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prickad linje. Den senare sträckningen, som kom att brukas som landsväg fr o m 1700-talet, kan ses 
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3 Utsnitt ur geometrisk avmätning över Bäckeby från år 1702. Ovanför byns tre tomter och på grän-
sen mot Eggeby, ses det torp (ÖM 68) som kom att undersökas arkeologiskt år 1971 inför byggandet 
av väg E4. LMS akt D99-11:1.

4 Tidigare ej registrerad stensträng tillhörande stensträngssystemet RAÄ 212:5, Törnevalla sn, sedd 
från S. Foto Anders Persson, Östergötlands museum.

5 I landskapshandlingar föreställande Munkeboda rättaredöme från år 1552 framgår att den 
tidigare byn Fjättersund (ÖM 78 och 80), söder om Norsholm, då hade fyra brukare. På aktuellt 
utsnitt kan två av dessa urskiljas; Måns och Måns Svensson. Riksarkivet SVAR, landskapshand-
lingar år 1552, Skärkinds, Memmings och Gullbergs härader samt Ringstaholm och Munkeboda 
rättaredömen.

6 Bevarandevärd stensättning, RAÄ 86:1, Törnevalla sn, belägen i markerat krönläge söder om väg 
E4, sedd från Ö. Foto Anders Persson, Östergötlands museum.

7 Större skålgropsförekomst, ÖM 71, funnen söder om väg E4 vid Bäcke by, sedd från SÖ. Foto Kjell 
Svarvar, Östergötlands museum.
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Sammanfattning
Inför byggandet av Ostlänken,  Järna – Linköping C, utförde Östergötlands museum 
under hösten 2014 en arkeologisk utredning, etapp 1, utefter delsträckan Östra 
Malmskogen – Göta kanal. Uppdraget omfattade arkeologisk utredning utefter 
en ca 20 km lång och ca 350 - 1400 m bred korridor, till större delen löpandes 
parallellt med väg E4.

Den arkeologiska utredningen visar att utredningskorridoren mellan Östra 
Malmskogen och Göta kanal berör 100 stycken sedan tidigare kända forn- och 
kulturlämningslokaler (RAÄ-nummer). Under fältinventeringen kom ytterligare 
98 stycken forn- och kulturlämningslokaler (ÖM-nummer) att registreras utefter 
utredningskorridoren. Vidare avgränsades 60 stycken arkeologiska utrednings-
objekt. I samband med utredningen kom också uppgifterna rörande 44 stycken av 
de tidigare kända forn- och kulturlämningslokalerna inom korridoren att revideras, 
då dessa befanns vara felaktiga eller i behov av korrigering.

Östergötlands museum gör bedömningen att 213 stycken lokaler bör omfat-
tas av vidare åtgärder i de fall en eventuell exploatering medför intrång. Fortsatta 
arkeologiska åtgärder kräver beslut enligt Kulturmiljölagen (1988:950). Ansökan 
om tillstånd enligt KML ställs till Kultur- och samhällsbyggnadsenheten vid Läns-
styrelsen Östergötland, vilka beslutar i ärendet.

Kjell Svarvar   Anders Persson
antikvarie   antikvarie

Inledning och bakgrund
Östergötlands museum utförde under hösten 2014 en 
arkeologisk utredning, etapp 1 på delsträckan Östra Malm-
skogen – Göta kanal inför byggandet av Ostlänken, Järna 
– Linköping C. Ostlänken utgör en ca 15 mil ny dubbel-
spårig järnväg och dess förutsättningar och konsekvenser 
för samhället har behandlats i en järnvägsutredning, varav 
denna korridorssträcka inryms i järnvägsutredningen Norr-
köping C – Linköping C (Banverket 2009). Den aktuella 
utredningssträckan Östra Malmskogen – Göta kanal utgör 
en del av järnvägskorridoren direkt öster om Linköpings stad 
och innefattar delar av slättlandskapet beläget mellan väg E4 
i norr och den äldre sträckningen av väg E4 och södra stam-
banan i söder. Korridorens östra del berör större områden 
på båda sidor av motorvägen söder om Göta kanal och dessa 
områden utgörs till stor del av skogsbundna partier. 

Utredningskorridoren är ca 20 km lång och ca 350-1 400 
m bred och omfattar en yta av 980 hektar. Korridorssträckan 
berör bl a ett mycket bevarandevärt fornlämningskomplex 
beläget mellan byn Hallstra och väg E4.

Fältarbetet utfördes under 33 arbetsdagar under perioden 
11 september - 25 november år 2014. Uppdragsgivare var 
Trafikverket, Enhet Stora projekt, som även svarade för de 
arkeologiska kostnaderna. Som projektledare för den arkeo-
logiska utredningen ansvarade Kjell Svarvar. Rapportarbetet 
genomfördes av Kjell Svarvar och Anders Persson. Fältarbetet 
under perioden 11 september - 10 oktober utfördes av Kjell 
Svarvar och Anders Persson. Fältarbetet under perioden 21 
oktober - 25 november utfördes av Kjell Svarvar, Anders 
Persson och Eva Klotz.

Områdesbeskrivning 
och fornlämningsmiljö
Då utredningskorridoren sedan tidigare varit föremål för ana-
lyser och bedömningar beträffande järnvägens påverkan på 
kulturlandskapet och dess fornlämningsmiljöer (Arkeologi-
konsult 2005; Banverket 2009), kommer endast en mycket 
kortfattad genomgång av korridorens kulturhistoriska land-
skapsavsnitt att göras här, detta i enlighet med länsstyrelsens 
förfrågningsunderlag (förfrågningsunderlag 2014-05-13, 
dnr 431-4800-14; förfrågningsunderlag 2014-05-15, dnr 
431-4801-14). Den berörda utredningskorridoren utgör 
del av det som under järnvägsutredningen betecknades som 
blå/röd korridor på sträckan Norrköping – Bäckeby och röd 
korridor på delsträckan Bäckeby – Linköping.

Den aktuella korridorsträckan berör ett varierat kultur-
landskap vars västra del utgör ett utpräglat laga skifteslandskap 
med tämligen hög uppodlingsgrad. Skifteslandskapet är 
här fortfarande väl iakttagbart genom utflyttade gårdar 
och spridd torpbebyggelse. Denna del av östgötaslätten 

är mycket rik på fornlämningar i form av stensättningar, 
gravfält, stensträngssystem och skålgropar. De ovan mark 
synliga fornlämningarna tillhör perioden yngre bronsålder 
till yngre järnålder. Utöver dessa återfinns ett omfattande 
dolt kulturlandskap, främst i form av överodlade gravar 
och boplatslämningar tillhörande ovan nämnda period. 
Korridorssträckan nordöst om Bäckeby, där mängder av 
historiska och sentida kommunikationsstrukturer korsas, 
inrymmer framförallt utmarksområden till den omgivande 
jordbruksbygden. Denna del av utredningskorridoren om-
fattar bl a lämningar efter tidigare torpbebyggelse men även 
en hel del kvarvarande torpmiljöer. Utredningsområdets 
höjd över havet på mellan 35 - 65 m innebär att boplatser av 
stenålderskaraktär också kan finnas i dessa områden.

Korridoren berör en del byar med medeltida belägg. Stora 
Vänge (Norra Vänge), Eggeby, Ryckelösa och Skavestads byar 
ligger alla helt eller delvis inom aktuell utredningskorridor. 
Alla nämns tidigt i det historiska källmaterialet och byarna 
är kontinuerligt bebyggda än till denna dag. Vänge (Vengĳ 
år 1273), Ekeby (idag Eggeby, Ekby år 1361), Ryckelösa 
(Rykalösa år 1376) och Skavestad (SkaghastaÞum år 1358) 
visar genom sina efterleder i form av -by, -stad och -lösa att 
bebyggelsen kan härledas till järnålder (Ortnamnsregistret). 
Efterleden -lösa är särskilt intressant då den brukar tolkas 
som en av de äldsta kvarvarande namntyperna i Östergöt-
land. Enligt en teori skulle betydelsen kunna utgöra äng eller 
betesmark (Franzén 1982).

Utredningskorridoren tangerar eller berör ca 660 stycken 
sedan tidigare kända forn- och kulturlämningar, fördelade på 
100 fornlämningslokaler (RAÄ-nummer). Största delen av 
dessa utgörs av lagskyddade fornlämningar. Cirka två tred-
jedelar av dessa lämningar är belägna på de 13 gravfält som 
återfinns helt eller delvis inom korridoren. Av dessa gravfält 
kan särskilt nämnas RAÄ 130 i Rystads socken och RAÄ 18 
i Törnevalla socken, vilka tillsammans innehåller över 200 
stycken ovan mark synliga gravar. Dessa gravfält har sannolikt 
utgjort bygravfält till Fröstad respektive Skäggestad.

Av gravfälten kan vidare nämnas RAÄ 96 och RAÄ 97 
i Törnevalla socken, vilka tillsammans innehåller drygt 70 
stycken ovan mark synliga gravar tillhörande både äldre och 
yngre järnålder. Gravfälten är belägna ca 300 m norr om byn 
Hallstra och ligger idag endast ett 40-tal meter sydöst om 
väg E4. I omedelbar närhet återfinns en av Östergötlands 
minsta fornborgar, Gullbackens fornborg (RAÄ 98), vilken 
ibland har tolkats som rester efter en befäst järnåldersgård. 
Den rika fornlämningsmiljön avgränsas ställvis av omgivande 
stensträngar.

Utredningskorridoren berör två riksintressen för kultur-
miljö. Törnevalla [KE91] utgör riksintresse med motiveringen: 
Fornlämningskoncentrationer i småbrutet odlings landskap 
med fornlämningar från olika tider samt sockencentrum och 
bybebyggelse med en tydlig bebyggelseutveckling. Utrednings-
korridorens nordöstra ände tangerar riksintresset Göta kanal 
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Figur 2. Den digitala översiktskartan med den aktuella utrednings-
korridoren markerad. De numrerade rektanglarna återger geogra-
fiska läget på detaljkartorna på sidorna 12-27.  Skala 1:75 000.
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[KE9]. Utöver detta berörs fyra utpekade kulturmiljöer i 
länsstyrelsens naturvårdsplan och kulturminnesprogram 
(Länsstyrelsen Östergötland 1983); K24 (Törnevalla kyrko-
miljö m fl), K27 (Fröstad m fl), K23 (Hallstra m fl) och K76 
(Herrbeta).

De ovan nämnda intresseområdena ingår i de värdefulla 
kulturmiljöer som pekades ut i den under järnvägsutredning-
en utformade kulturmiljöanalysen, vilka senare också låg till 
grund för konsekvensbedömningar i projektets MKB. Den 
nu aktuella utredningssträckan Östra Malmskogen – Göta 
kanal berör åtta av dessa kulturmiljöer, se figur 3. Dessa kul-
turmiljöer utgör i sammanfattning nedanstående områden:

• Nr 14 – Norsholm. Kanal- och stationssamhälle med 
nära koppling till Göta kanal och stambanan. Utgör 
också del av riksintresse för kulturmiljö [KE48].

• Nr 15 – Göta kanal. Välbevarad kommunikations-
miljö som är en del av landets främsta kanalmiljöer. 
Utgör också riksintresse för kulturmiljö [KE9].

• Nr 16 – Skogskilen – Landsjöberg. Skogsbundet 
tidigare utmarksområde innehållande kvarstående 
torpbebyggelse och rester efter äldre torp och tidigare 
kommunikationsnät.

• Nr 17 – Markeby – Eggeby – Bäckeby. Jordbruks-
landskap med stort tidsdjup innehållande omfattande 
fornlämningsmiljöer och byar med medeltida belägg.

• Nr 19 – Hallstra – Herrbeta – Skackelstad – Över-
by. Representativt, pedagogiskt och mestadels öppet 
slätt- och laga skifteslandskap med lång odlingskon-
tinuitet och en visuellt tydlig historisk dimension.

• Nr 20 – Skäggestad. Kulturlandskapsutsnitt inne-
hållande herrgårdsliknande storgårdsbyggnad från 
1800-talet omgiven av rika fornlämningsmiljöer från 
äldre och yngre järnålder. Utgör också del av riksin-
tresse för kulturmiljö Törnevalla [KE91].

• Nr 22 – Luestad – Skavestad – Fröstad – Älvestad. 
Utpräglat laga skifteslandskap bestående av ett forn-
lämningstätt och ställvis småbrutet odlingslandskap.

• Nr 24 – Ginkelösa – Vimarka. Välbevarade by- och 
gårdsmiljöer av oskiftade och skiftade karaktärer.
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Figur 3. Den digitala översiktskartan med de åtta värdefulla kulturmiljöer (nr 14-17,19-20, 22 och 24) som pekades ut i kulturmiljöanalysen (år 2005) och som 
analyserades i MKB (år 2009) och vilka berör aktuell utredningskorridor. De två riksintresseområdena för kulturmiljö, Törnevalla [KE91] och Göta kanal [KE9], 
som berör utredningskorridoren är markerade med rött. Skala 1:100 000.

Tidigare arkeologiska 
utredningar och undersökningar
Utredningskorridoren och dess närområde har tidigare 
berörts av omkring 20 stycken arkeologiska uppdrag. En del 
av de tidigare genomförda arkeologiska arbeten som berör 
aktuell utredningskorridor inryms i resultatet av projektet 
Ostlänken-GIS. I samband med arkivstudier genomförda in-
för den arkeologiska utredningen har dock ytterligare tidigare 
genomförda arkeologiska insatser, belägna inom eller direkt 
invid utredningskorridoren, kunnat påvisas. Rapporterna 
tillhörande de tidigare ej uppmärksammade utredningarna/
undersökningarna ingår i referenslistan tillhörande denna 
rapport och resultaten av dessa arkeologiska insatser har 
givetvis tagits i beaktande under genomförandet av aktuell 
arkeologisk utredning.

En del av de tidigare genomförda arkeologiska arbetena 
utgörs av mindre arkeologiska utredningar, etapp 1, vilka 
till största del berört korridorens ytterkanter (Celin 2013; 
Elfstrand 1990; Helander 2008; Larsson 1999; Nilsson 2002; 
Svarvar 2005).

Några av de tidigare genomförda arkeologiska arbetena 
föranleddes av byggandet av dagens motorvägssträcka för 
väg E4 och därtill hörande anläggningar och omfattade till 
stor del arkeologiska slutundersökningar i form av grav-
fältundersökningar (Claréus m fl; Nilsson 1976a; Nilsson 
1976b; Nilsson 1976c; Nilsson & Östmark 1973; Zerpe 
1990; Zerpe 1991).

Två större, då planerade, infrastrukturprojekt under 
1990-talet och delvis belägna inom nu aktuell utredningskor-
ridor motiverade även de arkeologiska insatser. I samband 
med studiet av tre altenativa korridorer för ny järnvägs-
sträckning mellan Norrköping och Gistad genomfördes 
en arkeologisk förstudie (Larsson 1995). Den del av de i 
fornminnesregistret byråmässigt inlagda lokalerna från 
denna förstudie, belägna inom nu aktuell utredningskor-
ridor, har besiktigats under fältinventeringen i samband 
med aktuell arkeologisk utredning. Inför planerandet av en 
regionflygplats placerad mellan Linköping och Norrköping 
genomfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 inom ett 
större område (Larsson 1994). Ett mindre parti av det ar-
keologiska utredningsområdet för denna tidigare planerade 
flygplats, Gothia Airport, sammanfaller också med nu berörd 
utredningskorridor på en sträcka av ca 3,5 km söder om väg 
E4 mellan Markeby och Bäckeby. 
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Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild 
av de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och 
belägenhet samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och 
kulturlämningar inom aktuell järnvägskorridor. Utöver 
detta skulle presumtiva lägen för fornlämningar (så kallade 
utredningsobjekt) lokaliseras inom utredningskorridoren.

Lämningar som påträffades vid utredningen dokumen-
terades avseende typ och utbredning. Utredningens resultat 
ska vid eventuell framtida exploatering kunna ligga till grund 
för länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ärendet, utgöra ett 
underlag för uppdragsgivarens planeringsarbete och kunna 
användas som ett fullgott underlagsmaterial i en fortsatt 
besluts- och planeringsprocess.

Utredningen ger också förslag på vidare antikvariska åtgär-
der på de platser där fornlämning eller möjlig fornlämning 
är belägen inför en eventuell exploatering.

Utrednings- och 
dokumentationsmetod
Den arkeologiska utredningen innehöll tre huvudmoment:

• Kart- och arkivstudier inklusive viss digital rektifiering 
av historiskt kartmaterial.

• Fältinventering av hela utredningskorridoren .

• Sammanställning av resultaten i denna rapport och 
anmälan av nypåträffade samt reviderade forn- och 
kulturlämningar till det digitala fornminnesregistret 
(FMIS).

Kart- och arkivstudier
För att erhålla ett fullgott antikvariskt underlag kopplat 
till den lagförändring i Kulturmiljölagen (1988:950) som 
trädde i kraft 1 januari 2014 och som innefattar en 1850-års 
gräns gällande fornlämning (Riksantikvarieämbetet 2013) 
har arbetet med kart- och arkivstudier utgjort en viktig del 
i berörd utredning.

Utredningen kom att inledas med en kart- och arkivge-
nomgång inklusive viss rektifiering av historiskt kart material. 
Kart- och arkivstudierna syftade i första hand till att loka-
lisera tidigare ej registrerade forn- och kulturlämningar. 
Samtliga tillgängliga historiska kartor över de fastigheter som 
berörs av korridoren har studerats. I rapportens referensför-
teckning är dock endast de historiska kartor som innehåller 
information som använts i registreringen av forn- och kul-
turlämningslokaler medtagna.

Excerperingsarbetet gjordes för att erhålla signaler och tips 
över tidigare ej uppmärksammade och registrerade forn- och 
kulturlämningslokaler. Detta arbete innefattade även en ge-
nomgång av dokument förvarade i Östergötlands museums 
topografiska arkiv tillhörande de fastigheter som berörs av 
utredningskorridoren. Relevant antikvarisk litteratur och 
arkeologiska rapporter har också använts.

I förekommande fall har några av de berörda socknarnas 
kyrkböcker och länets mantalslängder studerats. Dessa 
studier har genomförts för att, där det bedömts vara nödvän-
digt, erhålla äldsta kända belägg på äldre och nu försvunnen 
bebyggelse. På detta sätt har de, tillsammans med historiskt 
kartmaterial, använts till att bedöma en lämnings antikva-
riska status kopplat till 1850-års-gränsen.

Då aktuell utredningskorridors nordöstra del är belägen 
i ett landskapsutsnitt i vilket förekomster av boplatser av 
stenålderskaraktär är sannolika har också jordartskartor och 
strandförskjutningskartor studerats. Detta för att försöka 
fånga in eventuella lägen för dylika boplatser, vilka vanligen 
återfinns på lättdränerade jordar och i skyddade vattennära 
lägen.

Fältinventering
Efter avslutat excerperingsarbete gjordes en fältinventering 
av hela utredningskorridoren. De uppodlade ytorna inom 
korridoren kom att inventeras mer extensivt. Åkergång 
utfördes endast på ett fåtal lokaler. Utredningsobjekten 
prickades i första hand in utifrån det topografiska läget och 
närheten till sedan tidigare kända eller nypåträffade forn-
lämningar eller där arkivmaterial gett signaler om presumtiv 
fornlämning. Omfattande inventeringsinsatser genomfördes 
i hag- och skogmarkerna inom korridorens utbredning. Ett 
visst fokus under fältinventeringarna lades på att leta efter 
sedan tidigare ej kända skålgropslokaler. Detta eftersom 
fornlämningsbilden utefter korridoren ställvis pekade på 
att skålgropsförekomster skulle kunna förväntas under en 
fältarbetsinsats. Sex stycken skålgropslokaler var också kända 
inom korridoren sedan tidigare. Fältinsatsen innebar att en 
viss tid ägnades åt att, någorlunda systematiskt och med hjälp 
av borste, rengöra stenblock från växtlighet för att försöka 
finna ytterligare skålgropslokaler. Detta arbete gjordes enbart 
inom de områden där fornlämningsbilden och topografin 
indikerade att tidigare ej kända förekomster skulle kunna 
vara möjliga att finna.

Lämningar som påträffades dokumenterades genom upp-
rättande av beskrivning i enlighet med Riksantikvarieämbetets 
praxis för dokumentation av forn- och kulturlämningar 
till FMIS, samt lägesbestämning med GPS-inmätning. 
Detta gjordes för att uppgifterna, tillhörande de forn- och 
kulturlämningslokaler som registrerades i samband med 
utredningen (ÖM-nummer), skulle hålla FMIS-standard. 

I föreliggande rapport redovisas de inom utredningen ny-
registrerade forn- och kulturlämningarna efter preliminär 
nummerserie (ÖM-nr 1-98) i väntan på tilldelat RAÄ-
nummer i fornminnesregistret (FMIS). Uppgifterna rörande 
de forn- och kulturlämningar som påträffades eller kom att 
revideras under utredningen har inrapporterats till Riks-
antikvarieämbetets digitala fornminnesregister FMIS för 
registrering. I fallet med revideringarna har detta skett i form 
av ändringsanmälningar.

Samtliga tidigare registrerade forn- och kulturlämnings-
lokaler (RAÄ-nummer) inom utredningskorridoren (totalt 
100 stycken lokaler innehållande ca 660 forn- och kulturläm-
ningar) kom att besiktigas under inventeringsfasen. Detta 
gjordes för att kontrollera lämningarnas geometri, status och 
kondition. Revideringar av uppgifterna i FMIS tillhörande 
sedan tidigare registrerade lämningar gjordes endast i de fall 
detta ansågs vara relevant och viktigt. De revideringar som 
kom att genomföras gällde exempelvis konstaterade felaktig-
heter i lämningens beskrivningstext, antikvariska bedömning, 
lägesmarkering eller som i ett fåtal fall, att lämningen var 
registrerad i FMIS under fel lämningstyp. Felaktig geometri 
tillhörande tidigare registrerad forn- och kulturlämning i 
FMIS reviderades med hjälp av GPS-inmätning.

Lämningarna som redovisas efter utförd utredning kan 
indelas i nedanstående kategorier efter dess karaktär och 
antikvariska status. Kategorierna följer tillämpningen i 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister och definieras 
enligt följande:

• Fornlämning. Registrerad fornlämning med forn-
lämningsnummer (RAÄ-nummer) utmärkt på 
fastighetskartan eller nyupptäckt fornlämning upp-
rättad efter preliminär nummerserie (ÖM-nummer). 
Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen 
(1988:950) och utgör lämningar som uppfyller lagens 
tre fornlämningsrekvisit och bedöms vara tillkomna 
innan år 1850.

• Bevakningsobjekt. Registrerad möjlig fornlämning i 
form av bevakningsobjekt med fornlämningsnummer 
(RAÄ-nummer) vilken ej är markerad på fastighets-
kartan eller nyupptäckt möjlig fornlämning (ÖM-
nummer). Detta innebär vanligtvis att lämningens 
status ej går att avgöra genom okulär besiktning utan 
måste utredas vidare, t ex vid exploatering. I denna 
kategori ingår även bebyggda by- och gårdstomter med 
historiska belägg, vilka betraktas som fornlämning 
men registreras som bevakningsobjekt av registre-
ringstekniska skäl.

• Övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar med kul-
turhistoriskt värde vilka faller under Skogsvårdslagens 

(1979:429) hänsynsparagrafer. Lämningar i denna 
kategori är de som inte uppfyller Kulturmiljölagens tre 
fornlämningsrekvisit och/eller bedöms vara tillkomna 
efter år 1850. Dessa bör dokumenteras och i vissa fall 
karteras och hänsyn bör tas så långt det är möjligt vid 
exploatering (RAÄ- eller ÖM-nummer).

• Uppgift om. Lokaler som är kända genom tidigare 
uppteckningar eller muntlig källa men där lämningar 
inte återfinns eller bedöms kvarligga (RAÄ- eller 
ÖM-nummer).

• Ej kulturhistorisk lämning. Används för tidigare 
registrerad lämning (RAÄ-nummer) som vid förnyad 
bedömning inte anses ska ingå i fornminnesregistret 
(lämningstyp utgår).

Utöver detta redovisas även så kallade arkeologiska ut-
redningsobjekt vilka utgör områden vars topografiska 
förutsättningar och omgivande miljö medför att fornläm-
ning, ej synlig ovan mark, kan förväntas i samband med 
markingrepp. Dessa arkeologiska utredningsobjekt utgör 
sålunda presumtiva fornlämningar och bör utredas vidare 
genom sökschaktsgrävning inför eventuell exploatering. 
Objekten numreras i föreliggande rapport efter egen num-
merserie (Objekt I-LX). Objektens avgränsning är endast 
ungefärlig och ska ej ses som exakt fastslagen. Inom utred-
ningen har avgränsningen av objekten också utformats med 
hänsyn till utredningsområdet, varför utredningsobjektens 
markering aldrig löper utanför gällande utredningskorridor.

Utredningsobjekten har framförallt utformats på lägen 
där förhistoriska boplatslämningar eller gravanläggningar 
kan förväntas. I några fall har objekt också placerats ut där 
lämningar efter äldre torp- eller backstugebebyggelse kan 
finnas. Dessa utredningsobjekt har uteslutande lagts ut på 
platser där det historiska kartmaterialet, ibland tillsammans 
med uppgifter ur kyrkböcker, pekar på ett äldre och tidigt be-
byggelseläge för torp. Många av dessa objekt är fortfarande till 
viss del bebyggda och förmodade fornlämningar kan sålunda 
visa sig vara kraftigt påverkade av aktiviteter från sen tid.

Åtgärdsförslag
Föreliggande arbete innefattar utarbetande av åtgärdsförslag 
till samtliga RAÄ- och ÖM-nummer samt objekt som berörs 
av utredningsområdet inför en eventuell exploatering. Syftet 
med bestämmelserna i 2 kap Kulturmiljölagen (1988:950) 
är i första hand att bevara fornlämningarna. Det innebär att 
en utgångspunkt vid utformandet av en ny infrastruktur 
ska vara, att hänsyn tas till de sedan tidigare kända fornläm-
ningarna i området så att dessa kan skyddas och bevaras för 
framtiden. I de fall där fornlämningarna trots allt inte kan 
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undvikas följer en rad åtgärder inför exploatering. Beslut 
om åtgärder fattas alltid av länsstyrelsen. De åtgärder som 
föreslås av Östergötlands museum för varje enskild forn- 
och kulturlämning (RAÄ- och ÖM-nummer) samt objekt 
kan ses i kolumn 7 i tabellen tillhörande detaljkartorna på 
sidorna 12-27. Åtgärdsförslagens benämningar definieras 
enligt följande:

• Arkeologisk utredning, etapp 2. Syftar till att ta 
reda på om fornlämning berörs av ett planerat ar-
betsföretag. Detta sker vanligtvis genom arkeologisk 
sökschaktsgrävning. Arkeologiska åtgärder kräver 
beslut enligt Kulturmiljölagen (1988:950). Ansökan 
om tillstånd enligt KML ställs till Kultur- och sam-
hällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland, 
vilka beslutar i ärendet.

