Bearbetad

Bryne

Bryne

12

L2020:9377

2 Bergart

Sakord
Avslag

LͲnr
Fnr Delomr Material
L2020:9374
11
2 Kvarts

6481884

X
6481906

1 Återdepon Kvartsavslag.22x15x9mmst.

1 Återdepon Knacksten/löpare.Ca85x78mmst.Rundadmed3slipytor
och2knackytor.

6481950

6481964

1 Återdepon Slipadsten,delavvridkvarn?Planslipadytamedrundadkant. 6481779
90x60x60mmst.

1 Återdepon Bryne,defekt.55x37x15mmst.Defekt.Slipytamedeggspår 6481783
påenasidan.

1 Återdepon Skifferbryne.Avlångt,120x37x20mmst.Defekt.Planslipat
påensida,eggslipatpåandrasidan.

Antal Fyndstatus Beskrivning
1 Återdepon Kvartsavslag.26x21mmst.

548412

548413

548271

548276

548319

40

40

39

39

41

Y
Möh Foto
548275
45

20

21

22

L2020:9504

L2020:9508

L2020:9509

2 Bergart

2 Flinta

2 Bergart

2 Bergart

1 Återdepon Knacksten.86x92x89mmst.Rund/facetterad.5slipytor
samt2knackytor.

1 Återdepon Flinta.38x24x16mmst.Krustaavrödsandsten(?)



Knacksten

1 Återdepon Knacksten.47x35x21mmst.Defekt.

6482852

6483001

6482646

1 Återdepon Slipstenavsandsten.155x110x68mmst.Defekt.Skadadav 6482657
plog/harv.

Knacksten

Slipsten

19

L2020:9505

X
6482653

1 Återdepon Knacksten.66x65x53mmst.Defekt.Facetterad,medminst 6482725
5slipytorsamtknackspår.Uppskattasvaratillhälftenbevarad.
Någotporösbergart.

Knacksten

18

L2020:9501

2 Bergart

Sakord
Antal Fyndstatus Beskrivning
Bearbetad
1 Återdepon Slipadsten.82x70x31mmst.Defekt.Slipytapåensida.

LͲnr
Fnr Delomr Material
L2020:9498
17
2 Bergart

550611

550554

550149

550220

549800

40

38

41

41

38

Y
Möh Foto
549669
40

26

27

28

29

L2020:9513

L2020:9444

L2020:9448

L2020:9450

2 Kvarts

2 Kvarts

2 Kvarts

2 Bergart

2 Bergart

Avslag

Mikrospån

Avslag

Knacksten

Knacksten

25

L2020:9512

6482825

6482948

6482905

X
6482893

1 Återdepon Kvartsavslag.21x19x13mmst.

1 Återdepon Mikrospån.Ca25x21x4mmst.Relativttransparentkvarts.

6482560

6482558

1 Återdepon Kvartsavslag.Ca24x20x5mmst.Relativttransparentkvarts. 6482533

1 Återdepon Knacksten.68x62x42mm.Defekt.

1 Återdepon Knacksten.95x54x37mmst.Facetterad.Defekt.

1 Återdepon Knacksten.59x54x45mmst.Rundad/facetterad.

Knacksten

24

L2020:9511

2 Bergart

Sakord
Antal Fyndstatus Beskrivning
Knacksten
1 Återdepon Knacksten/löpare.74x62x33mmst.Defekt.

LͲnr
Fnr Delomr Material
L2020:9510
23
2 Bergart

549390

549384

549345

551268

550620

550568

39

38

38

41

39

40

Y
Möh Foto
550591
39

33

34

35

L2020:9503

L2020:9502

L2020:9507

2 Bergart

2 Bergart

2 Bergart

2 Grönsten

Knacksten

Knacksten

Knacksten

Slipadyxa

32

L2020:8756

6482696

X
6482594

1 Återdepon Knacksten.Rundad.Intakt.95x80x90mmst.Facetterade
sidorochtydligaslipͲochknackspår.

6482878

1 Återdepon Skärvigtfragmentavenrundadstenmedknackspår.62x55x 6482789
20mmst.Sannoliktdelavenknackstensomanväntssom
härdsten.Granit.

1 Återdepon Knacksten/löpare.Rundad/oval.95x80x70mmst.Granit.
6482765
Facetteradesidorochknackspår.1sidasernärmastskåladut
ochärfintslipad.

1 Tillvaratag Trindyxaavgrönsten.Ca120mml,50mmbrvideggen,15Ͳ20 6482754
en
mmbrvidnacken.Ca20Ͳ30mmtjiprofil.Vikt:228gram.

1 Återdepon Kvartsbit.50x45x20mmst.Relativttransparent.Mycket
skarpegg.Eventuelltnågotslagsskrapaellerskärverktyg?

Bearbetat

31

L2020:9492

2 Kvarts

Sakord
Antal Fyndstatus Beskrivning
Bearbetat
1 Återdepon Kvarts,delavskrapa?55x38x13mmst.Brastorlekfören
skrapaochkanternasernågotretuscheradeut.

LͲnr
Fnr Delomr Material
L2020:9452
30
2 Kvarts

550411

549855

550037

549782

549556

41

39

40

39

38

Y
Möh Foto
549364
38

1 Återdepon Kvartsavslag.35x20mmst.

Avslag

1 Kvarts

L2020:8800

37

Sakord
Antal Fyndstatus Beskrivning
Knacksten
1 Återdepon Knacksten.Fragment.40x45mmst.

LͲnr
Fnr Delomr Material
L2020:9506
36
2 Bergart

6478067

X
6482739

545101

53

Y
Möh Foto
550384
39

Bilaga 4. Lämningslista med rekommendationer
ID
100
107/F37
129/F1
127/F2
128/F3
130
140/F4
141/F5
142
148
188
195
208
220
222
223
229
231/F6
252
264
271
302
330
377/F7
378/F8
381/F9
367/F10
368/F11
369/F12
380/F13
382/F14
385/F15
386/F16
394/F27
395/F28
396/F29
397/F30
412/F31
411/F17
400
414/F32
413/F18
416/F34
415/F33
422/F20
421/F19
420/F36
418/F35
423/F21
424/F22
425/F23
426/F24
427/F25
428
448/F26
452
462
463
470
479
485
520

Delomr KMRͲnr
1
1 L2020:8800
1 L2020:8838
1 L2020:8839
1 L2020:8841
1 L2020:8850
1 L2020:8851
1 L2020:8852
1
1
1 L2020:8914
1 L2020:8915
1 L2020:8916
1
1 L2020:8913
1
1
1 L2020:8917
1
1 L2020:8918
1 L2020:8919
1
1
2 L2020:9361
2 L2020:9366
2 L2020:9367
2 L2020:9371
2 L2020:9374
2 L2020:9377
2 L2020:9380
2 L2020:9383
2 L2020:9432
2 L2020:9433
2 L2020:9444
2 L2020:9448
2 L2020:9450
2 L2020:9452
2 L2020:9492
2 L2020:9498
2
2 L2020:8756
2 L2020:9501
2 L2020:9502
2 L2020:9503
2 L2020:9504
2 L2020:9505
2 L2020:9506
2 L2020:9507
2 L2020:9508
2 L2020:9509
2 L2020:9510
2 L2020:9511
2 L2020:9512
2
2 L2020:9513
2
2
2 L2020:9514
3 L2020:9713
3 L2020:9716
3 L2020:9719
3 L2020:9570

Lämningstyp
Hägnad
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Hägnad
Fyndplats
Fyndplats
Stenrad/syllsten?
Områdemedfossilåkermark
Röjningsröse
Röjningsröse
Röjningsröse
Fossilåker?
Gränsmärke
Röjningsröse
Fossilåker
Fyndplats
Vägbank
Stensättning
Stensättning
Områdemedfossilåkermark?
Områdemedfossilåkermark
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Områdemedfossilåkermark
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fyndplats
Fossilåker
Fyndplats
Fossilåker
Gränsmärke
Fångstgrop
Hägnad
Hägnad
Hägnad
Hägnad