• Arkeologisk förundersökning. Syftar till att faststäl-
la och beskriva en fornlämnings karaktär, utbredning, 
omfattning, sammansättning, komplexitet och date-
ring. Resultatet ska ligga till grund för länsstyrelsens 
bedömning av kunskapspotentialen inför kommande 
beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning. En ar-
keologisk förundersökning ska även ge underlag för 
exploatörens vidare planering. Arkeologiska åtgärder 

kräver beslut enligt Kulturmiljölagen (1988:950). 
Ansökan om tillstånd enligt KML ställs till Kultur- 
och samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen 
Östergötland, vilka beslutar i ärendet.

• Bör ej flyttas. Gäller generellt fornlämningar i form 
av vägmärken eller kanalmärken såsom exempelvis 
milstolpar eller alnstenar. Infrastrukturen bör, så långt 
detta är möjligt, utformas så att lämningarna kvarstår 
på ursprungliga platser.

Resultat
Inom utredningskorridoren mellan Östra Malmskogen och 
Göta kanal återfanns innan denna utrednings genom förande 
100 stycken sedan tidigare kända forn- och kulturläm-
ningslokaler med tillhörande undernummer registrerade i 
fornminnesregistret (FMIS) i form av RAÄ-nummer.

I samband med genomförandet av denna arkeologiska 
utredning har ytterligare 98 stycken forn- och kulturläm-
ningslokaler registrerats i form av ÖM-nummer (ÖM 1-98). 
Uppgifterna till dessa har inrapporterats till FMIS och 
lokalerna inväntar sålunda RAÄ-nummer. Fördjupad 

information kring de nyregistrerade lokalerna återfinns i 
bilaga 1 i denna rapport.

Utöver forn- och kulturlämningslokalerna har 60 stycken 
utredningsobjekt (objekt I - LX) i form av mestadels presum-
tiva boplatslägen observerats och prickats in på karta. Dessa 
ska ses som områden inom vilka fornlämning kan förväntas 
vid markingrepp och de bör sålunda utredas vidare inför 
eventuell exploatering. Fördjupad information kring dessa 
återfinns i bilaga 2 i denna rapport.

De forn- och kulturlämningslokaler (RAÄ- och ÖM-
nummer) som redovisas och tas upp i sammanställningen 
av denna arkeologiska utredning är alla, med ett undantag, 
belägna inom gällande utredningskorridor. Den undantagna 
lokalen, belägen något utanför korridoren, är medtagen då 
geometrin till denna innan utredningens genomförande 
ursprungligen låg inom utredningskorridoren. Efter fältin-
ventering och revidering av uppgifterna tillhörande lokalen 
är geometrin numera belägen utanför utredningsområdet.

Samtliga forn- och kulturlämningslokaler (RAÄ- och 
ÖM-nummer) och utredningsobjekt redovisas på detaljkar-
torna med tillhörande tabeller på sidorna 12-27. Observera 
gällande denna redogörelse att varje lämning och objekt bara 
redovisas en gång, varför det kan finnas lämningar och objekt 
som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt.

ÖM-nummer
Av de 98 nyregistreringarna bedöms 56 stycken lokaler ut-
göra lagskyddade fornlämningar. Den arbetsinsats som lades 
ner på att inventera efter tidigare ej kända skålgropslokaler 
resulterade i att 16 stycken lokaler med skålgropar kunde 
registreras i samband med utredningen. Dessa lokaler är 
relativt jämnt spridda i korridoren mellan Fröstad i väster 
till Bäckeby i öster men med en större koncentration i om-
rådet nordväst om Herrbeta by, söder om väg E4. Bland de 
nyregistrerade lokalerna finns två något större förekomster, 
ÖM 48 vid Herrbeta och ÖM 71 vid Bäckeby. Denna arkeo-
logiska utredning ska givetvis inte ses som en fullständig och 
komplett skålgropsinventering inom korridoren. Inom detta 
uppdrag har ingen specialinventering ingått. De påträffade 
och nyregistrerade skålgropslokalerna, tillsammans med de 
sedan tidigare kända inom korridoren, måste snarare ses som 
indikationer inom vilka områden ytterligare förekomster kan 
förväntas. Utifrån detta bör den föreslagna åtgärden inför 
eventuell exploatering till dessa lokaler, i form av arkeolo-
gisk förundersökning, även omfatta specialinventering efter 
eventuella ytterligare närliggande förekomster.

Av övriga fornlämningskategorier kan nämnas att 13 
stycken gravar i form av stensättningar nyregistrerats inom 
utredningskorridoren. Majoriteten av dessa är ensamlig-
gande. Även en del stensträngar, stensträngssystem och 

Figur 4. Kjell Svarvar rengör hällen vid skålgropslokalen ÖM 48, vilken innehåller ett 20-tal skålgropar. 
Foto från Ö, Anders Persson, Östergötlands museum.

Figur 5. Anders Persson dokumenterar stensättning ÖM 20. Direkt framför Anders kan gravens kantkedja urskil-
jas. Den sentida stenmur som kan ses i bakgrunden löper över den förhistoriska anläggningens sydöstra kant. Foto 
från N, Kjell Svarvar, Östergötlands museum.
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skärvstenshögar har registrerats under fältarbetsfasen. Till de 
nyregistrerade fornlämningarna hör också inom korridoren 
belägna och bevarade sträckor av den äldre landsvägssträck-
ningen mellan Linköping och Norrköping. Dessa sträckor 
återfinns i nordöstra änden av utredningskorridoren, öster 
om Norsholm, och utgör fysiska rester efter en vägssträckning 
som enligt uppgifter i historiskt kartmaterial och skriftliga 
källor miste funktionen som landsväg i slutet av 1600-talet. 

Två fornlämningslokaler vilka sedan tidigare undersökts 
och borttagits inför byggandet av dagens sträckning av väg 
E4 har också registrerats i samband med utredningen i form 
av ÖM-nummer. Detta har gjorts eftersom denna informa-
tion tidigare saknats i fornminnesregistret (FMIS). De två 
aktuella lokalerna (ÖM 68 och ÖM 69) är belägna i dagens 
sträckning för väg E4 norr och nordväst om Bäckeby och 
omfattades av arkeologiska undersökningar under åren 1970 
och 1971 (Nilsson 1976a; Nilsson 1976b). I dessa områden 
genomfördes en rad arkeologiska undersökningar inför 
motorvägsbygget men informationen kring de ovan nämnda 
lokalerna har dock aldrig registrerats i fornminnesregistret. 

Revideringar av 
befintliga RAÄ-nummer
En tämligen stor arbetsinsats kom att krävas för reviderings-
arbete av befintliga RAÄ-nummer. Detta eftersom materialet 
ställvis konstaterades vara felaktigt eller något bristfälligt. Re-
videringar av uppgifterna i FMIS tillhörande sedan tidigare 
registrerade lämningar gjordes endast i de fall detta ansågs 
vara relevant och viktigt. I samband med fältinventeringen 
kom uppgifterna rörande 44 stycken lokaler att revideras i 
fornminnesregistret.

En del av revideringarna rörde korrigeringar av fornläm-
ningarnas geometrier. Detta gällde framförallt de ställvis 
omfattande stensträngssystemen inom korridoren men även 
en del stensättningar, vilka ställvis befanns vara något felak-
tigt inprickade på kartan. Kompletteringar eller förändringar 
av fornlämningarnas beskrivningstexter har i några fall också 
ansetts vara nödvändiga. Övriga revideringsmoment som ge-
nomförts under gällande arkeologisk utredning har omfattat 
ändring av fornlämningens lämningstyp och ändring av forn-
lämningens antikvariska bedömning i fornminnesregistret. 

Revideringarna av uppgifterna kom att bli särskilt 
omfattande rörande de fåtal tidigare registrerade bebyg-
gelselämningar som ligger inom korridoren, bl a eftersom 
den antikvariska praxisen kring bedömning gällande denna 
typ av lämningar förändrats under senare år. Den aktuella 
utredningskorridoren berörde också en del lokaler som tidi-
gare endast var byråmässigt införda i FMIS i samband med 
genomförda arkeologiska förstudier och utifrån markeringar 
på historiskt kartmaterial. Även uppgifterna i FMIS rörande 

dessa kom att revideras i samband med fältinventeringen. 
Ingående detaljer kring de reviderade lokalerna återfinns i 
bilaga 3 i denna rapport.

Översiktlig analys av 
utredningens resultat
Nedan redogörs för utredningens resultat i generella drag. 
Den aktuella utredningskorridoren berör en mycket forn-
lämningsrik del av östgötaslätten öster om Linköping. De 
ovan mark synliga fornlämningarna, vilka ställvis utmärks 
av ett särskilt välbevarat stensträngslandskap, kan till stor 
del dateras till perioden yngre bronsålder – yngre järnålder. 
Den västra delen av utredningssträckan, belägen mellan 
Östra Malmskogen i väster och Bäckeby i öster, utgörs av 
ett utpräglat laga skifteslandskap i form av ett småbrutet 
mosaiklandskap med åkrar, hagar och skogsbundna impedi-
ment i stor variation. Uppodlingsgraden är ställvis mycket 
hög, varför det ursprungliga fornlämningsbeståndet gällande 
gravar och stensträngar förmodligen varit mer omfattande än 
idag. Den östra delen av utredningssträckan, belägen mellan 
Bäckeby och Göta kanal, karaktäriseras av ett skogsbundet ut-
marksområde inom vilket antalet förhistoriska lämningar är 
lägre än inom den västra slättdominerade utredningssträckan. 

Utredningens resultat i förhållande till 
områdets tidigare kunskapsunderlag
Den arkeologiska utredningen har utöver en viss förtätning 
av redan tidigare kända fornlämningsmiljöer framförallt 
bidragit med ny kunskap gällande två vitt skilda områden – 
lokalisering av skålgropslokaler, samt av lämningar kopplade 
till tidiga bebyggelseetableringar i utmarksområde. Riktade 
fältinventeringar i, för dessa typer av lämningar, gynnsamma 
områden kan ofta bidra med ny kunskap. Det befintliga 
kunskapsunderlaget gällande områdets fornlämningsbestånd 
bygger nästan uteslutande på resultatet från de rikstäckande 
fornminnesinventeringarna, vilka i dessa områden genom-
fördes under åren 1945 och 1947 samt med en revidering 
under åren 1979-1980. Detta utgör ett material som är in-
fångat inom stora geografiska ytor och under tämligen korta 
tidsperioder. Ur effektivitetssynpunkt krävde arbetet därför 
vissa prioriteringar, särskilt inom de skogsbundna områden 
som inventerades. 
 Att inventera efter fornlämningar såsom skålgropar 
är ofta mycket tidskrävande och kräver ett systematiskt 
tillvägagångssätt, varför särskilt riktad specialinventering 
lämpar sig bra för denna fornlämningskategori. Gällande 
bebyggelselämningar efter exempelvis äldre torp kom dessa 

inom de flesta fornlämningstäta områden i Sverige inte att 
prioriteras särskilt högt under fornminnesinventeringarna. 
Detta berodde bl a på att de ansågs utgöra sentida lämningar 
i förhållande till de lämningskategorier som kom att priorite-
ras högst under fornminnesinventeringarna i områden som 
exempelvis Östergötland; förhistoriska gravar och gravfält 
samt senare även det omfattande stensträngslandskapet. 

Skålgropslokaler
Utredningskorridoren berör ställvis områden vars miljöer 
i form av topografi och fornlämningsbestånd ger vid hand 
att ytterligare förekomster av skålgropar torde kunna finnas. 
Sedan tidigare var sex stycken lokaler med skålgropar kända 
inom korridoren och på ett par ställen, såsom på Fröstads 
och Herrbetas ägor, återfinns också mindre koncentrationer 
precis utanför utredningsområdet. Under fältinventeringen 
kom sålunda en del uppmärksamhet att riktas på stenblock 
och hällar i presumtiva skålgropsområden i jakt på skålgropar. 
Sökandet efter skålgropar kom att ytterligare intensifieras i 
området i de fall en skålgropslokal påträffades. Detta skedde 
mestadels genom ihärdigt borstande på framförallt de stäl-
len på hällar och block där skålgropar oftast återfinns; på 
krön- och kantlägen.
 Av de sex skålgropslokaler som var kända inom utred-
ningskorridoren sedan tidigare hade fyra stycken registrerats i 
fornminnesregistret i samband med fornminnesinventering-
ens revideringsinventering år 1980. De två övriga lokalerna 
hade registrerats under dels en arkeologisk utredning år 1993, 
dels i samband med en mindre specialinventering genomförd 
år 2013. Större delen av dessa tidigare kända skålgropslokaler 
inom utredningsområdet är belägna på hällar. Endast två 
återfinns på stenblock, varav ett utgör block nära mitten i 
en stensättning belägen på gravfält.
 När det gäller de nyregistrerade skålgropslokalerna råder 
ett motsatt förhållande. Endast tre av de 16 lokaler som 
registrerats under utredningen är belägna på berghällar. Av 
de övriga, belägna på stenblock, återfinns flera på block av 
tämligen grovkornig granit. En sannolik förklaring till detta 
motsatta förhållande bör vara att avsevärt mer tid ägnades 
åt att söka efter skålgropslokaler på berghällar än på enstaka 
stenblock under fornminnesinventeringen åren 1979-1980. 
På grund av snäva tidsramar och stora inventeringsområden 
ledde prioriteringar till att endast de mest uppenbara lägena 
genomsöktes. Av de nyfunna lokalerna innehåller bara två 
stycken en något större mängd skålgropar. ÖM 48 består av 
minst 24 gropar och ÖM 71 består av 8 stycken skålgropar. I 
de övriga fallen varierar antalet mellan en till fyra skålgropar 
per fornlämningslokal.
 De nyfunna skålgropslokalerna är utspridda utefter 
en ca 12 km lång sträcka av utredningskorridoren mellan 
Fröstad ägor i väster till Bäckeby ägor i öster (se figur 6). En 

kon cen tration av nypåträffade lokaler finns dock inom det 
i övrigt fornlämningstäta och skogsbundna höjdområdet 
nordväst om Herrbeta by, beläget direkt söder om väg E4. 
Alla nyregistrerade skålgropslokaler ligger i miljöer vilka inne-
håller tämligen omfattande fornlämningskoncentrationer i 
form av stensträngssystem, gravfält och gravgrupper samt 
boplatsindikerande anläggningar i form av skärvstenshögar.

Fjättersund 
– en kort bebyggelsehistorisk analys
I utredningskorridorens östra del, i skogsområdet mot 
Göta kanal, kom en rad bebyggelselämningar att registreras 
i samband med aktuell arkeologisk utredning. Dessa har till 
övervägande del utgjort torpbebyggelse i tidigare utmarks-
område. En lokal skiljer sig dock i detta hänseende. Direkt 
sydöst om Norsholms samhälle inom utredningskorridoren 
återfinns ett område som tidigare utgjort plats för bebyggelse 
som, genom uppgifter i kart- och arkivmaterial, uppvisar 
ett stort tidsdjup och intressant bebyggelseutveckling. Ned-
anstående korta analys behandlar utvecklingen kring den 
försvunna bebyggelsen Fjättersund, som inom utredningen 
registrerats under och omfattas av ÖM 78, ÖM 80 och 
objekt LI.
 Vid en granskning av en historisk karta från 1691 över 
kungsgården Norsholm i Kimstads socken kan man enkelt 
konstatera att kartbilden döljer ett underliggande kulturland-
skap som härrör från medeltid. En gård – Fjättersund – synes 
under början av 1200-talet vara i kunglig ägo då den år 1219 
skänks av Johan Sverkersson till biskopen i Linköping som 
tack för sina tjänster (Riksarkivet, SDHK-nr 369). Att Fjät-
tersund tillhörde Munkeboda under medeltiden framgår av 
flera brev, bl a från år 1438 och 1515 (Cnattingius 1945:190). 
Fjättersund bör eventuellt, före gåvan till biskopen, betrak-
tas som en utgård till den kungsgård som tidigare funnits i 
Kimstad. 
 Den areal av åker och ängsmark som återfinns på 1691 års 
karta är ganska betydande och visar på en omfattande agrar 
struktur i området. Norsholms sätesgård, belägen i kartans 
norra del, har ingen koppling till det agrara landskap som 
avtecknar sig i kartans södra del (se figur 9). I landskaps-
handlingarna från 1543 framgår att det fanns fyra gårdar/
brukare i Fjättersund. De fyra åborna var Mons, Gissle, Påvel 
och Niels, alla hemmahörande i Fjättersund och alla betalade 
samma skatt till Kronan. 
 Var byn har legat framgår tydligt om man studerar kartan 
från 1691. Byn återfanns på den höjd där torpen Stora och 
Lilla Fjättersund var belägna vid tiden för kartans upprät-
tande. När byn försvann har inte gått att få fram mer i detalj, 
men vi vet att fogden i Memmings härad, Göran Arvidsson, år 
1552 omtalar att ”the Fietersundtz bönder han vill fördriffve” 
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(Franzén & Strandberg 1995:31), vilket kan vara början till 
slutet för gårdarna på höjden där Norsholms vattentorn idag 
står. Om dessa ord hade någon mening vet vi inte men vi kan 
utläsa i ett kungligt brev från Johan III, utfärdat den 4 maj 
1580 och ställt till fogden på Norrköpings och Norsholms 
gårdar, att man ”funnit det vara för honom och riket mera 
fördelaktigt att låta bruka avels- och ladugårdarna med lejt folk 
än att arrendera ut dem till bönder för avrad och landgille.” 
Han påtalar även att man tidigare hade brukat gårdarna 
med egen avel och befaller fogden att så som möjligt att 
anställa ”gott, troget och nyttigt legofolk, varmed han kunde 
sköta ägorna” (Cnattingius 1947:60).
 Vad vi säkert kan utläsa, är att byn är öde enligt land-
skapshandlingarna 1578 (Riksarkivet SVAR). Förutom 
Fjättersunds fyra gårdar uppräknas även Biskopsgården, 
Rottegården och Tegelgården som öde i samma handling, 
alla liggande inom Norsholms ägor. Efter år 1580 omnämns 
inte längre Fjättersund eller övriga gårdar under Norsholm 
i de skriftliga källorna.

Om byn har avhysts tillsammans med de andra gårdarna 
på grund av stora agrara förändringar inom Norsholms 
kungsgård eller om detta möjligen kan bero på krigiska 
omständigheter har inte gått att få klarhet i. Vi vet att den 
danske fältherren Daniel Rantzau under Nordiska sjuårs-
kriget, tågade från Linköping mot Norrköping i december 
1567 (Östergötlands länsmuseum 1987:40ff). Då ”allmänna 
vägen” på den tiden gick förbi Norsholm, rakt igenom Fjät-
tersund, kan man tänka sig att byn brändes vid detta tillfälle. 
 Som tidigare nämnts är åkerarealen omkring Fjättersund 
ganska omfattande och på kartan från år 1691 kan man 
tydligt se hägnaderna omkring de två gärden, belägna norr 
om byplatsen och som tidigare brukades av de fyra kronogår-
darna. De åkrar som på kartan tillhör torp i anslutning till 
byns forna läge har även de troligen tillhört byns åkergärden. 
Huvudvägen från Linköping till Norrköping gick tvärs ge-
nom byn Fjättersund. Under slutet av 1600-talet ändrades 
vägsträckningen från att gå genom Norskogen, mot Vallby 
och Brink, till att löpa rakt norrut förbi Norsholms herrgård 

#

#

#

#
#

#

#
###

#

#

#### #

##

# ###

Teckenförklaring
# Skålgropslokal, nyregistrerad

# Skålgropslokal, tidigare registrerad

Utredningskorridor

Figur 6. Den digitala översiktskartan visande spridningen på samtliga skålgropslokaler belägna inom utredningskorridoren. Skala 1:100 000.

Figur 7. I landskapshandlingar från år 1580 framgår att 
byn Fjättersund (ÖM 78 och 80), som tidigare bestått av 
fyra kronogårdar, då är öde. Riksarkivet SVAR, landskaps-
handlingar år 1580, Memmings och Bråbo härader.

Figur 9. Utsnitt ur geometrisk avmät-
ning över Norsholm från år 1691 

(Lantmäteristyrelsens arkiv, akt 
D16:27). På kartutsnittet kan den 

omfattande åkerarealen iakttas som 
tillhört den tidigare byn Fjättersund, 

vilken bestod av fyra gårdar. Nors-
holms sätesgård återfinns norr om det 

aktuella kartutsnittet och har ingen 
koppling till detta agrara landskap.

Figur 8. Ett välbevarat parti (ÖM 90) av den äldre landsvägssträckningen mellan Linköping 
och Norrköping i form av en vägbank. Sträckningen, som löpte genom byn Fjättersund, förlo-
rade sin funktion som landsväg i slutet av 1600-talet. Foto från V, Kjell Svarvar, Östergötlands 
museum.

  © Lantmäteriverket MS2008/06551
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utefter Motala ström mot Kimstads kyrka och vidare mot 
Norrköping.
 I mantalslängder över Skärkind år 1642 uppträder namnet 
Fjättersund åter i handlingarna. Denna gång hittar vi namnet 
under ”Inhyses på Frälse” (Riksarkivet SVAR). Detta är den 
första tillgängliga längden i Riksarkivets scannade material. 
Året efter finns två personer/familjer upptagna kopplade till 
namnet Fjättersund. Hur detta skall tolkas är svårt att utreda. 
Att bebyggelse finns på den gamla byplatsen bör vara klart, 
men vilken status den har går inte att få fram. 
 Först år 1695 uppträder i mantalslängd, några år efter are-
alavmätningskartan från år 1691, namnet Lilla Fjättersund 
med en boende, Niels Jönsson. Samtidigt finns två namn, 
Niels Olufsson och Måns Jacobsson, upptagna under Fjätter-
sund. Samtliga tre står som torpare under Norsholm. Några 
år senare, 1705, upptages Fjättersund utan åbo, samt året efter 
finns endast ett namn på boende kopplat till Fjättersund. 
Först år 1711 benämns detta torp som Stora Fjättersund. 

Kort historik kring torpbebyggelse i 
utmarksområde
I utredningskorridorens östra skogsbundna del har plat-
ser för ett antal äldre torp och torplämningar registrerats 
i samband med utredningen. De finns alla med på äldre 
lantmäteriakter och omnämns ofta tidigt i arkivmaterial. 
I detta geografiskt avgränsade område har sammanlagt 14 
stycken platser med kvarstående torp eller lämningar efter 
försvunna torp eller backstugor registrerats i samband med 
den aktuella utredningen.
 Nedan följer en kort redovisning över de kvarstående 
torpen i detta område. Av redovisningen framgår torpens 
samtliga namn, äldsta tillgängliga belägg och från vilken 
källa detta är hämtat. De kvarstående torpen ingår i olika 
utredningsobjekt, vilket även framgår av nedanstående 
redovisning:

• Lilla Åsen (äldre ryttartorp), upptaget på koncept-
karta från år 1691, dock utan namn. Mantalslängd 
1717 (Objekt LIII).

• Skogen (även Skogstorpet), återfinns i 1676 års ro-
teringslängd. I reduktionsakt 1682 omnämns ”Tore 
på skogen” vilket troligen avser samma torp. Återfinns 
på karta från 1691 (Objekt LV).

• Landsjöberg (äldre benämning Norskogen, Norr-
skogen eller Berget), belagt från mitten av 1700-talet 
i husförhörslängder (Objekt LVII).

• Skinnarviken, intill äldsta landsvägen, återfinns på 
kartor från år 1691 (Objekt LIX).

Följande redovisning återger de torplämningar som re-
gistrerats eller reviderats i samband med den arkeologiska 
utredningen i detta område. Av redovisningen framgår tor-
pens samtliga namn, äldsta tillgängliga belägg och från vilken 
källa detta är hämtat. De nyregistrerade torplämningarnas 
ÖM-nummerbeteckning framgår också av nedanstående 
redovisning:

• Stora Pukebo (ursprungligen Amundstorp eller 
Pukebo), omnämns i reduktionsakt 1682. Återfinns 
på karta från 1691 (ÖM 74).

• Lilla Pukebo (omnämns även det som Pukebo i äldre 
källor), belagt tidigast i husförhörslängd 1805 (RAÄ 
261:1, Skärkinds socken).

• Stolpetorp (även Stolpan eller Stolptorpet), nybyggt 
enligt karta från år 1691. Mantalslängd 1717 (ÖM 
77).

• Stora och Lilla Fjättersund, tidigare primärenhet, 
omtalas redan år 1219 som gård Fjättersund. Åter-
finns på karta år 1691. Omnämns som torp första 
gången i reduktionsakt år 1682 (ÖM 78 och ÖM 80).

• Lilla Löten, öde år 1711 och enligt skattläggning 1730 
lagt till Lilla Fjättersund. Återfinns på karta från år 
1691 (ÖM 81).

• Stora Löten (även Grönelöt eller Stora Löttorpet), 
omnämns i 1676 års roteringslängd. Återfinns på karta 
från år 1691 (ÖM 82).

• Åstorpet (även Stora Åsen), omnämns i 1676 års 
roteringslängd. Återfinns på karta från år 1691 (ÖM 
83).

• Lilla Sveden, återfinns på karta från år 1818 (ÖM 
86).

• Eklundstorpet (även Lund), nyligen upptaget enligt 
konceptkarta år 1691 (ÖM 94).

Fornlämningsmiljöer med höga värden
Gällande fornlämningsmiljöer inom utredningskorridoren 
återfinns en rad områden vilka utifrån de sammansatta 
fornlämningskoncentrationerna får anses inneha särskilt 
höga värden (se figur 10). Dessa områden ingår sedan ti-
digare som delar i några av de utpekade kulturmiljöerna i 
projektets järnvägsutredning och de innefattas sålunda av de 
korridorsalternativskiljande konsekvensbedömningar som 
tidigare genomförts. Dessa fornlämningsmiljöer, som kan 
ses på karta figur 10, utgör i sammanfattning nedanstående 
områden från väster till öster:

Herrbeta

Skäggestad

Hallstra

Fröstad - Älvestad

Teckenförklaring
Fornlämningsmiljö med höga värden

Utredningskorridor

Figur 10. Den digitala översiktskartan med fyra fornlämningsmiljöer, belägna inom aktuell utredningskorridor, vilka innehåller mycket höga värden. I samband 
med den arkeologiska utredningen har ytterligare fornlämningar registrerats inom samtliga fyra områden. Skala 1:100 000.