Antikvariskbedömning
Registrerasej
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Registrerasej
Registrerasej
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Registrerasej
Fornlämning
Registrerasej
Registrerasej
Övrigkulturhistorisklämning
Registrerasej
Fornlämning
Möjligfornlämning
Registrerasej
Registrerasej
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Registrerasej
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Registrerasej
Övrigkulturhistorisklämning
Registrerasej
Registrerasej
Fornlämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Övrigkulturhistorisklämning
Fornlämning

Förslagfortsattaåtgärder
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Arkeologiskutredningetapp2
Ingenåtgärd
Arkeologiskförundersökning
Arkeologiskutredningetapp2
Ingenåtgärd
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Arkeologiskutredningetapp2
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Ingenåtgärd
Arkeologiskförundersökning

Bilaga 5. Lämningslista KMR
LͲnrKMR
ArbetsͲID Delomr Lämningstyp
L2020:8800 107/F37 1
Fyndplats

EgenskapsvärdeKMR Antikvariskbedömning
Kvarts
Övrigkulturhistorisklämning

BeskrivningKMR
Fyndplatsför1kvartsavslag.Påträffati
åkermark.Ca3,5x2cmst.Ejtillvarataget.

L2020:8850 130

1

Hägnad

Stenmur

Stenmur,totallängd82m,(VSVͲÖNÖ),1,2Ͳ1,7m
br.0,8Ͳ1,2mh.Kallmuradmed0,15Ͳ0,9mst
stenar.2delar,medöppningcentralt.Delvis
belägenpåbergmotNÖ.

L2020:8838 129/F1

1

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca8x5,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:8839 127/F2

1

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten/löpare.Påträffadi
åkermark.Ca11x7cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:8841 128/F3

1

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten/löpare.Påträffadi
åkermark.Ca7x8cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:8851 140/F4

1

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1slipadsten.Påträffadiåkermark.
Ca6x4cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:8852 141/F5

1

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1bitbearbetadkvarts.Påträffadi
åkermark.Ca3,5x2cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:8913 222

1

Gränsmärke

Fornlämning

Gränsmärke,2x1,2m.Bestårav7stenar,0,5Ͳ
0,6mst.Anlagtpåuppstickandebergshöjdi
flackskogsmark.

L2020:8914 188

1

Röjningsröse

Övrigkulturhistorisklämning

Röjningsröse,oregelbundet,4,5x2,8m(NNÖͲ
SSV).0,5mh.Bestårav0,1Ͳ0,6mststenar.
Enstakasmåsten0,05Ͳ0,1mstiytan.Belägetpå
berghäll.

L2020:8915 195

1

Röjningsröse

Övrigkulturhistorisklämning

Röjningsröse,eventuelltdelavraserad
stengärdesgård(?).Ca17ml,4mbr(NVͲSÖ).
Beståendeav0,3Ͳ0,9mststenar.Anlagdpå
berg,sluttandemotV.PådenVsidanfinnsen
mindreansamlingmedsmåsten,0,05Ͳ0,1mst.

L2020:8916 208

1

Röjningsröse

Övrigkulturhistorisklämning

Röjningsröse,ovalt/avlångt.9,5x4,6mst(NͲS).
0,5Ͳ0,8mh.Beståravsten,0,3Ͳ1,2mst(de
flestarunt0,5mst)iupptill3kallmuradeskift.
Anlagtdirektpåberghäll.Delvis
stenmursliknandeiSdelen.Stenröjdaytordirekt
iÖochV.

L2020:8917 231/F6

1

Fyndplats

L2020:8918 264

1

Stensättning

Fornlämning

Stensättning,rund,ca2x1,7m.0,3mh.Består
avca0,3Ͳ0,6mststenar.

L2020:8919 271

1

Stensättning

Möjligfornlämning

Stensättning(?)beståendeav4st0,4Ͳ0,5mst
stenar,synligamotÖ,vilkaeventuelltbildaren
kantkedja.Övrigutbredningoklarmensannolikt
rund,ca3Ͳ4momkrets.