  © Lantmäteriverket MS2008/06551
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• Fröstad – Älvestad (ingår i kulturmiljö nr 22 i järn-
vägsutredning). Mycket omfattande fornlämnings-
koncentrationer belägna i mestadels igenväxande 
hag- och skogsmarker på båda sidor om sockengräns. 
Framträdande är de välbevarade stensträngssystem, 
vilka ställvis innehåller bevarade inhägnader, samt 
ett stort bygravfält av yngre järnålderstyp. Området 
innehåller även skålgropsförekomster och välbevarade 
stensättningar av äldre järnålderskaraktär. 

• Skäggestad (ingår delvis i kulturmiljö nr 20 i järn-
vägsutredning och utgör del av riksintresse [KE91] 
för kulturmiljö). Fornlämningskoncentrationer, 
belägna i mestadels väl betade hagmarker, belägna 
mellan Skäggestads gård (f d by) i sydöst och väg E4 i 
nordväst. Utmärkande är det stora gravfältet av yngre 
järnålderskaraktär i områdets nordöstra del och en 
gravgrupp av äldre järnålderstyp, belägen på markerat 
krönläge i områdets sydvästra del, av vilken den ena 
stensättningen hör till en av de största i länet.

• Hallstra (ingår i kulturmiljö nr 19 i järnvägsutred-
ning). Betat och vårdat fornlämningsområde beläget 
på höjdrygg mellan Hallstra by i söder och väg E4 i 
norr. Fornlämningar i form av fornborg, gravar och 
gravfält, stensträngssystem, skärvstenshögar samt 
skålgropar visar på områdets strategiska betydelse och 
långa platskontinuitet från åtminstone bronsålder till 
yngre järnålder. 

• Herrbeta (ingår i kulturmiljö nr 19 i järnvägsutred-
ning). Omfattande fornlämningsområde beläget på 
mestadels skogsbunden höjdrygg mellan Herrbeta by i 
sydöst och väg E4 i nordväst. Fornlämningarna i form 
av ensamliggande eller i grupp belägna större stensätt-
ningar, två gravfält, stensträngssystem, skärvstenshö-
gar samt skålgropsförekomster har företrädelsevis sitt 
ursprung i bronsålder och äldre järnålder.

Figur 11. Vy från fornborg RAÄ 98, Törnevalla socken belägen vid Hallstra, söder om väg E4. Fornborgen hör till 
de minsta i länet och ingår i en mycket bevarandevärd och vårdad fornlämningsmiljö som bl a innehåller två intil-
liggande större gravfält. På bilden ses delar av borgens övertorvade inre vall, vilken omgärdar en ställvis hällbunden 
inre mindre yta. Foto från Ö, Kjell Svarvar, Östergötlands museum.

Figur 12. Stenblock ÖM 37 beläget inom den mycket omfattande fornlämningsmiljön vid Hallstra. I samband 
med utredningen iakttogs skålgropar på blockets södra och plana del. Innan utredningens genomförande fanns inga 
kända skålgropsförekomster inom detta i övrigt fornlämningstäta område. Foto från S, Kjell Svarvar, Östergötlands 
museum.

Figur 13. Stensättning av äldre järnålderskaraktär belägen i hagmark på markerat krönläge väster om Skäg-
gestads gård. Graven, RAÄ 12:2, Törnevalla socken mäter hela 22 meter i diameter och tillhör en av de största 
stensättningarna i länet. Gravens kantkedja har markerats på bilden. Foto från SÖ, Anders Persson, Östergötlands 
museum.
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Figur 16. Titte Vitte källa, 
RAÄ 7, Skärkinds socken. Käl-
lan, som sannolikt utgör en 
gammal offerkälla, är belägen 
ett 20-tal meter söder om den 
gamla landsvägssträckningen. 
Foto från NV, Kjell Svarvar, 
Östergötlands museum.

Figur 14. Skålgropsförekomst 
RAÄ 131:2, Rystads socken, 

belägen inom den omfat-
tande fornlämningsmiljön vid 

Fröstad – Älvestad. Lokalen 
består av tre stycken skålgropar 
belägna på en vittrad berghäll i 
marknivå. Vid återbesiktning-
en under utredningen var häl-

len täckt av ett torvlager. Detta 
fick friläggas så att groparna 

kunde återfinnas. 
Foto Kjell Svarvar, Östergöt-

lands museum.

Figur 15. Välbevarad stensättning av äldre järnål-
derskaraktär, ÖM 12, belägen inom fornlämningsmil-
jön vid Fröstad – Älvestad. Graven registrerades under 

fornminnesinventeringen år 1945 under RAÄ-nr 129:2, 
Rystads sn men kom aldrig att registreras under forn-

minnesinventeringens revideringsinventering år 1980. 
Foto från NÖ, Anders Persson, Östergötlands museum.

Sammanfattning av resultaten
Efter sammanställning över sedan tidigare kända fornläm-
ningar, kart- och arkivstudier och avslutad fältinventering 
kan konstateras att utredningskorridoren på sträckan Östra 
Malmskogen – Göta kanal berör 198 stycken forn- och 
kulturlämningslokaler (RAÄ- och ÖM-nummer) och 60 
stycken utredningsobjekt (se detaljkartorna med tillhörande 
tabeller på sidorna 12-27). Av de sedan tidigare kända forn- 
och kulturlämningslokalerna kom uppgifterna till 44 stycken 
att revideras gällande exempelvis geometri, antikvarisk 
bedömning, lämningstyp eller beskrivning, då uppgifterna 
i fornminnesregistret befanns vara i behov av korrigeringar. 

Av de berörda forn- och kulturlämningslokalerna var 100 
stycken, med tillhörande undernummer, kända sedan tidigare 
och registrerade i fornminnesregistret i form av RAÄ-num-
mer. Den största delen av dessa utgör fornlämningar vilka 
kräver någon sorts åtgärd vid eventuell exploatering. Under 
fältinventeringen har ytterligare 98 stycken forn- och kultur-
lämningslokaler registrerats i form av ÖM-nummer i väntan 
på tilldelat RAÄ-nummer. Av dessa lokaler bedöms 72 
stycken kräva ytterligare åtgärder vid eventuell exploatering.

Utöver dessa lokaler har 60 stycken utredningsobjekt i 
form av mestadels presumtiva boplatslägen observerats och 
prickats in på karta utefter berörd utredningssträcka. Dessa 
ska ses som områden inom vilka fornlämning kan förväntas 
vid markingrepp och de bör sålunda utredas vidare inför 
eventuell exploatering.

Östergötlands museum gör sålunda den slutgiltiga be-
dömningen att 213 stycken lokaler (81 RAÄ-nummer, 
72 ÖM-nummer och 60 utredningsobjekt), belägna inom 
utredningskorridoren, bör omfattas av vidare åtgärder i de 
fall en eventuell exploatering medför intrång.

Arkeologiska åtgärder kräver beslut enligt Kulturmiljö-
lagen (1988:950). Ansökan om tillstånd enligt KML ställs 
till Kultur- och samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen 
Östergötland, vilka beslutar i ärendet.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar

RAÄ 1:1 Rystad Fornlämningsliknande lämning Stensättningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 2:1 Rystad Fornlämningsliknande lämning Stensättningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 260:1 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 260:2 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 186:1 Vårdsberg Stensättning Stensättning (?) Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 Reviderad antikvarisk bedömning.

RAÄ 186:2 Vårdsberg Stensättning Stensättning (?) Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 Reviderad antikvarisk bedömning.

ÖM 1 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om 05-våb-97 Ingen åtgärd Soldattorp № 99 under L Metsjö år 1862.

ÖM 2 Gränsmärke Gränsmärke, plats för Uppgift om D86-20:2 Ingen åtgärd ”Oxen” år 1806.

ÖM 3 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om 05-rys-88 Ingen åtgärd Torpet Hagstugan år 1854.

ÖM 4 Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om J112-45-4 Ingen åtgärd Ej namngiven backstuga enligt häradsekonomiska kartan.

ÖM 5 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D133-25:1 Ingen åtgärd Soldattorp år 1694. Platsen omfattas av Objekt I. 

ÖM 6 Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D86-35:2 Arkeologisk förundersökning Stora Vänge bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1273.

ÖM 7 Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om D133-8:1 Ingen åtgärd Ej namngiven backstuga år 1707. Platsen omfattas av Objekt III.

ÖM 8 Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D86-23:1 Arkeologisk förundersökning Ryckelösa bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1376.

Objekt I Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt II Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt III Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt IV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt V Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.

Tabeller och detaljkartor
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Fornlämning eller bevakningsobjekt ÖM-nr / reviderade RAÄ-nr

Övrig kulturhistorisk lämning eller uppgift om ÖM-nr / reviderade RAÄ-nr

Utredningsobjekt

Utredningskorridor

Sockengräns   © Lantmäteriverket MS2008/06551

 Karta 1. Utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1:7500.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar

RAÄ 127:1 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 127:2 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 127:3 Rystad Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri. Stora delar av systemet beläget inom korridoren.

RAÄ 128:2 Rystad Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri. N delen av systemet beläget inom korridoren.

RAÄ 130:1 Rystad Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 131:1 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 131:2 Rystad Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning Belägen på övermossad häll i marknivå.

RAÄ 132:1 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 133:1 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 203:1 Rystad Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 203:2 Rystad Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 207:1 Rystad Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning Området omkring stenblocket mycket igenväxt.

RAÄ 208:1 Rystad Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 212:1 Rystad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 212:2 Rystad Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 212:3 Rystad Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 212:5 Rystad Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri. Största delen av systemet beläget inom korridoren.

RAÄ 1:3 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Sannolikt naturbildning. Ingår i Objekt XII.

RAÄ 1:4 Törnevalla Färdvägssystem Hålväg (2) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 S änden av den Ö hålvägen belägen inom korridoren. Ingår i Objekt XII.

RAÄ 3:1 Törnevalla Stensättning Stensättning (?), borttagen Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Platsen omfattas av Objekt IX.

RAÄ 4:1 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 4:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning.

RAÄ 4:3 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri. Otydliga och osäkra partier av systemet RAÄ 4:1.

RAÄ 6:1 Törnevalla Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderade uppgifter.

RAÄ 77:1 Törnevalla Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 79:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 257:1 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning Ö delen av stensträngen belägen inom korridoren.

RAÄ 274:1 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning N delen av systemet beläget inom korridoren.

RAÄ 276:1 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 9 Bytomt/gårdstomt Gårdstomt Bevakningsobjekt D86-4:1 Arkeologisk förundersökning Ryckelösa Trumslagareboställe år 1825.

ÖM 10 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 11 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 12 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 13 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 14 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 15 Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 16 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 17 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Objekt VI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt VII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt VIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt IX Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt X Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.
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Sockengräns   © Lantmäteriverket MS2008/06551

 Karta 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1:7500.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar
RAÄ 9:1 Törnevalla Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 10:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 10:2 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri och antikvarisk bedömning.
RAÄ 11:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 11:2 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och lämningstyp.
RAÄ 12:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 12:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Mycket bevarandevärd anläggning. En av länets största stensättningar.
RAÄ 16:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 16:2 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.
RAÄ 16:3 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk förundersökning Otydliga och osäkra partier av systemet RAÄ 16:2.
RAÄ 17:1 Törnevalla Hög Hög Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 17:2 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderade uppgifter och geometri.
RAÄ 17:3 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk förundersökning Otydliga och osäkra partier av systemet RAÄ 17:2.
RAÄ 18:1 Törnevalla Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning Mycket bevarandevärt större gravfält.
RAÄ 18:2 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Bevakningsobjekt Arkeologisk förundersökning Stensträngarna belägna på gravfält 18:1 och överlagras till stor del av gravanläggningarna.
RAÄ 259:1 Törnevalla Terrassering Terrassering Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Sannolikt sentida odlingsterrass. Ingår i Objekt XIV.
RAÄ 259:2 Törnevalla Stensträng Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad antikvarisk bedömning.
RAÄ 260:1 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.
RAÄ 260:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri och antikvarisk bedömning.
RAÄ 260:3 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri och antikvarisk bedömning.
RAÄ 260:4 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 260:5 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 260:6 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 261:1 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning.
RAÄ 261:2 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.
RAÄ 266:1 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 266:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 266:3 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.
RAÄ 266:4 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.
RAÄ 266:5 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk förundersökning Otydliga och osäkra partier av stensträngssystemet RAÄ 266:1.
RAÄ 268:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 269:1 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 270:1 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 270:2 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och antikvarisk bedömning.
RAÄ 270:3 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 270:4 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 271:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
RAÄ 281:1 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri och antikvarisk bedömning.
RAÄ 281:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.
RAÄ 281:3 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri och antikvarisk bedömning.
ÖM 18 Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om J112-55-24 Ingen åtgärd Backstugan Grindstugan enligt häradsekonomiska kartan.
ÖM 19 Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D119-16:2 Arkeologisk förundersökning Skavestad bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1358.
ÖM 20 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
ÖM 21 Husgrund, historisk tid Jordkällargrund Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd
ÖM 22 Hällristning Skålgropsförekomst (?) Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2
ÖM 23 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning
ÖM 24 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning
ÖM 25 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning
ÖM 26 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning
ÖM 27 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning
ÖM 28 Fyndplats Skärvstensförekomst Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Platsen omfattas av Objekt XV.
ÖM 29 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning
ÖM 30 Stensättning Stensättning (?) Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2
Objekt XIV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.
Objekt XV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.
Objekt XVI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.
Objekt XVII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.
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Sockengräns   © Lantmäteriverket MS2008/06551

 Karta 3. Utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1:7500.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar

RAÄ 86:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 87:1 Törnevalla Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 87:2 Törnevalla Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 87:3 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 88:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 93:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 94:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 94:2 Törnevalla Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 94:3 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 94:4 Törnevalla Terrassering Terrassering Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Sannolikt naturbildning. Ingår i Objekt XXI.

RAÄ 94:5 Törnevalla Terrassering Terrassering Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Sannolikt naturbildning. Ingår i Objekt XXI.

RAÄ 94:6 Törnevalla Hägnad Stensträng (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk förundersökning Otydligt och osäkert parti av stensträngssystemet RAÄ 94:3.

RAÄ 95:1 Törnevalla Fornlämningsliknande bildning Naturbildning, högliknande Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 96:1 Törnevalla Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderade uppgifter. Ingår i en mycket bevarandevärd kulturmiljö.

RAÄ 97:1 Törnevalla Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning Ingår i en mycket bevarandevärd kulturmiljö.

RAÄ 98:1 Törnevalla Fornborg Fornborg Fornlämning Arkeologisk förundersökning Ingår i en mycket bevarandevärd kulturmiljö.

RAÄ 99:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 99:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 99:3 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk bedömning.

RAÄ 100:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 100:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 100:3 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 101:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 242:1 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 242:2 Törnevalla Lägenhetsbebyggelse Torplämning Fornlämning 05-tör-19 Arkeologisk förundersökning Ej namngivet torp år 1772. Reviderad beskrivning, geometri, lämningstyp och antikvarisk bedömning.

RAÄ 242:3 Törnevalla Hägnad Stensträng (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk förundersökning Bortodlat parti av stensträngssystemet RAÄ 242:1.

ÖM 31 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 32 Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 33 Fyndplats Skärvstensförekomst Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2

ÖM 34 Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D119-7:1 Arkeologisk förundersökning Berörs ej. Hallstra bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1380.

ÖM 35 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 36 Brunn/kallkälla Brunn Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Ingår i en mycket bevarandevärd kulturmiljö.

ÖM 37 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 38 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 39 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 40 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 41 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 42 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 43 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 44 Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 45 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 46 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 47 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Objekt XVIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XIX Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XX Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.
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 Karta 4. Utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1:7500.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar

RAÄ 203:1 Gistad Fornlämningsliknande lämning Stensättning (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Ingår i Objekt XXX.

RAÄ 82:1 Törnevalla Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 82:2 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 83:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 83:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad antikvarisk bedömning.

RAÄ 84:1 Törnevalla Grav- och boplatsområde Grav- och boplatsområde Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och lämningstyp.

RAÄ 84:2 Törnevalla Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk bedömning.

RAÄ 85:1 Törnevalla Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 85:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 85:3 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 85:4 Törnevalla Färdvägssystem Hålvägssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och lämningstyp.

RAÄ 89:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 90:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 90:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 119:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 119:2 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 119:3 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 119:4 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 222:1 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 222:2 Törnevalla Utgår Utgår Ej kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Reviderad lämningstyp och antikvarisk bedömning.

RAÄ 223:1 Törnevalla Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 225:1 Törnevalla Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 225:2 Törnevalla Utgår Utgår Ej kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Reviderad lämningstyp och antikvarisk bedömning.

RAÄ 226:1 Törnevalla Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad geometri.

RAÄ 234:1 Törnevalla Stensättning Stensättning (?) Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och antikvarisk bedömning.

RAÄ 341 Törnevalla Fyndplats Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

ÖM 48 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 49 Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 50 Färdvägssystem Hålvägssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 51 Fyndplats Skärvstensförekomst Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2

ÖM 52 Bytomt/gårdstomt Bytomt, del av Bevakningsobjekt D119-8:1 Arkeologisk förundersökning Herrbeta bytomt, del av, bebyggd. Äldsta belägg år 1295.

ÖM 53 Boplats Boplats, delundersökt Fornlämning Arkeologisk förundersökning Delundersökt boplats åren 1990 och 1991 (Zerpe 1990 och 1991).

ÖM 54 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 55 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 56 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 57 Husgrund, historisk tid Husgrund Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

ÖM 58 Husgrund, historisk tid Jordkällargrund Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Ingår i Objekt XXIX.

ÖM 59 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om 05-gis-50 Ingen åtgärd Torpet Perstorp år 1859.

ÖM 60 Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning 05-gis-50 Arkeologisk utredning, etapp 2 Torpet Nysätter år 1859.

Objekt XXIV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXVI Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt XXVII Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt XXVIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXIX D26-15:1 Arkeologisk utredning, etapp 2 Äldre torpläge.

Objekt XXX Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.



21

Törnevalla sn

Törnevalla sn

Gistad sn

Gistad sn

Objekt XXV

Objekt XXIX

Objekt XXVIII

Objekt XXX

Objekt XXVI

Objekt XXVII

Objekt XXIV

RA
Ä 2

25
:1

RAÄ 85:3

RAÄ 222:1

RAÄ 85:4

RA
Ä 

22
5:1

RAÄ 83:2

RAÄ 90:2
RAÄ 90:1

RAÄ 84:2

RAÄ 234:1

RAÄ 84:1

ÖM 53

ÖM 52

ÖM 50 ÖM 56ÖM 55

ÖM 60

ÖM 59ÖM 58
ÖM 57

ÖM 54

ÖM 51ÖM 49

ÖM 48

RAÄ 82:1

RAÄ 203:1

RAÄ 341

RAÄ 85:2

RAÄ 83:1

RAÄ 89:1
RAÄ 119:1

RAÄ 119:4

RAÄ 226:1

RAÄ 85:3

RA
Ä 

22
5:1

RA
Ä 

22
5:2

RAÄ 222:2

RA
Ä 

22
2:2

RAÄ 222:1

RAÄ 82:2

RAÄ 85:1

RAÄ 119:3

RAÄ 223:1

RAÄ 119:2

550000

550000

551000

551000

552000

552000

64
82

00
0

64
82

00
0

64
83

00
0

64
83

00
0

Teckenförklaring
Fornlämning eller bevakningsobjekt RAÄ-nr

Övrig kulturhistorisk lämning eller undersökt och borttagen RAÄ-nr

Fornlämning eller bevakningsobjekt ÖM-nr / reviderade RAÄ-nr

Övrig kulturhistorisk lämning eller uppgift om ÖM-nr / reviderade RAÄ-nr

Utredningsobjekt

Utredningskorridor

Sockengräns   © Lantmäteriverket MS2008/06551

 Karta 5. Utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1:7500.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar

RAÄ 204:1 Gistad Fyndplats Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Platsen omfattas av Objekt XXXII.

RAÄ 28:1 Skärkind Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 28:2 Skärkind Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 29:1 Skärkind Gravfält Gravfält, delundersökt Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderade uppgifter. Delundersökt åren 1970-71 (Nilsson 1976c). 

RAÄ 30:1 Skärkind Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 31:1 Skärkind Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 31:2 Skärkind Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och lämningstyp.

RAÄ 31:3 Skärkind Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 31:4 Skärkind Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och lämningstyp.

RAÄ 35:1 Skärkind Gravfält Gravfält Fornlämning Arkeologisk förundersökning N delen av gravfältet beläget inom korridoren.

RAÄ 149:1 Skärkind Stensättning Stensättning (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarliggande, ej undersökt anläggning, av i S delundersökt gravfält år 1971 (Nilsson 1976a). Se ÖM 69.

RAÄ 149:2 Skärkind Fornlämningsliknande bildning Rest sten (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 Kvarliggande, ej undersökt anläggning, av i S delundersökt gravfält år 1971 (Nilsson 1976a). Se ÖM 69.

RAÄ 149:3 Skärkind Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 149:4 Skärkind Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning och geometri.

RAÄ 150:1 Skärkind Hägnad Stensträng, undersökt och borttagen Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Undersökt och borttagen år 1971 (Nilsson 1976a).

RAÄ 152:1 Skärkind Gravfält Gravfält, undersökt och borttaget Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Totalundersökt åren 1970-71 (Nilsson 1976b).

RAÄ 359:1 Skärkind Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 375:1 Skärkind Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 405:1 Skärkind Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 424:1 Skärkind Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 425:1 Skärkind Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 432:1 Skärkind Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D99-12:2 Arkeologisk förundersökning Eggeby bytomt, delvis bebyggd. Äldsta belägg år 1361. Reviderad beskrivning, geometri och ant. bedömning.

RAÄ 433:1 Skärkind Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D99-11:1 Arkeologisk förundersökning Berörs ej. Bäckeby bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1367.

ÖM 61 Husgrund, förhistorisk/medeltida Husgrundsterrass Fornlämning Arkeologisk förundersökning Tidigare registrerad som del av stensträngssystem RAÄ 31:3, Skärkinds sn.

ÖM 62 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 63 Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 64 Skärvstenshög Skärvstenshög Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 65 Dammvall Dammvall Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

ÖM 66 Hägnadssystem Stensträngssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 67 Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 68 Lägenhetsbebyggelse Torplämning, undersökt och borttagen Undersökt och borttagen 05-skd-13 Ingen åtgärd Ej namngivet torp år 1702. Undersökt och borttaget vid gravfältsundersökning åren 1970-71 (Nilsson 
1976b).

ÖM 69 Gravfält Gravfält, undersökt och borttaget Undersökt och borttagen Ingen åtgärd Undersökt och borttaget år 1971 (Nilsson 1976a).

ÖM 70 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D99-11:1 Ingen åtgärd Ej namngivet torp år 1702.

ÖM 71 Hällristning Skålgropsförekomst Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 72 Färdväg Hålväg Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Objekt XXXI Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt XXXII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXXIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt XXXIV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXXV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXXVI Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt XXXVII Arkeologisk utredning, etapp 2 Grav- och boplatsläge.

Objekt XXXVIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XXXIX Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XL Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar

RAÄ 177:1 Kimstad Sammanförda lämningar Stensättningsliknande lämning (2) Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 178:1 Kimstad Fossil åker Område med odlingssten Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 179:1 Kimstad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 180:1 Kimstad Fornlämningsliknande lämning Stensträngsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 248:1 Kimstad Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D16:27 Ingen åtgärd Löttorpet år 1703. Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk bedömning. Geometri nu belägen utan-
för korridor.

RAÄ 151:1 Skärkind Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning.

RAÄ 260:1 Skärkind Hägnad Stensträng Fornlämning Arkeologisk förundersökning Kvarliggande del av delundersökt stensträng, se RAÄ 260:2.

RAÄ 260:2 Skärkind Hägnad Stensträng, undersökt och borttagen Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Undersökt och borttagen år 1984 (Claréus, Nilsson, & Ullén).

RAÄ 261:1 Skärkind Lägenhetsbebyggelse Torplämning Fornlämning 05-skd-125 Arkeologisk förundersökning Torpet Lilla Pukebo fr o m åtminstone år 1805 enl hfl. Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk 
bedömning.

RAÄ 358:1 Skärkind Stensättning Treudd, undersökt och borttagen Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd Undersökt och borttagen år 1984 (Claréus, Nilsson, & Ullén).

RAÄ 434:1 Skärkind Bytomt/gårdstomt Gårdstomt Uppgift om D99-11:1 Arkeologisk utredning, etapp 2 Ingår i Objekt XLIII. Skattlagt torp Johanstorp år 1691. Reviderad beskrivning, lämningstyp och antikvarisk 
bedömning.

ÖM 73 Textilindustri Lintorkningsgrop Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

ÖM 74 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om 05-kim-1 Ingen åtgärd Amundstorp/Pukebo år 1691.

ÖM 75 Gränsmärke Gränsmärke Övrig kulturhistorisk lämning D16:27 Ingen åtgärd Del av femstenarör år 1691. I gällande gräns.

ÖM 83 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D16:27 Ingen åtgärd Åstorpet år 1691. Platsen omfattas av Objekt LII. 

ÖM 84 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om 05-kim-1 Ingen åtgärd Ej namngivet torp år 1691. Platsen omfattas av Objekt LIII.

ÖM 85 Färdväg Vägsträckning Övrig kulturhistorisk lämning 05-kim-24 Ingen åtgärd Vägsträckning år 1733.

ÖM 86 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om 05-kim-51 Ingen åtgärd Torpet Lilla Sveden år 1818.

Objekt XLIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLIV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLV Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLVI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLVII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLVIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt XLIX Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt LII D16:27 Arkeologisk utredning, etapp 2 Äldre torpläge.

Objekt LIII 05-kim-1 Arkeologisk utredning, etapp 2 Äldre torpläge.

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.
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Övrig kulturhistorisk lämning eller undersökt och borttagen RAÄ-nr

Fornlämning eller bevakningsobjekt ÖM-nr / reviderade RAÄ-nr

Övrig kulturhistorisk lämning eller uppgift om ÖM-nr / reviderade RAÄ-nr

Utredningsobjekt

Utredningskorridor

Sockengräns   © Lantmäteriverket MS2008/06551

 Karta 7. Utdrag ur digitala Fastighetskartan. Skala 1:7500.
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Identitet Socken Lämningtyp Beskrivningsord Antikvarisk bedömning Kart ref Åtgärdsförslag Kommentar

RAÄ 90:1 Kimstad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 90:2 Kimstad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

RAÄ 90:3 Kimstad Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning.

RAÄ 201:1 Kimstad Fornlämningsliknande lämning Stensättningsliknande lämning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 202:1 Kimstad Fornlämningsliknande lämning Stensamling Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 202:2 Kimstad Fornlämningsliknande lämning Stensamling Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

RAÄ 211:1 Kimstad Kanalmärke Alnsten Fornlämning Bör ej flyttas Reviderad lämningstyp.

RAÄ 212:1 Kimstad Kanalmärke Alnsten Fornlämning Bör ej flyttas Reviderad lämningstyp.

RAÄ 247:1 Kimstad Naturföremål/-bildning med tradition Källa Fornlämning D99-17:1 Arkeologisk förundersökning Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk bedömning. Utgör även ÖM 87 (gränsmärke).

RAÄ 7:1 Skärkind Källa med tradition Offerkälla (?) Fornlämning D16:27 Arkeologisk förundersökning Reviderade uppgifter, geometri och antikvarisk bedömning.

RAÄ 381:1 Skärkind Kanalmärke Alnsten Fornlämning Bör ej flyttas Reviderad lämningstyp.

ÖM 76 Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om 05-kim-24 Ingen åtgärd Dubbel milstolpe år 1691.

ÖM 77 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D16:27 Ingen åtgärd Torpet Stolpan år 1691. Platsen omfattas av Objekt L. 

ÖM 78 Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D16:27 Ingen åtgärd Torpet Stora Fjättersund år 1691. Platsen omfattas delvis av Objekt LI. 

ÖM 79 Färdväg Landsvägssträckning Fornlämning 05-ötg-31 Arkeologisk förundersökning Fungerade som landsväg mellan Linköping-Norrköping fram till slutet av 1600-talet.

ÖM 80 Lägenhetsbebyggelse Torplämning Fornlämning D16:27 Arkeologisk förundersökning Torpet Lilla Fjättersund år 1691.

ÖM 81 Lägenhetsbebyggelse Backstugelämning Fornlämning D16:27 Arkeologisk förundersökning Backstugan Lilla Löten år 1691.

ÖM 82 Lägenhetsbebyggelse Torplämning Fornlämning D16:27 Arkeologisk förundersökning Torpet Stora Löten år 1691.

ÖM 87 Gränsmärke Gränsmärke Fornlämning D16:27 Arkeologisk förundersökning Gränsmärket Löts källa år 1703. Utgör även RAÄ 247, Kimstads sn (källa).

ÖM 88 Färdvägssystem Hålvägssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 89 Färdvägssystem Hålvägssystem Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 90 Färdväg Landsvägssträckning Fornlämning 05-ötg-31 Arkeologisk förundersökning Fungerade som landsväg mellan Linköping-Norrköping fram till slutet av 1600-talet.

ÖM 91 Färdväg Landsvägssträckning Fornlämning 05-ötg-31 Arkeologisk förundersökning Fungerade som landsväg mellan Linköping-Norrköping fram till slutet av 1600-talet.

ÖM 92 Förvaringsanläggning Förvaringsgrop Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

ÖM 93 Husgrund, historisk tid Jordkällargrund Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd

ÖM 94 Lägenhetsbebyggelse Torplämning Fornlämning D16:27 Arkeologisk förundersökning Eklundstorpet år 1691.

ÖM 95 Husgrund, historisk tid Husgrund Övrig kulturhistorisk lämning 05-kim-111 Arkeologisk utredning, etapp 2 Byggnad tillhörande Skinnarvikens soldattorp år 1886. Ingår i Objekt LIX.  

ÖM 96 Färdväg Landsvägssträckning Övrig kulturhistorisk lämning 05-ötg-31 Arkeologisk utredning, etapp 2 Fungerade som landsväg mellan Linköping-Norrköping fram till slutet av 1600-talet. Ingår delvis i Objekt 
LIX.

ÖM 97 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

ÖM 98 Stensättning Stensättning Fornlämning Arkeologisk förundersökning

Objekt L D16:27 Arkeologisk utredning, etapp 2 Äldre torpläge.

Objekt LI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt LIV Arkeologisk utredning, etapp 2 Område med röjningsrösen och äldre odlingsyta (?)

Objekt LV D16:27 Arkeologisk utredning, etapp 2 Äldre torpläge.

Objekt LVI Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt LVII 05-kim-51 Arkeologisk utredning, etapp 2 Äldre torpläge.

Objekt LVIII Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge.

Objekt LIX 05-kim-1 Arkeologisk utredning, etapp 2 Äldre torpläge.

Objekt LX Arkeologisk utredning, etapp 2 Boplatsläge

Samtliga sedan tidigare kända (RAÄ-nr) och nyupptäckta forn- och kulturlämningar (ÖM-nr) samt utredningsobjekt (objekt-nr) belägna 
inom aktuellt utsnitt av utredningskorridoren. Observera att varje lämning och objekt bara redovisas en gång, varför det kan finnas läm-
ningar och objekt som istället redovisas på intilliggande kartutsnitt. 

RAÄ-nummer är sorterade sockenvis enligt löpnummer. ÖM-nummer och utredningsobjekt är endast sorterade enligt löpnummer. 
I tabellens kolumn 7 anges åtgärdsförslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar se avsnittet åtgärdsförslag.
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Historiskt kartmaterial

Gistads socken

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D26-15:1. Geometrisk avmät-
ning, Markeby, 1706.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D26-15:2. Storskifte, Mar-
keby, 1773.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-GIS-50. Laga 
skifte, Markeby, 1859.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-GIS-88. Laga 
skifte, Markeby (Nygårdsskiftet), 1929.

Kimstads socken

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D16:27. Geometrisk avmät-
ning, Norsholm, 1691.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-KIM-1. Arealav-
mätning, Norsholm, 1691.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-KIM-24. Arealav-
mätning (kopia), Norsholm, 1733.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-KIM-51. Arealav-
mätning, Norsholm, 1818.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D46-24:1. Rågångsbestäm-
ning, Norsholm, 1763.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-KIM-111. Arealav-
mätning, Norsholm, 1886.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D46-18:1. Ägomätning, 
Ladugården, 1699.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D46-38:1. Geometrisk avmät-
ning, Vallby, 1699.

Rystads socken

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D86-4:1. Enskifte, Bjurs-
holmen, 1825.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D86-8:1. Storskifte, Fröstad, 
1785.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D86-20:2. Avrösning å kro-
noparken, Malmskogen Östra, 1806.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D86-23:1. Ägomätning, 
Ryckelösa, 1703.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-RYS-117. Laga 
skifte, Ryckelösa, 1862.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D86-35:1. Geometrisk avmät-
ning, (Stora) Vänge, 1723.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D86-35:2. Storskifte, (Stora) 
Vänge, 1772.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-RYS-88. Laga 
skifte, Norra (Stora) Vänge, 1854.

Skärkinds socken

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D99-11:1. Geometrisk avmät-
ning, Bäckeby, 1702.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-SKD-13. Arealav-
mätning, Bäckeby, 1702.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D99-11:2. Ägomätning, 
Bäckeby, 1819.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-SKD-125. Laga 
skifte, Bäckeby, 1863.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D99-12:1. Ägomätning, 
Eggeby, 1692.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D99-12:2. Storskifte, Eg-
geby, 1770.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D99-12:3. Storskifte, Eg-
geby, 1802.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-SKD-117. Laga 
skifte, Eggeby, 1859.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D99-17:1. Geometrisk avmät-
ning, Fröö, 1703.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D99-17:2. Ägodelning, 
Fröö, 1733.

Lantmäterimyndigheternas arkiv, LMA, akt 05-SKD-77. Arealav-
mätning, m m, Lunnebjörke, 1816.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D14:124-5. Geometrisk 
avmätning, Västerby, 1691.

Törnevalla socken

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D119-7:1. Ägomätning, 
Hallstra, 1708.

Lantmäteristyrelsens arkiv, LMS, akt D119-7:2. Storskifte, Hall-
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ÖM 1
Torp, plats för. Enligt den häradsekonomiska konceptkartan 
(1868-77) ska ett soldattorp under Lilla Metsjö ha legat på den-
na plats. Platsen utgörs idag av en mindre förhöjning i åkermark 
invid bilväg. I området är en kvarstående ladubyggnad. I åker-
marken kunde rikligt med tegel iakttas vid inventeringstillfället.

Antikvarisk kommentar: Enligt protokollet till laga skifteskarta 
över Lilla Metsjö flyttades soldattorpet № 99 till denna plats i 
samband med skiftet år 1862.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krön av mindre förhöjning i lerig moränmark. 
Åkermark.

ÖM 2
Gränsmärke, plats för. Enligt lantmäteriakt från år 1806, fö-
reställande den dåtida avgränsningen av Östra Malmskogens 
kronojägarepark, låg på denna plats en stor jordfast sten som 
kallades ”Oxen”. Detta fasta märke utgjorde då gränsskäl mellan 
kronoparkens, Lilla Vänges, Stora och Lilla Metsjös samt Östra 
Bökestads ägor. Stenblocket sannolikt bortröjt i samband med 
järnvägens framdragande. 

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Gränsmärke
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV 
Terräng: Plan yta i lerig moränmark invid järnvägsbank. 
Åkermark.

ÖM 3
Torp, plats för. Enligt laga skifteskarta över Stora Vänge från år 
1854 ska torpet Hagstugan ha legat på denna ungefärliga plats. 
Platsen utgörs idag av åkermark.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Svagt SV-sluttande lerig moränmark. Åkermark.

ÖM 4
Backstuga, plats för. Enligt den häradsekonomiska konceptkar-
tan (1868-77) ska en ej namngiven backstuga ha legat på denna 
ungefärliga plats. Platsen utgörs idag av åkermark.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: SV-sluttande lerig moränmark. Åkermark.

ÖM 5
Torp, plats för. Enligt geometrisk avmätning över Lilla Vänge 
från år 1694 ska ett soldattorp ha legat på denna ungefärliga 
plats. Vid tiden för den häradsekonomiska konceptkartan 
(1868-77) återfinns då en utflyttad gård på platsen. Platsen ut-
görs idag av åkermark intill järnväg i S.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krön av svagt SÖ-sluttande mindre moränplatå, med 
järnväg i SSÖ. Åkermark.

ÖM 6
Bytomt, ca 150 x 55-85 m (NNV-SSÖ), utsträckning enligt lant-
mäteriakt. Stora Vänge bytomt enligt 1772 års storskifteskarta. 
Bebyggd. Äldsta kända belägg är år 1273.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Svagt SÖ-sluttande moränmark. Tomtmark.

ÖM 7
Backstuga, plats för. Enligt geometrisk avmätning över Ginkelö-
sa från år 1707 ska en ej namngiven backstuga ha legat på denna 
mycket ungefärliga plats. Platsen utgörs idag av åkermark med 
grustäkt i N och NÖ.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krön av moränplatå. Åkermark.

ÖM 8
Bytomt, ca 185 x 65-120 m (N-S), utsträckning enligt lantmä-
teriakt. Ryckelösa bytomt enligt 1703 års ägomätning. Bebyggd. 
Äldsta kända belägg är år 1376.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Tämligen plan yta i lerig moränmark direkt SÖ om 
vattendrag, ställvis angränsande mot hällbundna mindre morän-
höjder. Tomtmark.

ÖM 9
Gårdstomt, ca 70 x 70 m (N-S), ungefärlig utsträckning enligt 
lantmäteriakter. Ryckelösa Trumslagareboställe enligt 1862 års 
laga skifteskarta. Bebyggelsen kan urskiljas på 1825 års enskiftes-
karta över angränsande Bjursholmens ägor. Bebyggd.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Tomtmark.

ÖM 10
Stensträng, ca 45 m l (närmast N-S), 0,5-1 m br och 0,3-0,7 m h. 
Enradig och enskiktad, av 0,4-0,7 m st. stenar, enstaka intill 1 m 
st. Smärre avbrott förekommer p g a skador. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: V-sluttande moränmark. Hagmark.

ÖM 11
Stensträng, ca 95 m l (närmast N-S), 0,5-1 m br och 0,2-0,4 m h. 
Vanligen enradig och enskiktad av 0,3-0,7 m st. stenar, enstaka 
block intill 1,5 m st ingår. Kan följas ut på åkerremsa, kraftigt 
övertorvad och överväxt med gräs.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Plan och blockig moränmark. Igenväxande hagmark.

ÖM 12
Stensättning, rund, 9 m diam och 0,2-0,3 m h. Till stor del gles 
övertorvad fyllning av 0,4-0,7 m st stenar, enstaka intill 0,9 m st. 
Nära mitten är två block, 1,3-1,5 m st och 0,5-0,6 m h. Nära SÖ 
kanten, ett block 1,5 x 1 m och 0,3 m h. I fyllningen, nära kan-
ten i Ö, är en närmast vit kvartsitsten, 0,5 x 0,4 m och 0,2 m h. 
Kantkedja, 0,3-0,5 m h, av 0,7-1,3 m l stenar. Vällagd. Två stenar 
i SSV är utfallna.

Antikvarisk kommentar: Stensättningen har tidigare ingått i 
gravfältsbegränsningen på 1947 års ek. karta. Fornlämningen har 
tidigare haft RAÄ nr 129:2 vid förstagångsinventeringen men 
kom aldrig att registreras under fornminnesinventeringens revi-
deringsinventering år 1980.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krön och utskjutande platå av moränbunden bergs-
höjd. Skogsmark (blandskog).

ÖM 13
Skålgropsförekomst, belägen på krön och i S delen av fast häll, 
ca 0,5 x 0,1 m (NV-SÖ), bestående av 3 skålgropar, 4-6 cm diam 
och 0,5-2 cm dj. Skålgroparna ligger närmast på rad.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Låg bergrygg i moränmark. Hagmark.

ÖM 14
Skålgropsförekomst, i fast block, ca 2,5 x 1,5 m (Ö-V) och 0,3-
0,6 m h. Förekomsten är ca 0,5 x 0,1 m (ÖNÖ-VSV) bestående 
av 2 skålgropar. Den ÖNÖ skålgropen, belägen på blockets V 
och svagt S-sluttande del, är 4 cm diam och 1 cm dj. Den andra 
skålgropen, belägen på blockets centrala och svagt Ö-sluttande 
samt skålade del, är 4 cm diam och knappt 1 cm dj, något vittrad.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krön av plan moränplatå med uppstickande berg i Ö. 
Hagmark.

ÖM 15
Skärvstenshög, närmast rund, 4-5 m diam och 0,2-0,3 m h. 
Övertorvad och tuvig yta med enstaka 0,2-0,4 m st stenar i kan-
terna. Under torven, samt i öppning till gryt, är talrika 0,05-0,15 
m st skärviga stenar. Gropig yta och delvis svåravgränsad.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Skärvstenshög
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krön av hällbunden mindre bergrygg. Hagmark.

ÖM 16
Stensättning, närmast rund, 8-9 m diam och 0,7 m h. Delvis 
övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar, enstaka intill 1 m st i 
NÖ delen. Mittblock, 3 x 2 m (NV-SÖ) och 0,3 m h. Fyllningen 
förefaller uppkastad kring blocket. Ställvis kantkedja, bäst 
bevarad i ÖSÖ-SÖ-S, 0,2 m h av 0,3-0,5 m l stenar. Skadad av 
betesdjur (?) i N delen. Även ytskadad p g a kraftigt betestryck. 6 
m S om stensättningen är rest av stensträng, 7-8 m l (Ö-V).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
Terräng: Krönplatå i moränmark. Hagmark, betesmark.

Bilaga 1. Beskrivningar av registrerade ÖM-nummer
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ÖM 17
Stensträng, ca 20 m l (NNV-SSÖ), 0,5-1 m br och 0,2-0,5 m h. 
Enradig och enskiktad av 0,3-0,8 m st stenar, enstaka intill 1,2 
m st.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
Terräng: NNV-sluttande moräntäckt hällmark. Hagmark, 
betesmark.

ÖM 18
Backstuga, plats för. Enligt den häradsekonomiska konceptkar-
tan (1868-77) ska backstugan Grindstugan ha legat på denna 
plats. Platsen utgörs idag av en svag förhöjning i åkermark, direkt 
SV om vägbank.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
Terräng: Tämligen flack yta i lerig moränmark. Åkermark/
vägområde.

ÖM 19
Bytomt, ca 195 x 110 m (NNV-SSÖ), utsträckning enligt lant-
mäteriakt. Skavestad bytomt enligt 1792-års storskifteskarta. 
Bebyggd. Äldsta kända belägg är år 1358.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
Terräng: Ställvis hällbunden moränhöjd, omgiven av tämligen 
plan lerig moränmark. Tomtmark.

ÖM 20
Stensättning, rund, 10-11 m diam och 0,1-0,2 m h. Till stor del 
övertorvad och övermossad fyllning av 0,3-0,6 m st stenar. Fyll-
ningsmaterialet bäst bevarat i N halvan. Kantkedja i NV-N-Ö, 
0,1-0,2 m h av 0,3-0,6 m l stenar, ställvis gles. Stensättningen 
är kraftigt omplockad och gropig i ytan. Urplockad i S delen. 
Fyllningen troligen använd till byggnation av stenmur, vilken 
tangerar stensättningens S kant.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
Terräng: Krönplatå av moränrygg intill svag S-sluttning. Skogs-
mark (barrskog).

ÖM 21
Jordkällargrund, 6,5 x 5,5 m (ÖNÖ-VSV) och 0,8 m h, bestå-
ende av jordblandade kallmurade väggar med öppning i ÖNÖ. 
Ligger i sluttning i ursprunglig marknivå.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
Terräng: ÖNÖ-sluttande stenig moränmark. Hagmark.

ÖM 22
Skålgropsförekomst (?), i fast block, röd grovkornig granit, 2,4 
x 1,5 m (NÖ-SV) och 0,8-0,9 m h. I SV änden av blocket är en 
osäker skålgrop, 5 cm diam och 2 cm dj. Kraftigt vittrad.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svag SV-sluttning nära krön av moränrygg. Hagmark.

ÖM 23
Skålgropsförekomst, i fast block, 2,3 x 1,5 m (N-S) och 0,6 m h. 
Förekomsten är 0,2 x 0,1 m (NÖ-SV) och belägen på blockets 
sluttande och centrala del. Denna består av 2 skålgropar vilka 
är 5-6 cm diam och 1-1,5 cm dj. Skålgroparna ligger kant i kant. 
Den ena är vittrad i kanterna, samt något osäker.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Småkuperad stenig moränmark. Hagmark.

ÖM 24
Skålgropsförekomst (?), i fast block, ca 1,5 x 1,2 m (N-S) och 0,5 
m h. På den plana och vittrade ovansidan är 2 skålgropar, 4-5 
cm diam och 0,5-1 cm dj. Skålgroparna ligger centralt på blocket 
och N om naturlig fördjupning samt kant i kant. Något osäkra.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Småkuperad stenig moränmark. Hagmark.

ÖM 25
Skålgropsförekomst, i fast block, ca 1,1 x 0,6 m (ÖNÖ-VSV) 
och 0,3 m h. Förekomsten är ca 0,3 x 0,2 m (ÖNÖ-VSV) och 
ligger i NÖ-sluttning, bestående av 3 skålgropar, 5-6 cm diam 
och 1 cm dj. Skålgroparna är vittrade.
Skålgropsstenen ligger inklämd mellan två andra stenar, 0,7-1m 
st.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Småkuperad stenig moränmark. Hagmark.

ÖM 26
Stensträng, ca 25 m l (Ö-V), 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h. Enradig 
och enskiktad, bestående av 0,3-0,7 m st stenar. 
Stensträngens Ö ände är belägen 5 m NNÖ om ÖM 25.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Småkuperad stenig moränmark. Hagmark.

ÖM 27
Stensträng, ca 40 m l (NNV-SSÖ), 0,5-1 m br och 0,2-0,5 m h. 
Vanligen enradig och enskiktad, bestående av 0,3-1 m st stenar, 
enstaka intill 1,5 m st. V om stensträngens S del finns skarp-
kantad röjningssten samt ett större röjningsröse. Börjar i S vid 
åkerkant.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Småkuperad, något stenig, moränmark. Igenväxande 
hagmark.

ÖM 28
Skärvstensförekomst, i rotvälta, ca 3 x 1 m (NÖ-SV) och 0,4 m 
dj. I rotvältan och gropen finns sotig jord samt talrikt med 0,05-
0,2 m st skärviga och skörbrända stenar.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Fyndplats
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Sadelläge i moränmark mellan två mindre bergshöjder. 
Igenväxande hagmark.

ÖM 29
Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad 
med i kanterna enstaka 0,2-0,3 m st stenar. Svåravgränsad. I S 
kanten är en mindre stensamling, 2 x 1 m och 0,3 m h.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt krön i småkuperad moränmark. Hagmark.

ÖM 30
Stensättning (?), närmast rund, 7-8 m diam och 0,3-0,4 m h. 
Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,6 m st stenar. Sladdrig be-
gränsning och gropig yta. Påförd (?) röjningssten.

Antikvarisk kommentar: Svårbedömd. Har bra läge och form 
samt relativt bra avgränsning. Har troligen påförd röjningssten 
men kan innehålla en grav i bottenskiktet, varför bevakning är 
befogad.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Mindre krön på impediment i åkermark. Hagmark.

ÖM 31
Stensträng, ca 25 m l (Ö-V), 0,7-1 m br och 0,2-0,3 m h. Något 
spridd, bestående av 0,3-0,8 m st stenar, enstaka intill 1,5 m st.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: SV-sluttande moränmark. Hagmark, betesmark.

ÖM 32
Skärvstenshög, oregelbunden, 7-8 x 2-3 m (NÖ-SV) och 0,2-0,3 
m h. Övertorvad med i ytan talrikt med 0,05-0,2 m st skärviga 
och skörbrända stenar. I NNV kanten påförd röjningssten, vil-
ken troligen överlagrar en del av fornlämningen.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Skärvstenshög
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: NNV-sluttande moräntäckt hällmark. Hagmark, 
betesmark.
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ÖM 33
Skärvstensförekomst, oregelbunden, 2 x 1 m (NNÖ-SSV) och 
0,2 m h. Övertorvad. I markskada i ÖSÖ framkommer måttligt 
med 0,05-0,1 m st skärviga och skörbrända stenar. Förekomsten 
ligger i en bergsskreva.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Fyndplats
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Mindre krön av berg i NÖ-sluttning. Hagmark, 
betesmark.

ÖM 34
Bytomt, ca 240 x 105-150 m (ÖNÖ-VSV), utsträckning enligt 
lantmäteriakt. Hallstra bytomt enligt 1708-års ägomätning. Be-
byggd. Äldsta kända belägg är år 1380.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Ställvis hällbunden och svagt kuperad moränhöjd. 
Tomtmark/hagmark.

ÖM 35
Stensättning, rest av, oregelbunden, närmast rund, 4-5 m diam 
och 0,3 m h. Övermossad fyllning av 0,4-0,8 m st stenar. I Ö 
delen ett block, 1,2 x 1 m (ÖNÖ-VSV) och 0,3 m h. Stensätt-
ningen förefaller ha varit utsatt för stentäkt varigenom endast 
det större fyllningsmaterialet kvarligger. Dess ursprungliga stor-
lek svår att bedöma.
Täktverksamhet har förekommit i området SÖ om 
fornlämningen.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Flackt moränkrön intill V-sluttning. Skogsmark 
(barrskog).

ÖM 36
Brunn, närmast rund, 1,2-1,6 m diam och 0,7 m dj. Kallmurad 
insida i NÖ i minst fyra skift. Något igenrasad. Torrlagd.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Brunn/kallkälla
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: SÖ-sluttande blockig moränmark. Hagmark, 
betesmark.

ÖM 37
Skålgropsförekomst, i fast block, grovkornig granit, 1,4 x 1,3 
m (N-S) och 0,4 m h. Förekomsten är 0,7 x 0,15 m (Ö-V) och 
består av 3 skålgropar, 3,5-8 cm diam och 0,5-2,5 cm dj. Skål-
groparna är belägna på blockets plana och vittrade S del. Den 
mindre skålgropen, belägen i V, är osäker.
4,5 m ÖSÖ om skålgropsförekomsten är ett block med en osäker 
skålgrop, belägen på blockets N-sluttande del.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Mindre krön i småkuperad moränmark. Hagmark, 
betesmark.

ÖM 38
Stensättning, närmast rund, 7-8 m diam och 0,3 m h. Övermos-
sad och delvis övertorvad, gles enskiktad fyllning av 0,3-0,7 m st 
stenar, enstaka intill 1,2 m st. Gropig yta och oklar begränsning.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Lågt krön i småkuperad moränmark. Skogsmark 
(barrskog).

ÖM 39
Skålgropsförekomst, i fast block, kristallin granit, 1 x 0,6 m 
(NNV-SSÖ) och 0,4 m h, bestående av 1 skålgrop, belägen på 
blockets krön. Skålgropen är 6 cm diam och 1,5 cm dj.
Omedelbart SSÖ om skålgropen är en vittrad fördjupning, möj-
ligen ytterligare en skålgrop.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).

ÖM 40
Skålgropsförekomst, i fast block, grå- och rödaktig kristallin gra-
nit, 1,5 x 1,4 m (NÖ-SV) och 0,5 m h, bestående av 1 skålgrop, 
belägen på blockets SÖ-sluttning nedanför krön. Skålgropen är 7 
cm diam och 1,5 cm dj. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).

ÖM 41
Skålgropsförekomst, i fast block, rödaktig kristallin granit, 2,8 x 
1,3 m (NNV-SSÖ) och 0,8 m h, bestående av 3 skålgropar, varav 
1 osäker. Skålgroparna är belägna på blockets krönrygg inom ett 
1 x 0,5 m st (NNV-SSÖ) område. Skålgroparna är 5-8 cm diam 
och 1-1,5 cm dj. Skålgropen i NNV något osäker. Blocket är 
vittrat, liksom skålgroparna.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).

ÖM 42
Skålgropsförekomst, i fast block, kristallin grovkornig rödaktig 
granit, 3,5 x 3 m (N-S) och 1,6 m h, bestående av 1 skålgrop, 
belägen på blockets krön och S del. Skålgropen är 7 cm diam och 
1,5 cm dj samt vittrad.
Ytterligare en mindre grop finns 2 m NNV om föregående, belä-
gen på blockets kant.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).