L2020:9361 377/F7

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1mikrospånavkvarts.Påträffati
åkermark.Ca1cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9366 378/F8

2

Fyndplats

Brändlera/lerklining

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1bitbrändlera.Påträffadi
åkermark.Ca3,5x4,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9367 381/F9

2

Fyndplats

Flinta

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1avslagbrändflinta.Påträffati
åkermark.Ca2cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9371 367/F10

2

Fyndplats

Brändlera/lerklining

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1bitbrändlera.Påträffadi
åkermark.Ca4x2,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9374 368/F11

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1kvartsavslag.Påträffati
åkermark.Ca2,5x2cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9377 369/F12

2

Fyndplats

Skiffer

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1skifferbryne.Påträffatiåkermark.
Ca12x4cmst.Ejtillvarataget.

Övrigkulturhistorisklämning

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca8x5cmst.Ejtillvaratagen.

LͲnrKMR
ArbetsͲID Delomr Lämningstyp
L2020:9380 380/F13 2
Fyndplats

EgenskapsvärdeKMR Antikvariskbedömning
Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

BeskrivningKMR
Fyndplatsför1bryne.Påträffatiåkermark.Ca
5,5x4cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9383 382/F14

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1slipadsten,eventuelltdelaven
vridkvarn.Påträffadiåkermark.Ca9x6cmst.Ej
tillvaratagen.

L2020:9432 385/F15

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten/löpare.Påträffadi
åkermark.Ca8,5x8cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9433 386/F16

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1kvartsavslag.Påträffati
åkermark.Ca2x1,5cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9444 394/F27

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1kvartsavslag.Påträffati
åkermark.Ca2,5x2cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9448 395/F28

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1mikrospånavkvarts.Påträffati
åkermark.Ca2,5x2cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9450 396/F29

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1kvartsavslag.Påträffati
åkermark.Ca2x2cmst.Ejtillvarataget.

L2020:9452 397/F30

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1bitbearbetadkvarts,eventuellt
delavenskrapa.Påträffadiåkermark.Ca5,5x4
cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9492 412/F31

2

Fyndplats

Kvarts

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1bitbearbetadkvarts,eventuellt
delavenskrapa.Påträffadiåkermark.Ca5x4,5
cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9498 411/F17

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1slipadsten.Påträffadiåkermark.
Ca8x7cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:8756 414/F32

2

Fyndplats

Grönsten

Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1trindyxaavgrönsten,ca12x2Ͳ5
mst,ca2Ͳ3cmtj.Påträffadiåkermark.

L2020:9501 413/F18

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca6,5x6,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9502 416/F34

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsfördelav1knacksten.Påträffadi
åkermark.Ca6x5,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9503 415/F33

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten/löpare.Påträffadi
åkermark.Ca9,5x8cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9504 422/F20

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsfördelav1knacksten.Påträffadi
åkermark.Ca5x3,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9505 421/F19

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1slipstenavsandsten.Påträffadi
åkermark.Ca15,5x11cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9506 420/F36

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsfördelav1knacksten.Påträffadi
åkermark.Ca4x4,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9507 418/F35

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca9,5x8cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9508 423/F21

2

Fyndplats

Flinta

Fyndplatsför1bitflinta.Påträffadiåkermark.Ca
4x2,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9509 424/F22

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca8,5x9cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9510 425/F23

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten/löpare.Påträffadi
åkermark.Ca7,5x6cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9511 426/F24

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca6x5,5cmst.Ejtillvaratagen.

Övrigkulturhistorisklämning

LͲnrKMR
ArbetsͲID Delomr Lämningstyp
L2020:9512 427/F25 2
Fyndplats

EgenskapsvärdeKMR Antikvariskbedömning
Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

BeskrivningKMR
Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca9,5x5,5cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9513 448/F26

2

Fyndplats

Övrigbergart/mineral Övrigkulturhistorisklämning

Fyndplatsför1knacksten.Påträffadiåkermark.
Ca7x6cmst.Ejtillvaratagen.

L2020:9514 463

2

Fångstgrop

Rund

Fornlämning

Fångstgrop,rundad/oval.Ca2,8x2,5m(ÖͲV),
1,0mdjup.5mindrestenarsynligaibotten,ca
0,1Ͳ0,2mst.