ÖM 43
Stensättning, närmast rund, 4-5 m diam och 0,3 m h. Övermos-
sad fyllning av 0,3-0,4 m st stenar. Ojämn yta och något oklar 
begränsning.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Krön av mindre moränrygg. Skogsmark (ung tallskog).

ÖM 44
Stensättning (?), närmast rund, 5-6 m diam och 0,2 m h. Över-
mossad och övertorvad fyllning av 0,3-0,4 m st stenar. Oklar 
begränsning och gropig yta.

Antikvarisk kommentar: Omnämns som tillägg under RAÄ 
87:1-3, Törnevalla sn. Ovanstående anläggning och RAÄ 87:3 
är osäkra som gravar. Kan utgöra röjningssten. Närhet till de två 
skärvstenshögarna motiverar dock fornlämningsstatus.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svag mindre Ö-sluttning i småkuperad moränmark. 
Skogsmark (barrskog).

ÖM 45
Skålgropsförekomst, i fast block, 1,8 x 1,1 m (N-S) och 0,7 m h. 
På blockets N del och nära krön är 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 
cm dj. Skålgropen är något vittrad.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt N-sluttande stenig och blockig moränmark. 
Skogsmark (barrskog).

ÖM 46
Skålgropsförekomst, i fast block, ca 2,2 x 2,2 m och 1 m h. På 
blockets krön och sluttning i SV är inom en 0,35 x 0,15 m st 
(VNV-ÖSÖ) yta 4 skålgropar (1 oval och 3 runda). Den ovala 
skålgropen är 10 x 6 cm (NNV-SSÖ) och 1 cm dj, belägen på 
krön. De runda skålgroparna är 5-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. 
Skålgroparna är vittrade.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt N-sluttande stenig och blockig moränmark. 
Skogsmark (ung blandskog).
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ÖM 47
Skålgropsförekomst, i fast block, 3 x 2 m (N-S) och 0,5-0,9 m 
h. På blockets krön mot Ö kanten är 2 skålgropar, 5 cm diam 
och 1-1,5 cm dj, med ett inbördes avstånd av 2 cm (NNÖ-SSV). 
Skålgroparna något vittrade.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt N-sluttande blockig moränmark. Skogsmark 
(barrskog).

ÖM 48
Skålgropsförekomst, i häll, 6,2 x 2,5 m (NNV-SSÖ), belägen på 
krön och i sluttningar. Förekomsten består av 24 skålgropar, 3-9 
cm diam och 0,5-2 cm dj (varav 2 osäkra) i tre ansamlingar. 
På hällens krön och utskjutande S del är 10 skålgropar inom en 
2,7 x 0,8 m st (NNV-SSÖ) yta. Skålgroparna är 4-9 cm diam och 
0,5-1 cm dj. 
1 m N härom, i svag N-NV-sluttning, är 9 skålgropar inom en 
2,4 x 0,5 m st (Ö-V) yta. Skålgroparna, belägna i stråk, är 5-8 cm 
diam och 0,5-2 cm dj. 
1,4 m NNV härom, i hällens branta N-sluttning, är 5 skålgropar 
inom en 1,7 x 0,3 m st (NNÖ-SSV) yta. Skålgroparna är 3-7 cm 
diam och 0,5-1 cm dj. 
Ytterligare osäkra vittrade gropar finns på hällen, vilka kan vara 
skålgropar.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Krön och sluttningar av mindre berg på åkerimpedi-
ment. Igenväxande hagmark.

ÖM 49
Skärvstenshög, närmast rund, 3-4 m diam och 0,4 m h. Övertor-
vad med i ytan, omkring stubbe, talrika 0,05-0,1 m st skärviga 
och skörbrända stenar. I SV kanten är ett block, 1 m st och 0,5 
m h.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Skärvstenshög
Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
Terräng: Svagt NÖ-sluttande moränmark. Skogsmark 
(kalhygge).

ÖM 50
Hålvägssystem, ca 175 m l (huvudriktning NNV-SSÖ), bestå-
ende av 2 hålvägar, 150 m resp. 25 m l. Dessa är 3-4 m br och 
0,2-0,5 m dj. Från S löper hålvägen åt NNV, varefter den delar 
sig och utgör två hålvägar, vilka löper i en båge mot N och sedan 
åter åt NNV.

Kommentar: Hänsyn har tagits för hålvägen vid återplantering.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Färdvägssystem
 lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: N-sluttande moränmark. Skogsmark (granskog och 
plantering).

ÖM 51
Skärvstensförekomst, närmast rund, 1,5-2 m diam och 0,1 m h, 
bestående av måttligt med 0,05-1 m st skärviga och skörbrända 
stenar. Skärvstensförekomsten har framkommit i gammal rotväl-
ta. Intill och inom förekomsten finns även 0,3-0,6 m st naturliga 
stenar.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Fyndplats
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Svagt N-sluttande moränmark. Skogsmark (tallskog).

ÖM 52
Bytomt, del av, ca 70 x 35-55 m (N-S), utsträckning enligt lant-
mäteriakt. Herrbeta Norrgårds byggningstomt enligt 1782-års 
storskifteskarta. Bebyggd. Äldsta kända belägg på Herrbeta är år 
1295.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Avsats i Ö-sluttande moränmark. Tomtmark.

ÖM 53
Boplats, okänd utsträckning. Inom angivet område, ca 190 x 90 
m (VNV-ÖSÖ), påträffades vid sökschaktsgrävning i samband 
med en arkeologisk utredning utförd under perioden 1990-10-
24--30, ett tjugotal boplatsanläggningar utgörandes av stolphål, 
härdbottnar och mörkfärgningar. Anläggningarna föreföll vara 
koncentrerade till de uppstickande bergknallarna i områdets 
Ö och V delar. I samband med utredningsgrävningen iakttogs 
skärvstensförekomster i åkermarken åt SV, vilken ej kom att 
beröras av utredningen.

Ett mindre område, vilket idag omfattar yta för bensinstations-
byggnad och omgivande parkering, kom att slutundersökas 
under perioden 1991-08-19—08-30. Inom denna yta framkom 
ett 15-tal anläggningar i form av skärvstensflak, härdar, stolphål 
och mörkfärgningar. Två skålgropsförekomster, belägna i fast 
berg resp. på stenblock, iakttogs också. I samband med under-
sökningen påträffades fynd av keramik, kvarts, harts och en 
möjlig degel av lera. Den undersökta delen av boplatsen kom 
preliminärt att dateras till y brå.

Antikvarisk kommentar: Delar av området i Ö delen utgörs idag 
av en anlagd rastplats med gångvägar. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning (delundersökt)
Lämningstyp: Boplats
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Svagt SSV- och SV-sluttande, ställvis hällbunden, mo-
ränmark innehållande tre markant uppstickande bergknallar. 
Igenväxande hagmark/rastplats. 

ÖM 54
Skålgropsförekomst, belägen på SV-sluttning av krön av upp-
stickande berghäll, utgörandes av 1 skålgrop. Denna är 9 cm 
diam och 1,5 cm dj. Påträffad av Botark (nr 1 i rapport) i sam-
band med specialinventering i området år 2013.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Uppstickande bergknalle i småkuperad och ställ-
vis hällbunden moränmark intill rast- och parkeringsplats. 
Rastplats.

ÖM 55
Stensättning, oregelbunden, närmast rund, 4-5 m diam och intill 
0,3 m h. Fyllning i huvudsak bestående av ett femtal större block, 
0,7-1,2 m st, med mindre material utefter kanterna i S-Ö, av 0,3-
0,5 m st stenar. Något utkastat material i V. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Krön av blockrik moränhöjd. Skogsmark (tallskog).

ÖM 56
Stensättning, närmast rund, 5 m diam och intill 0,2 m h, med 
övertorvad och övermossad fyllning. Något oklar begränsning.
Ca 20 m VNV därom, mitt i ägogräns (ÖNÖ-VSV), är en över-
mossad fornlämningslik stenpackning, 3-4 m diam och 0,3 m h.

Antikvarisk kommentar: Noterades som möjlig stensättning vid 
revideringsinventeringen år 1980, under RAÄ-nr Törnevalla 
119.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Lätt SV-sluttande moränmark. Skogsmark (tallskog).

ÖM 57
Husgrund med spismursröse, 8 x 5 m (N-S) och 0,3-0,4 m h, 
bestående av en syllstensgrund av mestadels huggna stenar. Spis-
mursröse utefter Ö kanten, 4 m diam och 0,6 m h, av sten och 
tegel. Utefter V långsidan är en gjuten betongtrappa. I området 
växer bl a syren- och snöbärsbuskar.

Antikvarisk kommentar: Kart- och arkivstudier har ej kunnat 
klargöra grundens tidigare funktion. 

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Krön av låg moränrygg. Skogsmark (granskog).

ÖM 58
Jordkällargrund, 7 x 6 m (NV-SÖ) och 0,3-0,5 m h, med öpp-
ning i SÖ. Ingrävd i SSÖ-sluttning, 1 m dj, med väggar av 
kallmurad natursten. Något nedrasad.

Antikvarisk kommentar: Källargrunden markerad med texten: 
”Gammal källare” på registerkartan tillhörande fornminnesin-
venteringen år 1947.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: SSÖ-sluttning av stenig moränhöjd. Skogsmark 
(blandskog).
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ÖM 59
Torp, plats för. Enligt laga skifteskarta över Markeby från år 
1859 ska torpet Perstorp då ha legat på denna ungefärliga plats. 
Platsen utgörs av igenväxande hagmark med koncentrationer 
av röjningssten. Inga rester efter bebyggelsen kunde iakttas vid 
besiktningstillfället.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Krön av ställvis hällbunden mindre moränhöjd. Igen-
växande hagmark.

ÖM 60
Torplämning, bestående av 1 husgrund.
Husgrunden är ca 9 x 5 m (Ö-V) och intill 0,5 m h, bestående 
av en svåravgränsad syllstensgrund, anlagd på berghäll. Grunden 
belamrad med stora mängder röjningssten. Dess Ö kortsida väl 
iakttagbar, i övrigt endast kännbar med jordsond. 
Läget för ekonomibyggnad tillhörande tidigare läget för jorde-
torpet Nysätter enligt laga skifteskarta över Markeby från år 
1859. Övriga byggnader tillhörande torpet ska ha legat något V 
härom.

Antikvarisk kommentar: Grunden markerad med texten: ”Gam-
mal Hg” på registerkartan tillhörande fornminnesinventeringen 
år 1947.

Orientering: Grunden belägen 6,5 m SSÖ om viltstängsel till väg 
E4 (ÖNÖ-VSV).

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Svag Ö-sluttning av mindre moränhöjd. Impediment i 
åkermark.

ÖM 61
Husgrundsterrass, ca 15 x 7 m (NV-SÖ) och intill 0,3 m h. 
Stenskoning, delvis gles och utrasad, i SÖ kortsidan samt i SV 
långsidan, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,9 m l stenar. Flera av stenarna 
är vridna och ligger i fel läge. Hörnsten i NV, 1 x 0,7 m och 0,4 
m h. Rest av stenskoning syns även i NV kortsidan intill hörn-
stenen. NÖ långsidan är utplanad och har oklar begränsning. 
Troligen överodlad. 

Antikvarisk kommentar: Lämningen har tidigare tolkats som en 
i vinkel lagd kortare stensträng tillhörande stensträngssystemet 
RAÄ 31:3, Skärkinds sn.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Husgrund, förhistorisk/medeltida
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: V-sluttande moränmark. Hagmark, betesmark.

ÖM 62
Stensträng, 45 m l (ÖNÖ-VSV), 1,4-2 m br och 0,3-0,5 m h, en-
skiktad och 1-2-radig av 0,4-0,9 m st stenar. Enstaka stenblock, 
1-1,5 m st, ingår.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: NÖ- och N-sluttning av ställvis hällbunden morän-
höjd. Hagmark.

ÖM 63
Skärvstenshög, rund, 4,5 m diam och 0,4 m h. Övertorvad. 
Under torven kunde vid mindre provgrävning konstateras en 
fyllning av fet sotig jord och skärviga stenar. I frameroderad 
markskada i högens S kant kunde rikligt med skärviga stenar, 
0,05-0,15 m st, iakttas.

Orientering: Belägen 4 m NÖ om Ö änden av sentida stenmur 
och 2 m SSÖ om stensträng (ÖNÖ-VSV).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Skärvstenshög
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Hällbunden mindre avsats i tämligen brant NÖ-slut-
tande blockig moränmark. Hagmark.

ÖM 64
Skärvstenshög, närmast rund, 4 m diam och 0,4 m h. Övertor-
vad. Under torven kunde vid mindre provgrävning konstateras 
en jordblandad fyllning med rikligt med skärviga stenar, 0,1-0,2 
m st. Vid SV kanten är enstaka 0,3-0,4 m st stenar synliga. 

Orientering: Belägen 3 m SSÖ om viltstängsel (ÖNÖ-VSV) 
invid kontrollplats utefter väg E4.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Skärvstenshög
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: V änden av ställvis hällbunden mindre moränavsats 
invid SV-sluttning. Hagmark.

ÖM 65
Dammvall, ca 25 m l (NNV-SSÖ—ÖNÖ-VSV), 0,6-1,6 m br 
och 0,7-2,8 m h, utgörandes av ett parti i NNV-SSÖ riktning 
som består av kraftiga huggna stenar förstärkta med murbruk, 
ställvis nedfallen. Det kortare vallpartiet, i ÖNÖ-VSV rikt-
ning, utgörs enbart av mindre stenmaterial i form av natursten 
förstärkt med murbruk. Ovanpå detta parti ligger en gjuten 
betongplatta. I bäckfåra resp. 1,5 m N om denna är 2 närmast 
kvadratiska öppningar för tidigare dammluckor, ca 1,5 x 1,5 m 
st. Inuti öppningen belägen i bäckfåra är, i dess SSÖ del, en insla-
gen järnbult. 
Dammvallens fortsättning åt SSÖ och mot järnvägsbank förefal-
ler utriven, sannolikt i samband med arbeten till järnvägsbanken. 
Ca 10 m nedströms dammvallen åt ÖNÖ är ett ca 5 m l parti 
utefter bäcken i vilket en delvis stensatt vattenränna kan iakt-
tas. 2,5 m NNV om vattenrännans N kant är resterna efter en 
vädurspump.

Orientering: Dammvallen belägen 5 m NV om kraftigt upp-
byggd järnvägsbank (NÖ-SV).   

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Dammvall
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Svagt Ö-sluttande bäckfåra i stenig moränmark. 
Hagmark.

ÖM 66
Stensträngssystem, inom en ca 100 x 10 m st yta (ÖNÖ-VSV), 
bestående av 2 stensträngar med en sammanlagd längd av ca 110 
m. 
Den längsta och Ö strängen är ca 70 m l (huvudriktning ÖNÖ-
VSV), enskiktad och 1-2-radig, ca 2 m br och 0,1-0,3 m h av 
övermossade 0,2-0,5 m st stenar. På några ställen påförd sten. Ö 
änden avslutas i svacka och V änden av täktgrop. 
Den V strängen, vars Ö ände är ca 3 m N om den andra sträng-
ens V del, är ca 40 m l (huvudriktning ÖNÖ-VSV), enskiktad 
och 1-2-radig, ca 1,5-2 m br och 0,2-0,4 m h, av delvis övermos-
sade 0,3-0,6 m st stenar. Delvis ojämn yta och möjligen några 
påförda stenar. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hägnadssystem
 lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Krön av moränrygg (Ö-V). Skogsmark (tallskog).

ÖM 67
Stensträng, enskiktad och flerradig, ca 18 m l (VNV-ÖSÖ), ca 
3 m br och 0,1-0,3 m h, bestående av övermossade 0,4-0,7 m st 
stenar. Löper från låglänt mark upp i sluttning mot ÖSÖ och 
avslutas mot brantare berghäll och blockrik terräng. Området S 
om strängen verkar stenröjt.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark (gles barrskog).

ÖM 68
Torplämning, utgörandes av en undersökt och borttagen hus-
grund. Enligt uppgifter i arkeologisk rapport var denna ca 10 x 
7 m (NNÖ-SSV) och intill 0,6 m h, ställvis något svåravgrän-
sad. Husgrunden var belägen på gravfältet RAÄ 152, Skärkind 
sn, vilket kom att undersökas åren 1970-71 i samband med 
byggandet av ny sträckning för väg E4. Husgrunden låg i under-
sökningsområdets SV hörn och kunde urskiljas som en närmast 
oval förhöjning i markytan före undersökning. 
I samband med undersökningen kunde konstateras att anlägg-
ningen utgjorde en på gravfältet anlagd husgrund bestående av 
en fragmentarisk stengrund. Inom ett knappt meterstort område 
påträffades tegelrester. I grunden framkom bl a fynd av ett mynt 
(1 öre kopparmynt, Ulrika Eleonora, 1719-20), en bronsknapp, 
en halv hästsko, spikar, hästskosömmar, kritpipsfragment, glas-
bitar, glaserad och oglaserad keramik m m. Fynden daterades till 
1600- och 1700-tal. En skärva utgjordes dock av keramik av tidig 
medeltida karaktär.
Enligt geometrisk avmätning över Bäckeby från år 1702 ska ett 
ej namngivet torp då ha legat på denna plats. På konceptkartan 
omnämns bebyggelsen som backstuga. På senare kartor återfinns 
ingen bebyggelse på platsen.

Antikvarisk bedömning: Undersökt och borttagen
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Vägområde.
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ÖM 69
Gravfält, borttaget, bestående av 7 fornlämningar. Dessa utgjor-
des av 2 runda stensättningar, 4 oregelbundna stensättningar 
och 1 flatmarksgrav. 
De runda stensättningarna var 7-8 m diam och 0,3-0,4 m h. De 
omgavs ställvis av kantkedja.
De oregelbundna stensättningarna var ca 1,5-3 m diam och 0,2-
0,4 m h.
Flatmarksgraven utgjordes av en urnebrandgrop, ca 0,4 m diam 
och 0,3 m dj.
Gravfältet kom genom fyndmaterialet i två av gravarna att da-
teras till romersk järnålder (till tiden omkring 200 e Kr). I ett 
område något S om gravarna framkom även 4 härdar och slagen 
kvarts, vilket preliminärt tolkades tillhöra en tidigare bosättning, 
möjligtvis från mesolitikum eller tidigneolitikum.

Antikvarisk bedömning: Undersökt och borttagen
Lämningstyp: Gravfält
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Vägområde.

ÖM 70
Torp, plats för. Enligt geometrisk avmätning över Bäckeby från 
år 1702 ska ett ej namngivet torp då ha legat på denna mycket 
ungefärliga plats. Vid besiktningstillfället kunde inga spår efter 
den tidigare bebyggelsen iakttas i området.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
Terräng: Svag NV-sluttning av hällbunden bergshöjd, intill åker-
mark i N. Skogsmark (tallskog).

ÖM 71
Skålgropsförekomst, 0,5 x 0,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 8 
skålgropar, varav 3 kraftigt vittrade och därför något osäkra. 
Skålgroparna är 4-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägna på 
kanten av närmast plan avsats i berghäll, invid tämligen brant 
ÖSÖ-sluttning.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
 lämningstyp: Hällbild
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Ö om krönet av hällbunden moränhöjd i kuperad häll-
bunden moränmark. Skogsbeväxt impediment.

ÖM 72
Hålväg, ca 35 m l (N-S), 1,5-3 m br och 0,2-0,3 m dj. Enstaka 
stenar i kanterna. Upphör i N uppå flatmarken.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Svagt S-sluttande moränmark. Skogsmark (barrskog).

ÖM 73
Lintorkningsgrop, ca 2,5 x 1,5 m (NV-SÖ) och 0,5-1,4 m dj. 
Begränsas i SV av kallmur, 0,3-0,5 m h, av 0,3-0,7 m st stenar. 
I Ö i bergsskreva ligger stenar staplade till en höjd av 0,6 m. 
Begränsas av bergvägg i NV, SÖ och NÖ, 1,2-1,4 m h. I NÖ är 
berget sprucket och eldskadat.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Textilindustri
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Klippskreva på S sidan av bergrygg. Skogsmark 
(tallskog).

ÖM 74
Torp, plats för. Enligt geometrisk avmätning över Norsholm 
från år 1691 ska torpet Amundstorp/Pukebo ha legat på denna 
ungefärliga plats. På laga skifteskarta över Bäckeby från år 1863 
utgör detta det då ungefärliga läget på torpet Stora Pukebo. På 
den häradsekonomiska konceptkartan (1868-77) återfinns ett 
ej namngivet boningshus på denna plats, något N om bebyggelse 
omnämnd som backstugan Pukebo (RAÄ 261, Skärkinds sn). 
Platsen utgörs idag av vägområde till väg E4.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Vägområde.

ÖM 75
Gränsmärke, utgörandes av 1 rest sten, 0,6 m h, 0,5 m br (Ö-V) 
och 0,25 m tj vid basen, något avsmalnande uppåt. Stenen står 
uppställd i en stenpackning, ca 1,5 x 1,5 m (N-S) och 0,2-0,4 m 
h. Ligger i gällande gräns.

Antikvarisk kommentar: Gränsmärket har sannolikt tjänat som 
utliggare till ett femstenarör som enligt äldre kartmaterial tidi-
gare legat vid åkerkant ca 20 m V härom, därav registrering. 

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Gränsmärke
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: V-sluttande och något stenig moränmark. Skogsmark 
(ung blandskog).

ÖM 76
Milstolpe, plats för. Enligt arealavmätning över Norsholm från 
år 1691 ska en dubbel milstolpe då ha stått på denna ungefärliga 
plats. Milstolpen finns också utritad på en kartkopia från år 
1733 men ej på senare kartor över området. 

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Vägområde.

ÖM 77
Torp, plats för. Enligt äldre lantmäteriakter ska torpet Stolpan 
ha legat på denna plats. I protokollet till en geometrisk avmät-
ning över Norsholm från år 1691 anges torpet som nybyggt. 
Bebyggelsen kan fortfarande iakttas på den ekonomiska kartan 
från 1980-talet. Enligt uppgifter i ortnamnsregistret fungerade 
Stolpan under perioder som arbetarbostad till Norsholm.

Tradition: Enligt uppgifter i ortnamnsregistret kallades en backe 
intill för Stolpbacken. Enligt uppteckningarna skall namnet 
sannolikt förklaras av att en gammal milstolpe vid backen gett 
upphov till namnet.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Mindre krön i småkuperad och ställvis hällbunden 
moränmark, direkt SÖ om nedsprängd vägbana (NÖ-SV). Igen-
växande hagmark.

ÖM 78
Torp, plats för. Enligt lantmäteriakter från åren 1691 och 1818 
ska torpet Stora Fjättersund ha legat inom detta ungefärliga 
område. Området är kraftigt skadat av grustäkter samt av upp-
fört vattentorn i N. I området runt vattentornet finns påförda 
schaktmassor. 

Antikvarisk kommentar: Området förefaller vara helt sönder-
grävt i samband med täktverksamhet varför bevarade kulturlager 
knappast kan förväntas. Kartmaterial visar att det inom de av 
täktverksamhet ställvis opåverkade områdena NV och V härom 
förekommit sentida uthusbebyggelse. Grunder efter denna sen-
tida bebyggelse kan ställvis iakttas.
Området har utgjort del av bytomt till den försvunna byn Fjät-
tersund vars äldsta kända belägg är från år 1219 då kung Johan 
Sverkersson överlåter sin gård Fjättersund till biskop Karl i 
Linköping. Enligt uppgifter i landskapshandlingar ödelades by-
bebyggelsen under senare delen av 1500-talet (1578 öde). I äldre 
arkivmaterial framgår att byn tidigare hade varit en betydande 
bebyggelse bestående av fyra kronogårdar. 

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: S-sluttning av sand- och moränrygg med ställvis berg i 
dagen. Igenväxande hagmark.

ÖM 79
Landsvägssträckning, ca 400 m l (Ö-V), 4-6 m br och intill 1 m 
dj, ställvis utgörandes av svagt skönjbar vägbank samt ställvis av 
partier nedskurna i sluttning. Ställvis kantad av diken. Enligt 
uppgift förlorade vägsträckningen sin landvägsstatus under slu-
tet av 1600-talet, efter år 1673 dock senast år 1699.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Kuperad moränmark. Hagmark/åkermark.

ÖM 80
Torplämning, ca 70 x 50 m (NV-SÖ), bestående av 1 husgrund 
med spismursröse och 1 ladugårdsgrund.
Husgrunden med spismursröse, i NV delen, är 10 x 6 m (ÖNÖ-
VSV) och 0,1-0,4 m h, bestående av en syllstensgrund med delvis 
pålagd cement. I mitten är ett spismursröse, 3 x 2 m (ÖNÖ-
VSV) och 1 m h, bestående mestadels av tegel. Byggnaden 
förefaller ha varit minst tvårummig. Delvis fylld med skräp och 
avfall.
Ladugårdsgrunden, ca 40 m SÖ om bostadsgrunden, är ca 18 x 
6 m (NNV-SSÖ) och 0,3-0,5 m h, utgörandes av en flerrummig 
sten- och cementgrund. I SÖ delen är en rund utbyggnad, 8-9 m 
diam och 0,6 m h, sannolikt rest av tröskvandring.
I området är en närmast intakt jordkällare.
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Läget för torpet Lilla Fjättersund enligt äldre lantmäteriakter. 
Bebyggelsen kan iakttas ännu på den senare ekonomiska kartan 
från 1980-talet.

Antikvarisk kommentar: Samtliga grunder i området är sentida. 
R-markering avser förmodade kulturlager på platsen.
Området har utgjort del av bytomt till den försvunna byn Fjät-
tersund vars äldsta kända belägg är från år 1219 då kung Johan 
Sverkersson överlåter sin gård Fjättersund till biskop Karl i 
Linköping. Enligt uppgifter i landskapshandlingar ödelades by-
bebyggelsen under senare delen av 1500-talet (1578 öde). I äldre 
arkivmaterial framgår att byn tidigare hade varit en betydande 
bebyggelse bestående av fyra kronogårdar.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: Krön och sluttningar av mindre moränhöjd. Igenväx-
ande hagmark.

ÖM 81
Backstugelämning, ca 50 x 20 m (Ö-V), bestående av 1 spismurs-
röse (?), 1 stenskoning och 1 hägnadsrest (?).
Spismursröset (?) är närmast runt, 2,5 m diam och 0,3 m h, av 
jord och sten, enstaka synliga i ytan. Vid provstick med jordsond 
framkom små fragment av bränd lera.
Stenskoningen, intill åkerkant i S, är 17 m l (Ö-V) och 0,3-0,5 m 
h av 0,3-0,6m st stenar, enstaka i två skift. Delvis raserad.
Hägnadsresten (?), i V delen, är 15 m l (NNV-SSÖ), 0,5-
0,8 m br av 0,2-0,6 m st, delvis övertorvade, stenar. Närmast 
enkelradig.
I kullens Ö del är en grop, 4 x 2 m (N-S) och 0,4 m dj.
Läget för stugan Lilla Löten enligt geometrisk avmätning över 
Norsholm från år 1691. Bebyggelsen kan ej iakttas på övriga kar-
tor över området. Enligt uppteckningar i 1711-års mantalslängd 
är Lilla Löten då öde.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Krön och sluttningar av moränrygg. Hagmark.

ÖM 82
Torplämning, ca 40 x 25 m (NNV-SSÖ), vilken utgöres av 1 
husgrund. 
Husgrunden, i områdets N del, är 9 x 6 m (ÖNÖ-VSV) och 
0,2-0,4 m h, av ställvis synliga syllstenar. Grunden är till stor del 
övertorvad. I Ö delen är en källargrop, 4 x 3 m (ÖNÖ-VSV) 
och 0,5-0,6 m dj. I S kanten rest av kallmurning. Inrasad sten i V 
delen.
Läget för torp benämnt Stora Löten eller Stora Löttorpet enligt 
lantmäteriakter från åren 1691 och 1818. I 1676-års roterings-
längd omnämns torpet under namnet Grönelöt. Någon gång 
under perioden 1818-1870-tal får torpet ett nytt läge något SV 
härom. När denna flytt sker framgår ej av arkivhandlingar.

Kommentar: Området skärs av den gamla landsvägssträckningen 
(ÖM 79) i Ö-V riktning. Enligt äldre kartmaterial har bostads-
huset legat S om vägen.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Svagt krön i moränmark. Hagmark.

ÖM 83
Torp, plats för. Enligt lantmäteriakt från år 1691 ska Åstorpet 
då ha legat på denna ungefärliga plats. Torpet har enligt senare 
kartor flyttats till dagens läge, ca 40 m SSÖ härom. Efter att 
torpet flyttades har det på denna plats enligt kartmaterialet 
tidigare stått uthusbyggnader. Torpet omnämns i 1676-års 
roteringslängd.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Mindre krön av svagt S-sluttande och ställvis hällbun-
den moränplatå. Tomtmark. 

ÖM 84
Torp, plats för. Enligt lantmäteriakter från åren 1691, 1733 och 
1763 ska ett torp ha legat på denna mycket ungefärliga plats. 
Torpet finns utritat på konceptkartan till arealavmätning över 
Norsholm från år 1691 men saknas dock på renovationen. På 
kartorna från 1700-talet omnämns torpet som ryttartorp (Lilla 
Åsen).

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Krön av småkuperad och ställvis hällbunden morän-
höjd. Skogsmark (blandskog).

ÖM 85
Vägssträckning, ca 50 m l (VNV-ÖSÖ), 3 m br och 0,3-0,5 m dj, 
liggande på skrå, samt delvis nedskuren i sluttning. Vägen kan 
iakttas på arealavmätning över Norsholm från år 1733 och på 
senare kartor. Är fortfarande i bruk vid tiden för den äldre eko-
nomiska kartan från år 1947.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: SÖ-sluttande sandig moränmark. Skogsmark (gles tall-
skog med lövsly).

ÖM 86
Torp, plats för. Enligt arealavmätning över Norsholm från år 
1818 ska torpet Lilla Sveden ha legat på denna mycket ungefärli-
ga plats. Området utgörs av tidigare, idag skogsbeväxt, åkermark 
innehållande ett av röjningssten belamrat impediment.

Antikvarisk bedömning: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Flack moränmark, SÖ om moränhöjd. Skogsmark 
(granskog).

ÖM 87
Gränsmärke, utgörandes av en vattenkälla, 2-3 m diam och 0,5 
m dj. I Ö kanten är rest av stenskoning. Avrinning åt SV. Igen-
växt med gräs.
Läget för Löts källa enligt lantmäteriakter från åren 1703 och 
1733. Källan utgör då gränsmärke i gränsknä mellan Norsholms 
och Frös ägor. 

Kommentar: Lämningen utgör även RAÄ 247, Kimstads n (na-
turföremål/ -bildning med tradition).

Orientering: Belägen 7 m NNÖ om kraftledning (VNV-ÖSÖ).  

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Gränsmärke
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: S kanten av moränhöjd intill däld (Ö-V). Skogsmark 
(granskog).

ÖM 88
Hålvägssystem, ca 55 m l (NV-SÖ), vilket utgöres av 2 parallella, 
25-30 m l, 2-3 m br och 0,2-0,4 m dj hålvägar. Den NÖ hålvägen 
är svagt bågformig. Den SV hålvägen övergår i NV i en stig. Hål-
vägarna har närmast plan botten och ligger 4-7 m ifrån varandra.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Färdvägssystem
 lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Svagt SÖ-sluttande moränmark. Skogsmark 
(granskog).

ÖM 89
Hålvägssystem, ca 85 m l (närmast Ö-V), vilket utgöres av 2 
närmast parallella hålvägar, ca 30 m l, 2-3,5 m br och 0,1-0,3 m 
dj, med mindre förgreningar, 10 resp. 15 m l. Den N hålvägen 
viker av i en båge i V mot VNV. Hålvägarna löper i NÖ mot den 
gamla landsvägssträckningen men ansluter inte.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Färdvägssystem
 lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark (granskog).

ÖM 90
Landsvägssträckning, ca 250 m l (Ö-V), 2,5-4 m br och intill 0,5 
m h. Från väg E4 i V och 40 m åt Ö utgöres sträckningen av en 
vägbank, 4-5 m br och 0,3-0,5 m h, vilken på N sidan kantas av 9 
ekar. I övrigt något nedskuren eller löpandes i marknivå. Enligt 
uppgift förlorade vägsträckningen sin landvägsstatus under slu-
tet av 1600-talet, efter år 1673 dock senast år 1699.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
Terräng: Kuperad moränmark med ställvis berg i dagen. Skogs-
mark (granskog/ung blandskog).

ÖM 91
Landsvägssträckning, ca 400 m l (närmast NÖ-SV), 3-6 m br 
(vanligen 3-4 m) och 0,2-0,6 m h. Är uppbyggd som en vägbank 
men på kortare sträckor är den nedskuren i terrängen. Över 
en däld i N delen är vägbanken upp till 1,5 m h. I sumpmark, 
nära socken-/häradsgräns, är vägen söndergrävd av ett dike. I 
S delen löper vägen ställvis utefter en ca 100 m l sträcka i en 
kraftledningsgata. Här uppvisar vägen körskador. Landsvägens 
N del löper över gårdsplanen till torpet Landsjöberg innan den 
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ansluter till befintlig vägsträckning. Enligt uppgift förlorade 
vägsträckningen sin landvägsstatus under slutet av 1600-talet, 
efter år 1673 dock senast år 1699.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f SO och 64F 8f NO
Terräng: Kuperad moränmark med ställvis berg i dagen. Skogs-
mark (granskog/tallskog/blandskog). 

ÖM 92
Förvaringsgrop, rund, 2,5 m diam, oklart djup då den är fylld 
med skräp. Kantas i Ö-S-V av en 0,5-0,7 m br och intill 0,5 m h 
vall av jord och sten, tydligt uppbyggd.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Förvaringsanläggning
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: Brant S-sluttning av moränrygg (Ö-V). Skogsmark 
(ung tallskog). 

ÖM 93
Jordkällargrund, 5-6 m diam, ingrävd i SV-sluttning, med kall-
murade 1-1,4 m h väggar. I SSV är en 1 m br öppning. Grunden 
fylld med skräp. 
 
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: SV-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog).

ÖM 94
Torplämning, ca 85 x 35-65 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 
husgrund med spismursröse, 1 husgrund och 1 jordkällargrund.
Husgrunden med spismursröse är 10 x 5 m (Ö-V) och 0,2-0,5 m 
h, bestående av en grund av sten och cement, med trappa utefter 
S kanten. Spismursröset är 3 m diam och 0,4 m h, något kring-
spritt. I syrénbuskage S om grunden är en ca 6 m l och 0,3 m h 
terrasskant (Ö-V).
Husgrunden, i områdets SSV del, är ca 20 x 8 m (N-S) bestående 
av en grund av sten och cement. Foderbord utefter Ö långsidan i 
N delen. Logdel i S begränsas av större stenblock, 1-1,5 m st.
Jordkällargrunden, i områdets ÖSÖ del, är 7 x 6 m (N-S). In-
grävd i S-sluttning, 0,5 m dj, med väggar av jord och sten. Rest av 
svalgång i S.
I området är en närmast intakt jordkällare. I området växer bl 
a syrén, körsbärsträd, äldre äppelträd och måbär. Läget för Ek-
lundstorpet enligt lantmäteriakt från år 1691. På lantmäteriakt 
från år 1818 benämns bebyggelsen som torpet Lund och så även 

på senare kartor. Bebyggelsen kan iakttas ännu på den senare 
ekonomiska kartan från 1980-talet.

Antikvarisk kommentar: Samtliga grunder i området, undanta-
get jordkällargrunden, är sentida. R-markering avser förmodade 
kulturlager på platsen.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: Krön och S-sluttning av moränhöjd. Igenväxande 
hagmark.

ÖM 95
Husgrund, ca 6 x 6 m (N-S) och intill 0,4 m h. Begränsas av 
syllstenar, 0,3-0,5 m st, i N och Ö. Avgränsning saknas i S och V. 
Bottenplanet delvis täckt med sten. 
Läget för ladugårdsbyggnad tillhörande Skinnarvikens soldat-
torp enligt arealavmätning över Norsholm från år 1886.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: krönplatå i moränmark. Igenväxande hagmark.    

ÖM 96
Landsvägssträckning, rest av, ca 125 m l (NNÖ-SSV), överod-
lad och endast skönjbar som en svag förhöjning, intill 0,2 m h, 
löpandes i skogsbeväxt tidigare åkermark. Begränsas i Ö av ett 
dike. Enligt uppgift förlorade vägsträckningen sin landvägsstatus 
under slutet av 1600-talet, efter år 1673 dock senast år 1699.

Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Färdväg
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Skogsmark (granskog).

ÖM 97
Stensättning, närmast rund, ca 4 m diam och 0,2 m h. Över-
torvad med i ytan enstaka stenar, 0,4-0,7 m st. Utanför NNÖ 
kanten är två stenar, 0,8 x 0,5 m st och 0,6 m h resp. 0,6 x 0,45 m 
st och 0,3 m h.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: N änden av moränrygg (NNV-SSÖ) i N-sluttning av 
höjd. Betesmark.

ÖM 98
Stensättning, rest av, ca 4 m diam och 0,1-0,2 m h. Övertorvad. I 
N är ett par 0,25-0,3 m h stenar. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
Terräng: N änden av moränrygg (NNV-SSÖ) i N-sluttning av 
höjd. Betesmark.
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Bilaga 2. Beskrivningar av objekt-nummer
Objekt I
Boplatsläge, ca 390 x 130 m (NV-SÖ), beläget i åkermark samt 
tomtmark till två kvarstående torp utgörandes av sandig och lerig 
moränmark på krön samt S-, SV- och SÖ-sluttningar. I objektets 
SÖ del har ett soldattorp (ÖM 5) funnits tidigare, senare plats 
för utfl yttad gård från Lilla Vänge. I objektets centrala N del 
samt i objektets NV del återfi nns kvarstående torpbyggnader 
(Vängesberg eller Sveden samt ett ej namngivet soldattorp). 
Soldattorpet i NV kan iakttas på geometrisk avmätning över 
Stora Vänge från år 1723. Inom objektet återfi nns också de 
stensättningsliknande lämningarna RAÄ 1 och 2, Rystad sn.  

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 50-60

Objekt II
Boplatsläge, ca 400 x 50-280 m (NÖ-SV), beläget i lerig och 
ställvis sandig moränmark på större platå och i svaga S-, SV-, SÖ- 
och Ö-sluttningar utgörandes av åkermark och tomtmark, vilka 
omger Stora Vänges historiska bytomt (ÖM 6). Området beläget 
V om vattendrag.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 45-55

Objekt III
Boplatsläge, ca 130 x 65 m (NNV-SSÖ), beläget i SV-sluttande 
åkermark med skålgropsförekomst i SSÖ (RAÄ 185:1-2, 
Vårdsberg sn) och vattendrag i SV. I objektets SÖ del har en 
backstuga funnits tidigare (ÖM 7).  

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 40-50

Objekt IV
Boplatsläge, ca 90 x 80 m (NNV-SSÖ), beläget på svagt SSÖ-
sluttande mindre platå i åkermark, med skärvstenshögar och 
skålgropsförekomst (RAÄ 6:1-2 och 199, Rystad sn) i NNV och 
vattendrag i SSÖ.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 45-55

Objekt V
Grav- och boplatsläge, ca 140 x 130 m (NÖ-SV), beläget i 
sandig och lerig moränmark på krön och svaga sluttningar av 
mindre moränhöjd, utgörandes av åkermark samt igenväxande 
hagmark på mindre impediment i SV delen. Området beläget 
NV om vattendrag och Ryckelösa historiska bytomt (ÖM 8). I 
SÖ-sluttningen av impedimentet är lämningar eft er en sentida 
källargrund.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 40-55 

Objekt VI
Boplatsläge, ca 100 x 85 m (N-S), beläget på krön och mestadels 
svaga S- och SV-sluttningar utgörandes av skogsbeväxt och ställvis 
hällbundet impediment samt åkermark. På samma moränhöjds 
N del, vilken idag genomskärs av nedsprängd vägbana, återfi nns 
en bebyggd historisk gårdstomt (ÖM 9). Gården kan iakttas på 
lantmäteriakter från åren 1825 och 1858.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 45-55

Objekt VII
Boplatsläge, ca 590 x 30-300 m (NÖ-SV), beläget på krön och 
sluttningar i lerig och ställvis, inom områdets högre belägna 
partier i SV, sandig åkermark. Området beläget på båda 
sidor om vattendrag och inom områdets SV del återfi nns två 
skålgropslokaler belägna på samma impediment (RAÄ 203:1-2, 
Rystad sn). Något NNÖ härom återfi nns en jordtäckt häll med 
påförd odlingssten på vilken skålgropsförekomster bör eft ersökas.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 40-50

Objekt VIII
Grav- och boplatsläge, ca 100 x 40 m (N-S), beläget på krön och 
svaga SV- och S sluttningar utgörandes av mindre impediment 
belamrat med odlingssten samt omgivande åkermark. 

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 45-55

Objekt IX
Grav- och boplatsläge, ca 420 x 60-200 m (NV-SÖ), beläget 
i lerig och på de högre belägna partierna ställvis sandig mark, 
utgörandes av åkermark i V och tomtmark i Ö. Områdets V del, i 
åkermark, utgörs i N delen av svag N-sluttning och områdets S del 
av svag S-sluttning. Över krönet i N delen löper en av odlingssten 
överlagrad stensträng i ÖNÖ-VSV riktning (RAÄ 4:3, Törnevalla 
sn). I objektets N kant i denna del återfi nns markeringen för RAÄ 
3, Törnevalla sn, vilken under 1947-års fornminnesinventering 
registrerades som en möjlig stensättning. Anläggningen befanns 
vara bortodlad 1980. Inom områdets Ö del, vilket utgörs av 
krönläge och sluttningar i tomtmark, återfi nns en stensättning 
(ÖM 16). Dagens bebyggelse utgörs av en utfl yttad gård 
från Älvestad men området bör, trots påverkan från sentida 
bebyggelse, kunna innehålla förhistoriska boplatslämningar.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 50-60

Objekt X
Boplatsläge, ca 190 x 45-90 m (NÖ-SV), beläget i åkermark 
i svaga SV-, S- och SÖ-sluttningar av mindre moränhöjd i N. 
Uteft er moränhöjdens SV och V kant löper en stensträng (RAÄ 
257, Törnevalla sn).   

Fastighetskartans blad: 64F 7e NV
M ö h: 45-55

Objekt XI
Boplatsläge, ca 185 x 120 m (NNV-SSÖ), beläget på mindre 
krön och sluttningar av svag förhöjning i lerig/sandig åkermark. 
En äldre brukningsväg löper genom området (NNV-SSÖ), vilket 
tidigare till viss del utgjorts av ängsmark.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
M ö h: 45-55

Objekt XII
Boplatsläge, ca 180 x 55 m (NÖ-SV), beläget i igenväxande 
hagmark och omgivande åkermark utgörandes av svaga SV-, 
S- och SÖ-sluttningar. Inom områdets hagmarksdel återfi nns 
en stensättning (?) (RAÄ 1:3, Törnevalla sn), vilken sannolikt 
utgörs av en naturbildning samt S änden av en hålväg (RAÄ 1:4, 
Törnevalla sn).

Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
M ö h: 45-55

Objekt XIII
Boplatsläge, ca 160 x 130 m (NV-SÖ), beläget i lerig och sandig 
moränmark på krön och svaga S- och SÖ-sluttningar av större 
moränplatå, utgörandes av tomtmark i NV och åkermark i SÖ. 
Området angränsar till omfattande fornlämningsmiljöer i N och 
NV. Bebyggelsen i områdets NV del utgörs av en utfl yttad gård 
från Skavestad by.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
M ö h: 50-60

Objekt XIV
Boplatsläge, ca 160 x 75 m (NNV-SSÖ), beläget på NÖ delen 
av fornlämningstät större moränhöjd, utgörandes av närmast 
plan och svagt S- och SÖ-sluttande åkermark samt igenväxande 
hagmark. Inom området är en sentida odlingsterrass (RAÄ 259:1, 
Törnevalla sn) och en kort stensträng (RAÄ 259:2, Törnevalla 
sn), vars förlängning åt VSV sannolikt bortodlats, se RAÄ 260:1, 
Törnevalla sn.

Fastighetskartans blad: 64F 7e NO
M ö h: 50-55 

Objekt XV
Boplatsläge, ca 345 x 140-240 m (NV-SÖ), beläget i lerig och 
sandig moränmark omkring mindre krön och i svaga sluttningar, 
utgörandes av åkermark och del av igenväxande impediment. 
På det ställvis hällbundna impedimentet i SÖ delen återfi nns 
en stensättning (RAÄ 270:2, Törnevalla sn), stensträngar (ÖM 
27 och RAÄ 270:1, 270:3 och 270:4, Törnevalla sn) och en 
skärvstensförekomst vilken iakttogs i rotvälta (ÖM 28). Spår eft er 
äldre odling kan ställvis iakttas på impedimentet i SÖ.

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 40-55 

Objekt XVI
Boplatsläge, ca 420 x 130-320 m (NV-SÖ), beläget i lerig mark 
i NV och på de högre belägna partierna i SÖ ställvis hällbunden 
och mestadels sandig moränmark, utgörandes av mindre krön och 
svaga sluttningar i hagmark. På krönläge i områdets S del återfi nns 
en hög (RAÄ 17:1, Törnevalla sn) och objektet angränsar i NÖ 
till ett större gravfält (RAÄ 18:1, Törnevalla sn). Inom objektets 
centrala delar löper stensträngssystem och stensträng (RAÄ 17:2 
och 269:1, Törnevalla sn), vilka ställvis omgärdar sentida odlingar 
innehållande röjningssten.

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 40-55
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Objekt XVII
Boplatsläge, ca 180 x 150 m (NÖ-SV), beläget i mestadels sandig 
moränmark, utgörandes av krön och sluttningar i åkermark 
innehållande två ställvis hällbundna impediment belamrade med 
röjningssten. På det Ö impedimentets centrala del återfi nns en 
möjlig stensättning (ÖM 30).

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 40-50 

Objekt XVIII
Boplatsläge, ca 430 x 90-200 m (NÖ-SV), ställvis beläget i lerig 
mark och på de högre belägna partierna något hällbunden och 
mestadels sandig moränmark. I objektets Ö centrala del ligger 
en utfl yttad gård från Hallstra by, vilken omgärdas av ställvis 
hällbunden betesmark i N, V och S. I betesmarken, något V 
om tomtgränsen (NNV-SSÖ) till gården, återfi nns en kortare 
stensträng (ÖM 31) och ett 20-tal meter SSÖ om tomtgränsen 
(ÖNÖ-VSV) återfi nns en övertorvad mindre förhöjning, 
sannolikt dock ej fornlämning, belägen i en del av betesmarken 
som tidigare varit uppodlad. Anläggningen bör dock kontrolleras 
vid eventuell exploatering. Objektets SV och S delar utgörs 
mestadels av åkermark med ett i V beläget impediment, på vilket 
två större stentippar med odlingssten är belägna.

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 40-50 

Objekt XIX
Boplatsläge, ca 180 x 135 m (NÖ-SV), beläget i lerig mark och 
på de högst belägna partierna något hällbunden och mestadels 
sandig moränmark. Stora delar av objektets N delar utgör 
tomtmark till utfl yttad gård från Hallstra by. Objektets S och 
V delar utgörs av S- och SV-sluttande åkermark. Området 
bör kunna innehålla fornlämning trots påverkan från sentida 
bebyggelse.

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 40-50

Objekt XX
Boplatsläge, ca 380 x 70-100 m (Ö-V), beläget i svagt 
Ö-sluttande lerig åkermark i V och småkuperad samt ställvis 
hällbunden betesmark bestående av sandig moränmark i Ö. 
Centralt beläget inom objektet återfi nns en skålgropslokal (ÖM 
37) och objektet angränsar mot mindre sankmark i S. 

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 40-55

Objekt XXI
Boplatsläge, ca 270 x 80-250 m (NV-SÖ), beläget på krön och 
sluttningar av ställvis hällbunden, sandig samt lerig moränhöjd, 
delvis omgiven av längre stensträngsgren (RAÄ 94:3, Törnevalla 
sn). Objektets NV del utgörs av långsmal mindre åkeryta, 
belägen i NV-sluttning mot väg E4. Objektets centrala, högst 
belägna, partier angränsar mot NÖ till fornlämningslokaler i 
form av skärvstenshögar (ÖM 32 och RAÄ 94:2, Törnevalla sn), 
stensättning (RAÄ 94:1, Törnevalla sn) och skärvstensförekomst 
(ÖM 33). Inom objektet återfi nns två terrasseringar (RAÄ 94:4 
och 94:5, Törnevalla sn), sannolikt naturliga.

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 35-50

Objekt XXII
Boplatsläge, av stenålderskaraktär, ca 120 x 50-100 m (N-
S), beläget i NNV-sluttande skogsmark i sadelläge mellan 
moränhöjder i Ö och SV samt sandig mindre avsats och NV-
sluttning i områdets Ö del.

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 35-55

Objekt XXIII
Boplatsläge, ca 25-160 x 30-150 m (NNV-SSÖ), beläget i N 
delen, N om skogsväg på krön och NÖ-sluttning i sandig och 
ställvis stenig moränmark invid brant N-sluttning. Angränsar i 
denna del mot NÖ till tre skålgropslokaler (ÖM 45-47) och mot 
SV till två skärvstenshögar (RAÄ 87:1-2, Törnevalla sn) och två 
möjliga stensättningar (ÖM 44 och RAÄ 87:3, Törnevalla sn). 
Objektets S delar, mestadels belägna S om skogsväg, utgörs i V av 
krön och i övrigt av S- och SÖ-sluttande, närmast stenfri, sandig/
siltig skogsmark. Inom och angränsande till denna yta återfi nns 
fyra skålgropslokaler (ÖM 39-42). 

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 50-65

Objekt XXIV
Boplatsläge, av stenålderskaraktär, ca 50 x 40 m (Ö-V), beläget 
i svagt NNV-sluttande sandig moränmark i mindre sadelläge 
mellan berghällar i Ö och V.

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO
M ö h: 45-55

Objekt XXV
Boplatsläge, ca 180 x 160 m (ÖNÖ-VSV), beläget i närmast 
plan och svagt S-sluttande sandig moränmark och ställvis lerig 
mark, utgörandes av ängs- och åkermark. I objektets NV kant, på 
hällbunden mindre bergknalle, återfi nns en större skålgropslokal 
(ÖM 48). 

Fastighetskartans blad: 64F 8e SO och 64F 8f SV 
M ö h: 50-60

Objekt XXVI
Grav- och boplatsläge, ca 80 x 50 m (N-S), beläget i svag NNV-
sluttning av krön av moränhöjd, utgörandes av ängsmark. 
Området beläget mellan gravfält (RAÄ 82:1, Törnevalla sn) i S 
och SÖ samt gravgrupp (RAÄ 83:1-2, Törnevalla sn) i V och NV. 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 55-65

Objekt XXVII
Grav- och boplatsläge, ca 100 x 10-35 m (Ö-V), beläget i 
S-sluttande sandig moränmark och ställvis lerig mark, utgörandes 
av ängsmark. Området beläget S om gravfält (RAÄ 82:1, 
Törnevalla sn) och V om del av bytomt (ÖM 52). På laga 
skift eskartan över Herrbeta från år 1852 återfi nns, inom det 
aktuella objektets V del, runda mindre markeringar som kan 
utgöra under sen tid överodlade gravar.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 55-60

Objekt XXVIII
Boplatsläge, ca 150 x 65-90 m (NNÖ-SSV), beläget på krön och 
svaga sluttningar av mindre moränhöjd i sandig, siltig och ställvis 
lerig mark, utgörandes av hagmark och åkermark. I anslutning 
till och Ö om objektet återfi nns en skärvstenshög (RAÄ 
85:1, Törnevalla sn), en stensättning (RAÄ 85:2, Törnevalla 
sn), ett stensträngssystem (RAÄ 85:3, Törnevalla sn) och ett 
hålvägssystem (RAÄ 85:4, Törnevalla sn). 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 40-50

Objekt XXIX
Äldre torpläge, ca 90 x 80 m (Ö-V), beläget på krön och svaga 
sluttningar av mindre moränhöjd i mestadels sandig moränmark, 
utgörandes av tomtmark i N delen och skogsmark i S delen. 
Någonstans inom objektets N del har ett torp legat enligt äldre 
kartmaterial (åren 1706 och 1773). På storskift eskartan över 
Markeby från år 1773 omnämns torpet som ett soldattorp. På 
senare kartor, såsom exempelvis laga skift eskarta från år 1856 och 
den häradsekonomiska konceptkartan från åren 1868-77, har 
två backstugor legat inom området (Kammarbo) varav den Ö 
förefaller ligga på samma plats som dagens bostadshus. I objektets 
SÖ kant återfi nns en jordkällargrund (ÖM 58). 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 45-55

Objekt XXX
Grav- och boplatsläge, ca 110 x 40-70 m (NNV-SSÖ), beläget 
på krön och svaga sluttningar av ställvis hällbunden mindre 
moränhöjd i sandig moränmark och lerig mark, utgörandes av 
hagmark. I objektets SSÖ del återfi nns en anläggning (RAÄ 
203:1, Gistads sn) vilken tolkats som äldre ansamling av 
röjningssten. Anläggningen och området bör dock kontrolleras 
vid eventuell exploatering, då det inte helt kan uteslutas att det 
rör sig om en stensättning.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 45-55

Objekt XXXI
Grav- och boplatsläge, ca 120 x 60 m (ÖNÖ-VSV), beläget 
på krön samt S- och SV-sluttningar av moränhöjd i sandig och 
ställvis blockig moränmark, utgörandes av hagmark. Direkt 
utanför objektets NNV kant, mot väg E4, har ett mindre 
gravfält (RAÄ 33:1-6, Skärkinds sn) bestående av sex gravar 
tidigare undersökts och borttagits (Nilsson & Östmark 1973) i 
motorvägens sträckning. 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 50-55
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Objekt XXXII
Boplatsläge, ca 120 x 105 m (Ö-V), beläget på svag förhöjning 
(N-S) i sandig moränmark och ställvis lerig mark, utgörandes av 
åkermark. I N delen av området och mot svag N-sluttning kunde 
spridda skärvstenar iakttas vid inventeringstillfället i den harvade 
åkern. I områdets NV del har en sannolik skaft hålsyxa hittats 
tidigare i samband med borttagande av impediment (RAÄ 204:1, 
Gistads sn).