L2020:9713 470

3

Hägnad

Stenmur

Övrigkulturhistorisklämning

Stenmur,ca40ml,1,0Ͳ1,3mbr(NNÖͲSSV).0,7Ͳ
1,0mh.Bestårav0,2Ͳ1,3mststenarlagdai2Ͳ3
skift.Kallmurad.Huvudsakligenanlagddirekt
motunderliggandeberghäll.

L2020:9716 479

3

Hägnad

Stenmur

Övrigkulturhistorisklämning

Stenmur,ca44ml,ca1,0Ͳ2,0mbr(NNVͲSSÖ).
0,6Ͳ1,2mh.IntaktochmycketvällagdiNdelen.
Kallmurad.Steniupptill4skift,dockvanligen2Ͳ
3skiftdåmurenärdelvisutrasad,framförallt
centraltochiSänden.Ettca2,0x1,5mstoch
1,2mhblockiSändensommurenlagtsmot.
Ställvispåfördröjningssten.

L2020:9719 485

3

Hägnad

Stenmur

Övrigkulturhistorisklämning

Stenmur,ca38ml,1,2mbr(NͲS).1,1mh.
Bestårav0,2Ͳ1,3mststenarlagdai3Ͳ4skift.
Kallmurad.Delvisanlagddirektpåunderliggande
berghäll.

L2020:9570 520

3

Hägnad

Stensträng

Fornlämning

Stensträng(?).Ca23ml,1,0Ͳ1,6mbr(NͲS),ca
0,1Ͳ0,5mh.Bestårav0,3Ͳ0,8mststenari1skift
och2Ͳ3stenaribredd.Överlagrasdelvisavenca
1,1mhstenmur.

Bilaga 6. Detaljkartor

DETALJKARTA 1. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 2. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 3. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 4. Skala 1:1500.

DETALJKARTA 5. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 6. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 7. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 8. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 9. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 10. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 11. Skala 1:1500.

DETALJKARTA 12. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 13. Skala 1:1500.

DETALJKARTA 14. Skala 1:1500.

DETALJKARTA 15. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 16. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 17. Skala 1:200.

DETALJKARTA 18. Skala 1:1500.

DETALJKARTA 19. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 20. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 21. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 22. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 23. Skala 1:2000.

DETALJKARTA 24. Skala 1:2000.

Bilaga 7. L2020:8182 - Paradistorpet
PågränsenmellanfastigheternaParadistorpet1:4ochLillkyrkaͲMånestad1:1iLillkyrkasocken,
direktösteromKumlaånochcirka30meternorromgränsenfördethäraktuellaUO,noteradesvid
inventeringstillfälletenhusgrundinomfastigheten”Paradistorpet”.”TorpetParadis”eller”Paradis”
ärutsattmedtextochhussymbolerpådengeometriskaavmätningskartanöverFyrbyfrånår1691
(LSAaktD14:22–3)liksomstorskifteskartornaöverFyrbyfrånår1772(LSAaktD63Ͳ3:1)ochHerrbeta
frånår1782(LSAaktD119Ͳ8:1).År1788karteradesplatsenisyfteatt”afmätaochupgåRågången
omkringUtjordenParadisetkalladpåFyrbyägor”(LSAaktD63Ͳ8:1).Paradisetomfattadedåen
hustomtmedenutsatthussymbolinorradelenavytan,åkraravlerjord,backarochängsmarksamt
en”bergigbeteshage”medlövͲochtallskog(LMAakt05ͲlilͲ14).Utjordbetecknarenobebodd
mindreellerstörrejordbruksenhet.Mångasmåutjordarbelägnaibyarharenbakgrundsom
ödegårdarpåmedeltidenochharsenaretagitsöverochbrukatsutanattbebyggaspånytt.
FörekomstenavutjordarinombyarärsärskiltkoncentreradtillöstraMellansverigesslättbygder
(Karsvall2016:346).Vissautjordarförefallerocksåhaåterbebyggtsövertid.Detärdockmycket
osäkerthuruvidatorpetParadisetfaktisktmotsvararenutjordavdettaslagiochmeddetre
hussymbolernaochspecificeringenavtvåkronohemmanochenkronoutjordikartprotokollet. På
enskifteskartanöverFyrbyfrånår1820(LSAaktD63Ͳ3:2),lagaskifteskartornaöverMarkebyfrånår
1859(LMAakt05ͲGISͲ50)samtHerrbetafrånår1865(LMAakt05ͲTÖRͲ83),Häradsekonomiska
kartanöverSkruckebyfrånår1868–77(RAKaktJ112Ͳ55Ͳ24)ochdenEkonomiskakartanöver
Törnevallafrånår1947(RAKaktJ133Ͳ8G6a68)förekommerortnamnetParadistorpet,men
hustomtersaknas.Troligtvisförsvannbebyggelseninomfastighetenunder1800Ͳtalet,förmodligen
underdessförstahälftmedhänvisningtilldethistoriskakartmaterialet.