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 45-50

Objekt XXXIII
Grav- och boplatsläge, ca 40 x 30 m (Ö-V), beläget på krön och 
sluttningar av ställvis hällbunden mindre moränhöjd i sandig 
moränmark, utgörandes av hagmark. Nedanför krönet är viss 
antydan till röjning och på krönet återfi nns en ansamling stenar. 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 50-55

Objekt XXXIV
Boplatsläge, ca 120 x 45-60 m (NV-SÖ), beläget i Ö delen 
på krön och S-sluttning av moränhöjd innehållande sentida 
stenmur och tidigare odlingsyta samt i V delen på moränavsats 
i V-sluttning. Inom SÖ delen löper en stensträng (RAÄ 425, 
Skärkinds sn), vars fortsättning åt NÖ är bortröjd av sentida 
odling.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 45-55

Objekt XXXV
Boplatsläge, ca 100 x 50 m (Ö-V), beläget i mestadels sandig 
moränmark på krön samt Ö- och S-sluttningar av mindre 
moränplatå, utgörandes av hagmark. NV om objektet återfi nns en 
stensträng och en skärvstenshög (ÖM 62 och ÖM 63).

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 40-50

Objekt XXXVI
Grav- och boplatsläge, ca 25 x 15 m (N-S), beläget i sandig 
moränmark på krön och svag N-sluttning av mindre moränhöjd 
med ställvis berg i dagen, utgörandes av igenväxande hagmark. I S 
delen i krönläge är en oregelbunden stensamling. 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 40-50

Objekt XXXVII
Grav- och boplatsläge, ca 380 x 160 m (Ö-V), beläget i SV- och 
V-sluttning av moränhöjd i lerig samt på de högre belägna 
partierna sandig moränmark, utgörandes av åkermark och 
hagmark. Området beläget NÖ om vattendrag. NÖ om objektet 
återfi nns ett delundersökt gravfält (RAÄ 29:1, Skärkinds sn), 
med ca 10 kvarliggande gravanläggningar synliga ovan mark. 
Inom det tidigare undersökningsområdet i Väg E4:ans sträckning 
undersöktes här ca 10 stensättningar (Nilsson 1976c). N om 
objektets V del återfi nns en skärvstenshög (ÖM 64).

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 40-60

Objekt XXXVIII
Boplatsläge, ca 55 x 30 m (Ö-V), beläget i sandig moränmark i 
svag N-sluttning av krön av moränrygg (Ö-V). Området beläget 
N och NV om stensträngssystem (ÖM 66).

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 45-55

Objekt XXXIX
Boplatsläge, ca 30 x 15 m (NV-SÖ), beläget på plan mindre 
moränavsats i N- och NÖ-sluttning av ställvis hällbunden 
bergshöjd.  Avsatsens något smalare V del kantas av stor 
ansamling övermossade stenar, 0,2-0,4 m st. Området kan vara 
påverkat i samband med byggandet av närliggande motorväg och 
järnväg.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 35-45

Objekt XL
Boplatsläge, ca 150-340 x 40-180 m (ÖNÖ-VSV), beläget 
på krön och svaga sluttningar av platå i åkermark med två 
hällbundna impediment. Utredningsobjektet utgör del av tidigare 
utpekat men ej utrett objekt (Objekt X i Larsson 1994). 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 40-50

Objekt XLI
Boplatsläge, ca 35 x 20 m (VNV-ÖSÖ), beläget på tämligen 
jämn avsats i N-sluttande moränmark i skyddat läge nedanför 
hällbundet bergskrön.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SV
M ö h: 35-45

Objekt XLII
Boplatsläge, ca 95 x 65 m (N-S), beläget på krön och svaga 
sluttningar av platå i åkermark i S delen och i igenväxande 
hagmark i N delen. Området avgränsas i N av uppstickande 
berghäll tillhörande mindre bergshöjd. På bergshöjden i N 
återfi nns en skålgropslokal (ÖM 71). Utredningsobjektet utgör 
del av tidigare utpekat men ej utrett objekt (Objekt 6 i Helander 
2008). 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 35-45

Objekt XLIII
Boplatsläge, ca 100-130 x 70-110 m (ÖNÖ-VSV), beläget i N 
delen på avsats i ställvis hällbunden SV-sluttning utgörandes 
av hagmark, samt i S delen i svagt S-sluttande moränmark 
utgörandes av åkermark. I åkermarken i S delen kunde sparsamt 
med spridd skärvsten iakttas vid inventeringstillfället. Objektet 
omfattar centralt tre ställvis hällbundna impediment varpå de två 
i N ingått i bebyggelseplatsen för Janstorps (tidigare Johanstorps) 
hemman (RAÄ 434:1, Skärkinds sn), vilket skattlades år 1691 
(Franzén 1986:63). På delar av den tidigare bebyggelseplatsen 
återfi nns röjningssten och påförda massor.   

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 40-50

Objekt XLIV
Boplatsläge, av stenålderskaraktär, ca 20 x 5-20 m (NÖ-SV), 
beläget i V-sluttande skogsbunden moränmark i mindre sadelläge 
mellan uppstickande berghällar i N, Ö och S. Exponerat mot V 
och tidigare havsvik.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 45-55

Objekt XLV
Boplatsläge, av stenålderskaraktär, ca 60 x 45 m (Ö-V), beläget 
i sandig moränmark på krön och S-sluttning av mindre 
moränhöjd, omgiven av våtmarker i N, Ö och S. I S-sluttningen 
och i en av markberedningsfårorna i SÖ delen av området kunde 
en koncentration av skärvsten iakttas vid inventeringstillfället. 
Området ansluter till berghäll i NV.  

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 45-55

Objekt XLVI
Boplatsläge, av stenålderskaraktär, ca 55 x 45 m (NV-SÖ), 
beläget i sandig moränmark på krön och svag S-sluttning 
av liten moränhöjd med våtmarker i NÖ och SV. I en av 
markberedningsfårorna belägen centralt i området och mot 
kanten mot NÖ kunde sparsamt med skärvstenar iakttas vid 
inventeringstillfället.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 45-50

Objekt XLVII
Boplatsläge, av stenålderskaraktär, ca 45 x 20 m (NÖ-SV), beläget 
i sandig moränmark på avsats i NV-sluttning av hällbunden 
bergshöjd. Skyddat läge och exponerat mot NV och tidigare 
mindre havsvik.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 50-55

Objekt XLVIII
Boplatsläge, ca 200 x 165 m (NNV-SSÖ), beläget i N delen i 
åkermark i mestadels sandig moränmark på större småkuperad 
avsats i NÖ-sluttning mot uppodlad tidigare sankmark i NÖ, 
samt i S delen i S-sluttande igenväxande äldre åkermark med 
röjningssten (RAÄ 178:1, Kimstads sn). En tidigare genomförd 
fosfatkartering i området inför då eventuell exploatering påvisade 
förhöjda fosfatvärden i aktuellt objekts NV del. De förhöjda 
värdena tolkades som indikation på boplatsaktivitet (Elfstrand 
1990). 

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 40-50

Objekt XLIX
Boplatsläge, ca 40 x 20 m (N-S), beläget i sandig moränmark på 
närmast plan avsats i tämligen brant Ö-sluttning av hällbunden 
bergshöjd. På platsen växer vintergröna och ca 50-70 m SV 
härom, i väg E4:ans sträckning, är enligt historiskt kartmaterial 
den tidigare bebyggelseplatsen för det äldre torpet Amundstorp/
Pukebo (ÖM 74). Den aktuella ytan kan eventuellt ha samband 
med den tidigare torpbebyggelsen.  

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 50-60
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Objekt L
Äldre torpläge, ca 110 x 10-30 m (NÖ-SV), beläget i småkuperad 
och ställvis hällbunden moränmark omkring uppstickande 
mindre bergshöjd i Ö och S, med mindre krön i SV delen mot 
nedsprängd vägbana (NÖ-SV). Det mindre krönet i SV delen 
av objektet utgör enligt det senare historiska kartmaterialet 
tidigare platsen för torpbyggnaden till torpet Stolpan (ÖM 
77). Torpet ska enligt uppgift  ha varit nybyggt år 1691. Den 
äldre landsvägssträckningen mellan Linköping och Norrköping 
löpte tidigare direkt S härom, ungefärligt motsvarande dagens 
vägsträckning till vattentornet i SÖ.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO och 64F 8f NO
M ö h: 45-55

Objekt LI
Boplatsläge, ca 190 x 30-110 m (N-S), beläget i S- och SÖ-
sluttande, mestadels sandig, moränmark utgörandes av åker- och 
ängsmark med hällbundna mindre partier i V delen. Objektets 
centrala del genomskärs i VNV-ÖSÖ riktning av bevarad 
del av den äldre landsvägssträckningen mellan Linköping 
och Norrköping (ÖM 79). I N delen angränsar objektet till 
bebyggelseplatsen för det äldre torpet Lilla Fjättersund (ÖM 
80) och i SV vidtar ett större täktområde som enligt historiskt 
kartmaterial utgjort platsen för det äldre torpet Stora Fjättersund 
(ÖM 78). Delar av aktuellt objekt kan ha utgjort del av bytomt 
till den försvunna byn Fjättersund, vilken nedgraderades till torp 
under mitten av 1500-talet från att tidigare ha varit en betydande 
bebyggelse bestående av fyra brukningsenheter. Äldsta kända 
belägg för byn Fjättersund är år 1219.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO och 64F 8f NO
M ö h: 45-55

Objekt LII
Äldre torpläge, ca 80 x 30 m (NNV-SSÖ), beläget på krön och 
i svag S-sluttning av ställvis hällbunden mindre moränplatå, 
utgörandes av tomtmark. Det tidigaste bebyggelseläget för 
Åstorpet har enligt lantmäteriakt från år 1691 legat NNV om 
tomtgräns i objektets NNV del (ÖM 83). Åstorpet omnämns 
i 1676-års roteringslängd. Enligt senare kartor fl yttades torpet 
till dagens läge, ca 40 m SSÖ härom. Eft er detta har det på det 
tidigare läget (ÖM 83) enligt kartmaterialet stått uthusbyggnader.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 45-50

Objekt LIII
Äldre torpläge, ca 100 x 60 m (NNV-SSÖ), beläget i småkuperad 
moränmark på krön och V-sluttning av ställvis hällbunden 
moränhöjd, utgörandes av tomtmark i NNV delen och skogsmark 
i SSÖ delen. Bebyggelseläget för ett äldre ryttartorp ska ha legat 
i objektets SSÖ skogsbeväxta del (ÖM 84) enligt lantmäteriakter 
från slutet av 1600-talet samt 1700-talet. De två torpbyggnaderna 
i objektets N del (Bråstadtorpet? och Lilla Åsen) kan iakttas fr o 
m åren 1818 respektive 1886 på det historiska kartmaterialet.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 45-55

Objekt LIV
Område med röjningsrösen och äldre odlingsyta (?), ca 40 x 30 
m (NNÖ-SSV), beläget på platå i stenig och sandig moränmark, 
utgörandes av skogsmark i form av tät ungskog. Inom området 
är minst två stenansamlingar av något varierande karaktär, varav 
den mindre är regelbunden till formen och ger intryck av att 
bestå av röjd odlingssten. Den större stenansamlingen, i områdets 
V del, består av större stenmaterial. Området mellan och Ö om 
stenansamlingarna ger intryck av att vara röjt. Området mycket 
svårt att besikta på grund av tät vegetation.

Fastighetskartans blad: 64F 8f SO
M ö h: 50-55

Objekt LV
Äldre torpläge, ca 100 x 20-30 m (N-S), beläget på krön 
och S-sluttning av mindre moränhöjd i sandig moränmark, 
utgörandes av tomtmark. Läget för torpet Skogen enligt 
historiskt kartmaterial fr o m slutet av 1600-talet. Fortfarande 
bebyggt. Torpet omnämns i 1676-års roteringslängd.

Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
M ö h: 45-55

Objekt LVI
Boplatsläge, ca 260 x 60-120 m (NNV-SSÖ), beläget på 
åskrön och i NÖ-sluttning i lerig mark och på de högre belägna 
partierna i N och V i sandig moränmark, utgörandes av åkermark, 
skogsmark och igenväxande hagmark. Objektets SSÖ del utgörs 
av skogsbeväxt mindre sadelläge. SV om objektet återfi nns 
bebyggelseplatsen för det äldre torpet Eklundstorpet, senare Lund 
(ÖM 94).

Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
M ö h: 40-50

Objekt LVII
Äldre torpläge, ca 95 x 40 m (NNV-SSÖ), beläget på krön av 
ställvis hällbunden moränhöjd, utgörandes av tomtmark. Läget 
för torpet Berget enligt historiskt kartmaterial. Fortfarande 
bebyggt. Enligt Skärkinds sockens äldre kyrkböcker kallades 
detta torp under Stymla tidigare för Norskogen (också 
Norrskogen eller Nordskogen). Torpet fi nns antecknat i de 
första husförhörslängderna från mitten av 1700-talet. Torpets 
nuvarande namn, Landsjöberg, förekommer i kyrkböckerna fr o 
m andra halvan av 1800-talet. Objektets centrala del genomskärs i 
NÖ-SV riktning av del av den äldre landsvägssträckningen mellan 
Linköping och Norrköping (ÖM 91).

Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
M ö h: 45-50

Objekt LVIII
Boplatsläge, av stenålderskaraktär, ca 120 x 60 m (NNV-SSÖ), 
beläget i mestadels sandig moränmark på svagt ÖNÖ-sluttande 
avsats mot våtmark i Ö, utgörandes av tät ungskog. Skyddat läge 
och exponerat mot Ö och tidigare mindre vik

Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
M ö h: 35-45

Objekt LIX
Äldre torpläge, ca 220 x 20-60 m (N-S), beläget på ställvis 
hällbunden mindre moränås med låglänt mark i Ö och V, 
utgörandes av skogsbeväxt äldre åkermark i N delen, tomtmark 
i mellersta delen och hagmark i S. Läget för Skinnarvikens 
soldattorp enligt geometrisk avmätning över Västerby från år 
1691, konceptkartan över arealavmätning över Norsholm från år 
1691 samt lantmäteriakter över Norsholm från åren 1733, 1818 
och 1886. Fortfarande bebyggt men dagens bebyggelseläge, vilket 
ligger mitt i den äldsta landsvägens sträckning, utgör ett sent läge. 
Ett äldre bebyggelseläge för torpet förefaller enligt det historiska 
kartmaterialet ha legat ca 30 m ÖSÖ om dagens bostadshus. 
Enligt de äldsta kartorna över området förefaller dock det 
tidigaste läget för bebyggelsen ha legat i objektets nordligaste del, 
i den yta som idag utgörs av skogsbeväxt äldre åkermark. Dock 
utvisar kartorna från år 1691 över, dels Västerby dels Norsholm, 
motstridiga lägen för torpet i förhållande till landsvägens 
sträckning. Genom objektets N del löper ett skönjbart men 
överodlat parti av den gamla landsvägen (N-S) mellan Linköping 
och Norrköping (ÖM 96). I hagmarken i objektets SÖ del 
återfi nns en husgrund (ÖM 95) vilken utgjort del av ladugård till 
torpet enligt lantmäteriakt från år 1886.    

Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
M ö h: 35-45

Objekt LX
Boplatsläge, ca 220 x 130 m (NÖ-SV), beläget i lerig och ställvis 
sandig moränmark i svagt småkuperad och N-sluttande hagmark, 
S om Göta kanal. Genom objektets V del löper en mindre 
bäckfåra. Något NÖ härom återfi nns två stensättningar belägna 
på mindre moränrygg. 

Fastighetskartans blad: 64F 8f NO
M ö h: 35-50
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RAÄ 90:3, Kimstads sn
3) Stensättning, rund, rest av, 18-19 m diam och intill 1m 
h. Omplockad fyllning av 0,5-1,2 m st stenar. Bäst bevarad 
i centrala och Ö delen. Det större stenmaterialet är beläget i 
mittpartiet. Kantkedja bevarad i N-Ö-SÖ, 0,4-0,6 m h, av 0,7-1 
m l stenar. Fyllningsmaterial saknas till stor del i V-SV-S, varför 
anläggningen här är svåravgränsad. 

Kommentar: Reviderad beskrivning. Stensättningen 
ursprungligen beskriven som kvadratisk, 9 x 9 m, men 
den aktuella fornlämningen utgörs av en rund och något 
fragmentarisk större anläggning. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning

RAÄ 211:1, Kimstads sn
Alnsten, granit, 0,85 m h, 0,3-0,4 m br och 0,1 m tj.

Kommentar: Reviderad lämningstyp.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Kanalmärke

RAÄ 212:1, Kimstads sn
Alnsten, granit, 0,85 m h, 0,3-0,4 m h och 0,1 m tj.

Kommentar: Reviderad lämningstyp.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Kanalmärke

RAÄ 247:1, Kimstads sn
Källa, närmast rund, 2-3 m diam och 0,5 m dj. I Ö kanten rest 
av stenskoning. Vid provstick visade sig källan vara minst 1 m dj. 
Igenväxt med gräs med avrinning åt SV. I anslutning till denna 
påträff ades en tillplattad hink (1950-tal) under mossan. I SV 
kanten fi nns en gammal renshög av grus och sten, 2 m diam och 
0,3 m h.
Läget för Löts källa enligt lantmäteriakter från åren 1703 och 
1733. Källan utgör då gränsmärke i gränsknä mellan Norsholms 
och Frös ägor. 

Kommentar: Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk 
bedömning. Lämningen utgör även ÖM 87 (gränsmärke).
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Naturföremål/ -bildning med tradition

RAÄ 248:1, Kimstads sn
Torp, plats för. Enligt lantmäteriakter från åren 1691 och 1703 
ska ett torp ha legat på denna ungefärliga plats. På den senare 
kartan omnämns torpet som Löttorpet. Senare kartor visar 
att området omvandlats till åkermark. Inga rester eft er torpet 
kunde iakttas vid inventeringstillfället. Platsen utgörs idag av 
skogsbeväxt äldre åkermark.

Kommentar: Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk 
bedömning.
 
Antikvarisk bedömning: Uppgift  om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse

RAÄ 127:3, Rystads sn
3) Stensträngssystem, med smärre avbrott, ca 500 m l, 0,3-1 m h 
och 1-2,5 m br av 0,2-0,5 m st stenar. Enstaka större stenar eller 
block, intill 1 m st, ingår. Ca 12 m Ö om nr 2 är en utvidgning av 
stensträngen, ca 5-6 m diam, tidigare bedömd som stensättning. 

Tillägg: Stensträngssystemet har förlängts i områdets N del. 
Riktningen från nr 2 har ändrats till Ö från att tidigare felaktigt 
varit angivet som V.

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnadssystem

RAÄ 128:2, Rystads sn
2) Stensträngssystem, med smärre avbrott, ca 1000 m l, vanligen 
1,5–2,5 m br och 0,2-0,6 m h av vanligen 0,3-0,6 m st stenar, 
men även större stenar, 0,7-1 m st, förekommer. Ställvis ingår 
stenblock, 1,5-2 m st. Delar av systemet mycket vällagt. I N delen 
på en sträcka av ca 60 m är en dubbel sträng som bildar en fägata.

Tillägg: Tre korrigeringar och förlängningar av befi ntliga strängar 
har gjorts av systemet inom utredningskorridoren. Utöver dessa 
har två mindre tillägg av strängar gjorts invid sockengräns.   

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnadssystem

RAÄ 208:1, Rystads sn
Stensträngssystem, (huvudriktning VNV-ÖSÖ) med en 
sammanlagd längd av ca 245 m. Stensträngarna är 1,5–2,5 m br 
och 0,2-0,4 m h. Dessa består oft ast av 0,5-1 m st stenar, ställvis 
en enkel rad utlagda stenar, då 1-1,5 m st. Enstaka block intill 
2,5 m st ingår. Stensträngarna är ställvis kraft igt övertorvade. 
Stensträngssystemet bildar i Ö delen en inhägnad ”fålla” ca 
50 x 25 m st (VNV-ÖSÖ) mot odlingsterrass och andra 
fornlämningar i Törnevalla sn.

Tillägg: Den omtalade ”fållan” är, liksom stensträngen i V, 
numera sammanbundna. En kortare sträcka löper in i Törnevalla 
sn.

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnadssystem

RAÄ 212:1-3 och 5, Rystads sn
1) Stensättning, rund, 6 m diam och 0,4 m h. Övertorvad 
med i den gropiga ytan ett fl ertal stenar, 0,2-0,5 m st, enstaka 
skärvstenar i ytskador eft er hyggesharvning. 7 m N om nr 1 i 
vinkling av stensträng, terrassformigt lagd kring låg bergklack är 
2) Skärvstenshög, något oregelbunden, närmast rund, 5 m diam 
och 0,3 m h. Övertorvad. I ytskador eft er hyggesharvning är 
talrika skärvstenar, vanligen 0,02-0,15 m st. I ytskador ca 4 m 
SSÖ om nr 2 är i stensträngen talrika skärvstenar. 15 m V om nr 
2 är 
3) Stensättning (?), rund, 7 m diam och 0,2 m h. Övertorvad 
med i ytan enstaka stenar 0,3-0,4 m st. Möjligen gles kraft igt 
övertorvad kantkedja 0,1-0,2 m h av 0,6-1 m st stenar. Något 
osäker. 

I anslutning till fornlämningarna och till gravfält (nr 130) är 
5) Stensträngssystem, som med smärre avbrott har en 
sammanlagd längd av ca 1000 m. I gravfältet med i huvudsak 
högar torde stensträngarna delvis vara överlagrade av högarna och 
därför svåra att följa i sin helhet. Strängarna är 1,5-3 m br och 0,2-
0,5 m h av 0,3-1,5 m st stenar.
En del av stensträngssystemet omgärdar en sentida fossil åkeryta, 
vilken troligen utgörs av en förhistorisk boplatsyta. Denna 
begränsas i N av en sten- och jordblandad vall, 4-5 m br och intill 
0,4 m h. I NÖ delen och i sluttning övergår stensträngen närmast 
till en terrasskant, ca 20 m l (NV-SÖ) och 0,4-0,6 m h.

Tillägg: Nr 3 belägen inom fossil åkermark, vilken till stor 
del omgärdas av stensträngar. Åkermarken fi nns upptagen på 
storskift eskarta över Fröstad från år 1785. På stensättningen fi nns 
en rotvälta innehållande skärvsten.
Nr 5, stensträngssystemet, har kompletterats med en sträng i 
SÖ intill sockengräns. Utöver detta har en genomgående sträng, 

Ö om gravfält nr 130, viken delvis inte blivit ”tuschad” på 
fältfotokartan vid revideringsinventering 1980 och därigenom 
inte aviserad på tryckta ekonomiska kartan, nu lagts till i systemet. 
Denna sträng har en fortsättning åt SSÖ mot åkerkant. Ytterligare 
mindre korrigeringar och tillägg av strängar i NÖ delen, intill den 
fossila åkerytan, har gjorts.

Kommentar: Reviderade geometrier (nr 1-3 och 5) och reviderad 
beskrivning (nr 5).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Stensättning (2), Skärvstenshög (1), 
Hägnadssystem (1)

RAÄ 7:1, Skärkinds sn
Off erkälla (?), 0,9 x 0,4 m (NV-SÖ) och 0,55 m dj. Stensatt med 
0,2-0,7 m st stenar. Källans SV sida utgörs av en lodrät bergssida. 
Avlopp närmast mot Ö.

Tillägg: Läget för ”Tittwitte källa”, ”Titwit kiälla” eller ”Tittfi tt 
kiälla” enligt lantmäteriakter från åren 1691, 1703 respektive 
1733. I protokollet till en rågångsbestämningskarta från år 1763 
föreställande rågången mellan Norsholm, Västerby och Frö 
omnämns källan under namnet ”Kiätte kjälla”.
Enligt 1947-års inventering skall källan vara en off erkälla och 
i vardagsslag kallas ”Landsjöbergskällan”. Uppgift erna var 
meddelade av C. A. Fredriksson, Landsjöberg, född 1862.
Enligt samma inventering skall källvattnet rinna fram ur en 
horisontell spricka i berget, fallhöjd 1,5 dm.

Kommentar: Reviderad geometri och antikvarisk bedömning. 
Bedömd som fornlämning under fornminnesinventeringen år 
1947.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Källa med tradition

RAÄ 29:1, Skärkinds sn
Gravfält, 50 x 40 m (Ö-V) bestående av ca 5 fornlämningar. 
Dessa utgöres av runda stensättningar, 5-7 m diam och 0,2-0,4 m 
h. Fyra har en lätt övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar, en 
(7 m diam) är övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,8 m st stenar. 
En av de större stensättningarna med stenfyllning har kantkedja, 
0,2 m h av 0,3-0,5 m st stenar. Delundersökt i samband med 
motorvägsbygge, se rapport nedan.