DeidagsynligalämningarnaefterParadisetutgörsavenrektangulärhusgrund(A434)belägenpåen
bergsklackmellandenängsmarksomomgerKumlaånivästerochskogsmarkeniöster.Påhalva
husgrundenharenstenmuruppförts,medentotalhöjdavcirkaenmeter.Vidskogspartietnorrom
husgrundenfinnsävenspåravenbruksväg.Dettaärsannoliktresteravden”sämrebrukningsväg”
vilkenlöperiNͲSriktningdirektvästeromhusgrundenpådenEkonomiskakartanöverTörnevalla
frånår1947(RAKaktJ133Ͳ8G6a68).HusgrundenA434ärbelägenrunt50metersöderomdet
ungefärligalägetfördenutritadehustomtenidetäldrekartmaterialet.Detäroklartvilkentypav
byggnaddenutgörmendenhörmedstörstasannolikhettilltorpmiljön.Lämningenärsvåratt
tidfästanärmareidagslägetutanmeringåendekartͲsamtarkivstudiermentolkasvaratillkommen
föreår1850medhänvisningtilldethistoriskakartmaterialet.Husgrundenhardärmedregistrerats
somenlägenhetsbebyggelseavtypentorpiKulturmiljöregistretmedantikvariskbedömning
fornlämning.DålämningenärbelägenutanförUOhardenregistreratsutanförKMLͲbeslutochär
därmedejkoppladtilluppdragsnumretfördenhäraktuellautredningeniKMR.Lämningenhar
erhållitlämningsnummerL2020:8182iKMR.









UtsnitturgeometriskavmätningskartaöverFyrbyfrån
år1691(LSAaktD14:22–3).






LͲnrKMR

ArbetsͲID Lämningstyp

L2020:8182 434/441

Egenskapsvärde Antbedömning BeskrivningiKMR

Lägenhetsbebyggelse Torp

Foto av husgrunden A343 från sydöst.

Fornlämning

X

Y

Mö

Torplämning,beståendeav1 6483068 551445 45
husgrund,ca7,5x5m(NͲS).
Husgrundenbestårav
stensyllaravupptill0,4mst
ochställviskanthuggna
stenar.0,1Ͳ0,25mh.PåN
sidanharenstenmurdelvis
uppförtspåhusgrunden,upp
till1,0mh.

En arkeologisk utredning har under hösten 2020, efter beslut
av Länsstyrelsen Östergötland, genomförts inför en planerad
flytt av en befintlig kraftledning. Utredningsområdet utgjordes
av en cirka 1,4 mil lång och 100-350 meter bred korridor
mellan Linghem i Linköpings kommun och Bäckeby i Norrköpings
kommun. Vid utredningen påträffades ett antal nya lämningar
som har registrerats i Kulturmiljöregistret, huvudsakligen i form
av fyndplatser, agrara lämningar och gravar. Ett antal ytor har
även pekats ut som potentiella förhistoriska boplatslägen, med
ledning av topografiska förhållanden, lösfynd av förhistoriska
artefakter samt känd fornlämningsbild.

Uppdrag arkeologi i Sverige AB. www.uppdragarkeologi.se. info@uppdragarkeologi.se