Tillägg: Vid besiktning kunde konstateras att gravfältet 
innehåller ca 10 fornlämningar. Tre stensättningar i gravfältets 
S-SÖ del ingår troligen inte i gravfältsbeskrivningen. Ytterligare 
en stensättning, medtagen vid 1947-års inventering, saknas i 

Bilaga 3. Revideringar av RAÄ-nummer



44

beskrivningen. Denna är ursprungligen rund, 11-12 m diam och 
0,2-0,3 m h. Ojämn fyllning av 0,3-0,6 m st stenar, gles i Ö delen. 
Nära mitten fyra stenblock, 1,3–2,5 m st. Bevarad kantkedja 
i V-S-SÖ, samt ställvis i Ö, 0,4-0,6 m h, av 1-1,5 m st stenar. 
Stensättningen är borttagen i N delen i samband med arkeologisk 
undersökning 1970-71. Material från undersökningen återfi nns 
inom stensättningens N och undersökta del. Här fi nns även ett 
stenblock, 2 m st och 1,4 m h, vilket förefaller ha baxats dit i 
samband med undersökningen.
Vid undersökningen påträff ades fynd i form av bl a bränd lera, 
krukskärvor, slagen kvarts, en trindyxa och en malsten. Även 
boplatsindikationer i form av två härdar framkom. 

Kommentar: Reviderade uppgift er.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning (delundersökt)  
Lämningstyp: Gravfält

RAÄ 31:2-5, Skärkinds sn
2) Stensträngssystem, inom ett ca 110 x 40 m st område (NV-
SÖ), bestående av 3 stensträngar med en sammanlagd längd av ca 
130 m. 
Huvudsträngen är 85 m l och svagt bågformig (NV-SÖ). Den 
utgår i SÖ från N kanten av ett gravfält (RAÄ-nr Skärkind 31:1), 
löper nära mitten intill och V om ett vattenhål och avslutas i NV 
i en oregelbunden äldre grustäkt. Från dess SÖ del utgår mot SSV 
en mindre sträng, ca 20 m l (NNÖ-SSV), och ca 10 m NNÖ om 
huvudsträngens NV ände, på andra sidan grustäkt, vidtar en ca 25 
m l stensträng (NNÖ-SSV) som avslutas mot åkerkant (NNV-
SSÖ). 
Beskrevs vid revideringsinventering år 1980 i samband med 
gravfältsbeskrivning. Stensträngssystemet kompletterades 1993, 
ATA dnr 4581/93. Se scannade dokument.
3) Stensträngssystem, inom ett ca 125 x 100 m st område (NNV-
SSÖ), bestående av 2 stensträngar med en sammanlagd längd av 
ca 300 m 
Den största stensträngen är ca 210 m l, i SSÖ delen tämligen rak 
(NNV-SSÖ) för att i N runda en låglänt äldre åkeryta (NÖ-N-V-
SV). Något otydlig, nedtrampad, de sista 15 metrarna.
Den andra stensträngen är ca 90 m l. Den utgår mot ÖNÖ från 
den rakare delen av den förra, och böjer eft er ca 35 m av mot SSÖ, 
löper genom ett gravfält (RAÄ-nr Skärkind 31:1) och avslutas 
intill en stensättning. 
Stensträngarna är enskiktade, 1-2 m br och 0,1-0,3 m h och består 
av 0,2-0,4 m st stenar, enstaka större ingår också. 
Beskrevs vid revideringsinventering 1980 i samband med 
gravfältsbeskrivning. Se skannade dokument.
4) Stensträngssystem, inom ett område, ca 50 x 15 m (NV-SÖ), 
bestående av 2 stensträngar med en sammanlagd längd av ca 75 m.
Huvudsträngen är ca 50 m l och nästan rak (NV-SÖ) och närmast 

från dess SÖ ände utgår en sidosträng, ca 20 m l (VNV-ÖSÖ). 
Stensträngarna är 1-3 m br och 0,1-0,3 m h samt består av 0,3-0,8 
m st stenar. Enstaka större stenar, ca 1 m st, ingår.
5) Utgår, då ingen lämning fi nns på platsen.

Kommentar: Reviderade beskrivningar och geometrier (nr 2-4). 
Reviderade lämningstyper (nr 2, 4 och 5). Reviderad antikvarisk 
bedömning (nr 5). Mindre ensamliggande del av Törnevalla 
31:3 har tidigare tolkats som en i vinkel lagd kortare stensträng 
tillhörande stensträngssystemet. Denna visade sig vid besiktning 
utgöra en husgrundsterrass, vilken i samband med utredningen 
fått egen identitet (se ÖM 61).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning (nr 2-4), Ej kulturhistorisk 
lämning (nr 5)
Lämningstyper: Hägnadssystem (3), Utgår (1)

RAÄ 149:4, Skärkinds sn
4) Stensträng, ca 35 m l och nästan rak (NÖ-SV). Strängen är 1-3 
m br och 0,2 m h samt består av 0,3-0,8 m st stenar.

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Hägnad

RAÄ 151:1, Skärkinds sn
Stensättning, oregelbunden, närmast rund, 14-16 m diam och 
intill 0,5 m h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. 
Utriven och oregelbunden i kanterna, särskilt i NV.

Kommentar: Reviderad beskrivning 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Stensättning

RAÄ 261:1, Skärkinds sn
Torplämning, ca 60 x 50 m (Ö-V), bestående av 1 rest eft er 
bostadsgrund, 2 husgrunder och 1 terrasskant.
Bostadsgrunden, rest av, är 6 x 3 m (N-S) och 0,2-0,3 m h, av 
huggna stenar. Gropigt bottenplan. Ursprunglig storlek okänd. 
Inget synligt spismursröse. Ca 10 m V därom är en kallmurad 
terrasskant, bågformig, ca 25 m l och 0,5-1,5 m h, ställvis skadad 
och utrasad. Grustäkt S om terrasskanten.
Husgrunderna, är ca 5-8 x 4 m (N-S) och 0,1-0,2 m h, delvis 
begränsade av syllstenar. Den större grunden har nedsänkt 
bottenplan och synliga syllstenar i V och S samt begränsas av 
stenmur i Ö. Den mindre grunden begränsas ställvis av sten, 
tydligast i Ö.

Läget för torpet Lilla Pukebo enligt laga skift eskarta över 
Bäckeby från år 1862. På rågångskarta omkring Lunnebjörke 
ägor år 1815, utvisas två torp (Pukebo) på Bäckeby ägor. På 
den häradsekonomiska konceptkartan (1868-77) omnämns 
bebyggelsen som backstugan Pukebo. Torpet Lilla Pukebo under 
Bäckeby omnämns i text i husförhörslängd första gången år 1840, 
men kan spåras bakåt till åtminstone år 1805 i husförhörslängder, 
troligen tidigare.

Kommentar: Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk 
bedömning.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse

RAÄ 381:1, Skärkinds sn
Alnsten, granit, c:a 0,85 m h, 0,3-0,4 m br och 0,1 m tj.

Kommentar: Reviderad lämningstyp.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Kanalmärke

RAÄ 432:1, Skärkinds sn
Bytomt, ca 380 x 40-100 m (ÖNÖ-VSV), utgörandes av byn 
Eggeby. Byns V halva fortfarande bebyggd. Inom bytomtens 
Ö del är 2 husgrunder med spismursröse, 5 husgrunder, 4 
jordkällargrunder och 3 stensatta källargropar.
Husgrunderna med spismursröse är 8-11 x 5,5-7 m (Ö-V) och 
0,2-0,6 m resp. intill 0,5 m h, bestående av syllstensgrunder av 
natursten och tuktad sten. Spismursrösen uteft er N långsidorna, 
3,5 m diam och 0,3-0,5 m h, av sten och tegel. I spismursröset på 
den V grunden är en kvarnsten placerad, 0,8 m diam och 0,25 m 
tj.
Husgrunderna är 3,5-13 x 3-7 m (2 är N-S, 2 är Ö-V och 1 är 
NV-SÖ) och intill 0,9 m h, bestående av syllstensgrunder av 
natursten och tuktad sten. En av grunderna består dock mestadels 
av huggen sten. På en av grunderna, belägen i byns centrala del, 
har en sentida betonggrund uppförts. Denna ska enligt uppgift  ha 
fungerat som vattenmagasin till den dåvarande kvarliggande delen 
av byn. 
Jordkällargrunderna, varav 3 är belägna mot vattendrag i Ö, är 
6-8,5 x 5-7,5 m (2 är N-S, 1 är Ö-V och 1 är ÖNÖ-VSV) och 
intill 1,2 m h, med ställvis nederoderade eller raserade ingångar 
i N, Ö och ÖNÖ. Delvis eller helt ingrävda i N-, S-, NÖ- och 
NNV-sluttningar, 0,8-1,5 m dj, med ställvis nedrasade väggar av 
mestadels kallmurade naturstenar. En av jordkällargrunderna i 
NÖ är belamrad med skräp.

Källargroparna, belägna mot vattendrag i NÖ delen, är 2,5 m 
diam och 0,5-0,7 m dj. Kring kanterna är ställvis stensatta vallar, 
1-1,5 m br och 0,1-0,3 m h. Groparna är belägna närmast på rad.
Äldsta belägg för byn Eggeby är år 1361. Två av byns gårdar är 
fortfarande bebyggda och brukas till sommarboende. Enligt äldre 
kartmaterial bestod byn av 9 gårdar fördelade på 6 tomter vid 
tiden för storskift et år 1802. 

Kommentar: Reviderad beskrivning, geometri och antikvarisk 
bedömning. Tre av byns tomter i Ö delen tidigare R-markerade 
som del av bytomt, se scannat bokuppslag. Geometri och 
beskrivningstext avser numera samtliga av byns tomter. 
 
Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt

RAÄ 434:1, Skärkinds sn
Gårdstomt, plats för, vilken tidigare utgjort platsen för skattlagt 
torp under åren 1691-1878. Enligt lantmäteriakter från åren 
1702 och 1819 ska Janstorp ha legat på denna plats. Har tidigare 
benämnts Johanstorp, vilket också är registernamnet. På kartan 
från 1702 omnämns platsen som ”utjordstomten som är utjorden 
till husen byggd med Litt. A”. Johanstorp fi nns upptaget i 
mantalslängd år 1673 som torp och förefaller vara bebott till 
åtminstone 1850 (husförhörslängd Skärkind 1845-1850). På laga 
skift eskartan över Bäckeby (1863) omtalas ingen bebyggelse på 
platsen. Möjligen fi nns en lada då utritad på denna plats. 
Inga rester eft er bebyggelsen kunde iakttas vid 
inventeringstillfället. I V delen växer några syrenbuskage. 
Platsen utgörs av impediment invid åkermark och området är 
idag till stora delar övertäckt med jordmassor och belamrat med 
röjningssten.
                                
Kommentar: Reviderad beskrivning, lämningstyp och antikvarisk 
bedömning.
 
Antikvarisk bedömning: Uppgift  om
Lämningstyp: Bytomt/Gårdstomt

RAÄ 4:1-3, Törnevalla sn
1) Stensträngssystem, ca 600 m l (Ö-V, NNV-SSÖ). Strängarna 
är 2-3 m br och 0,2-0,3 m h av 0,3-1 m st stenar. I N är en fägata, 
ca 50 m l (Ö-V), avståndet mellan strängarna i denna är 3-4 m. 
Stensträngarna är delvis överlagda av stengärdesgårdar. I S är 
strängarna osäkra. De ligger till en del i åkerkanten och är delvis 
otydliga. Bitvis är också här parallella strängar, ej inritade på 
fotokartan. I anslutning till och V om en sträng i systemets V del 
är 
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2) Stensättning, rektangulär, 8 x 5 m (NNV-SSÖ) och 0,3 m h. 
Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,2-1 m 
st stenar. Ställvis runt anläggningen, mestadels i V och S, är en 
kantkedjeliknande begränsning, 0,2-0,4 m h, av 0,3-0,8 m l stenar. 
I anläggningens NÖ hörn är en tydligt markerad förhöjning, 
2 m diam och 0,2-0,3 m h. Vid provstick framkom skärvig och 
eldpåverkad sten.

Delar av systemet nr 4:1 redovisas på den tryckta kartan, i övrigt 
markeras de otydligaste och osäkra partierna på fotokartan (nr 3). 
Systemet är dock till sin huvuddel starkt skadat genom odling i 
sen tid samt annan markvändning.

Tillägg: Stensträng i NÖ följer inprickning från 1946-års 
inventering. I NV och N samt NV om rektangulär stensättning 
(nr 2), löper stensträng samman med stensträng kommande från 
Rystads sn.

Kommentar: Reviderade geometrier (nr 1 och 3) och reviderad 
beskrivning (nr 2). Särskild beskrivning saknas för nr 3, vilken 
ingår i stensträngssystem nr 1. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning (nr 1-2), Övrig 
kulturhistorisk lämning (nr 3).
Lämningstyper: Hägnadssystem (2), Stensättning (1)

RAÄ 6:1, Törnevalla sn
Gravfält, 70 x 50 m (NV-SÖ), bestående av 10 fornlämningar. 
Dessa utgöres av 8 runda stensättningar och 2 resta stenar. De 
runda stensättningarna är 5-10 m diam (5 är 5-6 m och 3 är 
8-9 m diam) och 0,2-0,4 m h. De har en övermossad och delvis 
(sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,3-1 m st stenar. 5 st har 
mittstensättning eller ansamling av större stenar i mittpartiet. En, 
längst i SÖ, har i SV kanten av mittstensättningen en rest sten 
(?), 0,4 m h, 0,6 m br (NNÖ-SSV) och 1,5 m tj. Samma grav har 
kantkedja, 0,3 m h av 0,5-1 m l stenar. Flertalet stensättningar 
har en omplockad och gropig yta, material verkar borttaget i fl era 
anläggningar, möjligen för byggande av en i området belägen 
stengärdesgård. De resta stenarna, belägna i NV, är av granit, 1-1,2 
m h, 1 m br (N-S, NNV-SSÖ) och 0,4-0,8 m tj. En lutar kraft igt 
åt S. Stenarna är belägna 6 m från varandra.

Tillägg: Flera av stensättningarna på gravfältet har genom 
skadegörelse fått ett utseende som ger en tolkning till att de har 
mittstensättningar. Stensättningarna är urplockade, varigenom 
det grövsta stenmaterialet har kvarlämnats i mittpartiet. 
Mellan de två resta stenarna återfi nns två kullfallna stenar, 
vilka tillsammans bildar en stenrad, 9 m l (N-S). Från N består 
stenraden av: A) Rest sten, 1 m h, 0,8 m br och 0,6 m tj. B) Rest 
sten, kullfallen åt V, 1,6 m l, 0,6 m br 0,5 m tj. C) Kantställd sten, 
kullfallen åt V, 0,7 m l, 0,9 m br och 0,2 m tj. D) Kantställd sten, 
lutar kraft igt åt V, 0,7 m h, 0,7 m br och 0,3-0,6 m tj.

Kommentar: Reviderade uppgift er. Inom gravfältet förekommer 
en, eft er FMIS införande, borttagen lämningstyp bland 
gravar i form av en stenrad. (se även O Almgren, Sveriges fasta 
fornlämningar från hednatiden, 1934, tredje upplagan, sid 93f ). 
Skulle idag vid omskrivning kunna falla under lämningstypen 
stenkrets.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Gravfält

RAÄ 10:2, Törnevalla sn
2) Stensättning (?), oregelbunden, 10 x 5 m (Ö-V) och 0,2 m h. 
Övermossad fyllning av 1,3–0,6 m st stenar. I NV delen ett block, 
0,7 m h och ca 2 m st. Möjligen en sönderplockad stensättning.

Tillägg: Kan möjligen utgöra två stensättningar vilka ligger kant 
i kant.

Kommentar: Reviderad geometri och antikvarisk bedömning. 
Krönläge och ansamling av sten samt närhet till nr 1, talar för 
fornlämning. Osäkerhet kvarstår.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning

RAÄ 11:2, Törnevalla sn
2) Stensträngssystem, ca 250 m l, bestående av 2 stensträngar, ca 
175 m resp. ca 75 m l. Dessa är 1-2 m br och 0,2-0,3 m h av 0,3-1 
m st stenar. I SÖ delen förlängs strängen, eft er uppehåll med 10 
m, åt SÖ och däreft er i svag båge åt NÖ, totalt ca 40 m. Området 
i Ö visar spår på gammal odling, med upplagda stenmurar. 

Kommentar: Reviderad beskrivning, geometri och lämningstyp.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnadssystem

RAÄ 16:2, Törnevalla sn
2) Stensträngssystem, ca 1350 m l. Strängarna är 2-3 m br, 
0,2-0,3 m h och består av 0,3-1,0 m st stenar. Mindre avbrott 
förekommer. Två sträckor, 40 m resp. 20 m l, saknar stensträngar. 
Dessa har vid digitaliseringen registrerats som Törnevalla 16:3

Tillägg: Den NV strängen är förlängd ut till åkerkant i N.

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnadssystem

RAÄ 17:2, Törnevalla sn
2) Stensträngssystem, ca 250 m l (NNV-SSÖ, NÖ-SV). I 
systemet ingår ytterligare ca 250 m strängar, otydliga osäkra och 
delvis borttagna, de är prickade på fotokartan (nr 3). Strängarna 
är 1,5-3 m br och 0,2-0,3 m h av 0,3-1,0 m st stenar. Systemet är 
delvis skadat av sentida odling och röjning och är nu endast till 
mindre del helt säkert. Delar markeras på tryckta kartan, i övrigt 
på fotobilden.

Tillägg: Stensträng i Ö, ca 45 m l (NNÖ-SSV), enradig och 
enskiktad. Korrigering av del av stensträng i SV, tidigare ej 
R-markerad del ges status R uteft er ca 20 m l sträcka (N-S).

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnadssystem

RAÄ 83:2, Törnevalla sn
2) Stensättning, oregelbunden, närmast rund, ca 4 m diam och 
0,2 m h. Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 
0,3-0,8 m st stenar.

Kommentar: Reviderad antikvarisk bedömning.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning

RAÄ 84:1-2, Törnevalla sn
1) Grav- och boplatsområde, ca 95 x 35 m (NV-SÖ), bestående 
av 5 fornlämningar. Dessa utgöres av 2 runda stensättningar, 1 
kvadratisk stensättning och 2 skärvstenshögar. 
De runda stensättningarna är 7 resp. 10 m diam och 0,4-0,5 m h. 
Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,2-0,8 m st 
stenar. Den i SÖ (10 m diam) har mittstensättning, 5 m diam av 
0,8-1,2 m st stenar samt i mitten 2 block, 1,5 resp. 2,5 m st. På ett 
av dessa block återfi nns 5 skålgropar på krönet. Den kvadratiska 
stensättningen är 7 x 7 m (NV-SÖ) och 0,4 m h. Fyllning av 
0,3-1 m st stenar. Något NV om mitten är ett block, 2,5 x 2,5 
m st. Antydan till kantkedja i V, 0,3 m h av 0,8-1,2 m l stenar. 
Skärvstenshögarna är 7 resp. 11 m diam och 0,3-0,7 m h. Den 
största är helt urgrävd och utgöres nu endast av en vall, 3-4 m br.  
2) Skålgropsförekomst, belägen på krön av ett av blocken i den 
SÖ stensättningen, är 0,5 x 0,35 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 5 
skålgropar, 3-6 cm diam och 1-2 cm dj

Kommentar: Reviderade beskrivningar och geometrier (nr 1 
och 2). Reviderad lämningstyp (nr 1). Reviderad antikvarisk 
bedömning (nr 2). Den i 1980-års inventering separat beskrivna 
stensättningen längst i NV utgår då den visade sig vara en 
naturbildning i form av en övertorvad och övermossad bergshöjd. 

De vid samma inventering omtalade ”fl acka och otydliga” 
stensättningarna har inte gått att identifi era eller återfi nna, trots 
mycket goda besiktningsförhållanden. Skålgropsförekomsten (nr 
2) nu lägesbestämd genom GPS-inmätning och upphöjes därför 
till fornlämning. För äldre beskrivning, se scannat bokuppslag. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Grav- och boplatsområde, Hällristning.

RAÄ 85:3-4, Törnevalla sn
3) Stensträngssystem, ca 175 m l, bestående av 2 stensträngar, 
110 m resp. 65 m l, 1-2 m br och 0,2-0,5 m h bestående av 0,3-
0,7 m st stenar. I den förlängda delen i V är stensträngen något 
kringspridd.
4) Hålvägssystem, med en total längd av ca 105 m, vilket utgöres 
av 4 hålvägar, varav 3 i S delen är närmast parallella. Hålvägarna 
är 1,5-3 m br och 0,2-0,9 m dj. Tydligast i N där den skär genom 
en moränavsats. Denna ligger idag i igenväxande hagmark. 
De tre i S delen belägna i sluttning och är alla lätt skadade av 
markberedning, vilket gör att hålvägarna ställvis har skarpa 
kanter.

Kommentar: Reviderade beskrivningar och geometrier (nr 3 och 
4). Reviderad lämningstyp (nr 4).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Hägnadssystem, Färdvägssystem

RAÄ 87:1-3, Törnevalla sn
1) Skärvstenshög, rund, 8 m diam och 0,7 m h. Helt övertorvad, 
vid kanten dock några 0,5-0,7 m st stenar synliga. I mittpartiet en 
svacka, 1,5 m diam och 0,2 m dj. Tendens till ” kantkedja”  intill 
0,4 m h av 0,4-0,8 m st stenar. 7 m SÖ om nr 1 är
2) Skärvstenshög, närmast rund, 5 m diam och 0,2 m h. 
Övertorvad med i ytan synliga 0,1-0,6 m st stenar, varav de 
mindre är skärviga. I N delen påförda stenar, troligen från 
vägdragning. 6 m NÖ om nr 1 är 
3) Stensättning (?), närmast rund, 7 m diam och 0,3 m h. Delvis 
övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,3-0,5 m st 
stenar. I mittpartiet två block, 1 m resp. 1,5 m st. Ojämn packning 
och oregelbunden form.
Ca 40 m NÖ om nr 3 är en oregelbunden stensamling, ca 6 m 
diam och 0,2 m h.

Kommentar: Reviderade geometrier (nr 1-3). Den ovan nämnda 
anläggningen, belägen 40 m NÖ om nr 3, har i samband med 
utredningen fått egen identitet (ÖM 44).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Skärvstenshög (2), Stensättning (1)
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RAÄ 90:1-2, Törnevalla sn
1) Stensättning, rund, 15 m diam och 0,3 m h. Övermossad och 
lätt övertorvad fyllning av 0,3-0,5 m st stenar. I S antydan till 
kantkedja, 0,2 m h av 0,4-0,5 m st stenar. 1 m NNV om nr 1 är
2) Stensättning, rund, 17 m diam och 0,2-0,3 m h. Övermossad 
och lätt övertorvad fyllning av 0,3-0,5 m st stenar. I mittpartiet 
några 1-1,5 m st stenar. I S antydan till kantkedja, 0,2 m h av 0,3-
0,6 m l stenar. Delvis ojämn och gles fyllning.

Tillägg: N och V kanten av nr 2 är skadade av en handfull äldre 
rotvältor, vilka rivit upp en del av fyllningen.

Kommentar: Reviderade geometrier (nr 1-2).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Stensättning

RAÄ 94:3, Törnevalla sn
3) Stensträngssystem, med en till största delen sammanhängande 
längd av ca 1000 m. Strängarna är 2-3 m br, 0,2-0,3 m h av 0,2-0,9 
m st stenar. I V ansluter systemet till gravfälten RAÄ-nr 96 och 
97 samt till fornborgen RAÄ nr-98.

Tillägg: Mindre lägeskorrigeringar av dels stensträng i V löpandes 
i N-S riktning invid åkerkant, dels stensträng i NV löpandes i Ö-V 
riktning.
 
Kommentar: Reviderad geometri. 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnadssystem

RAÄ 96:1, Törnevalla sn
Gravfält, 120 x 100 m (N-S), bestående av ca 50 fornlämningar. 
Dessa utgöres av 3 högar, 44 runda stensättningar samt 3 
treuddar. 
Högarna är 9-20 m diam (2 är 9-10 m och 1 är 20 m diam) och 
1-1,75 m h. Den största, belägen i SÖ, har en starkt söndergrävd 
och avbanad toppyta. De runda stensättningarna är 4-9 m diam 
och 0,2-0,7 m h. De är övertorvade med i ytan vanligen ett fåtal 
0,2-0,5 m st stenar. I NV är ett fl ertal stensättningar högliknande. 
På en anläggning i NV fi nns något S om mitten en i det närmaste 
rund sten av granit 0,35 m h och 0,45 m tj. Möjligen ett gravklot. 
Treuddarna, (varav 2 är belägna i V omedelbart Ö om en mindre 
brukningsväg och 1 är belägen i gravfältets centrum, 12 m VNV 
om den största högen) har 8-14 m l sidor och är 0,2-0,3 m h. 
De är övertorvade med i ytan ett fåtal 0,2-0,5 m st stenar. De 
är otydliga och har delvis oklar begränsning. I V ansluter en 
stensträng (N-S) till gravfältet, denna tillhör ett system (RAÄ 
94:3) som löper V, N och NÖ om gravfältet. 
På grund av de dåliga besiktningsförhållandena 1980, har 
gravfältsbeskrivningen baserats på 1947-års inventering.

Tillägg: VSV om den största högen i gravfältets S del är 2 
kantställda stenar, 0,45–0,5 m h, 0,5-0,6 m br och 0,3-0,4 m tj. 
Gravfältets Ö och SÖ del bildar delvis en platå med svag sluttning 
åt S. Inom detta område kan 4 fragment av stensträngar iakttas. 
Dessa stensträngsfragment är 7 m l (ÖNÖ-VSV), 22 m l (NV-
SÖ) från vilken utgår i vinkel från S delen en 12 m l (ÖNÖ-VSV) 
stensträng och slutligen i SÖ delen en 12 m l (ÖNÖ-VSV) 
stensträng. Området är till stor del plant och är delvis ytskadat. 
Mycket bra boplatsläge.

Kommentar: Reviderade uppgift er. Inom gravfältets Ö del är glest 
med ovan mark synliga gravar. De tre som kan observeras i denna 
del förefaller ha fyllning och vara av äldre typ.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Gravfält

RAÄ 99:1-3, Törnevalla sn
1) Stensättning, rund, röseliknande, 7 m diam och 0,7 m h. 
Övermossad fyllning av 0,7-1,3 m st stenar. Ställvis kantkedja, 
0,4-0,6 m h av 1-1,3 m l stenar. 40 m SSV om nr 1 är
2) Stensättning, närmast rund, 6 m diam och 0,2 m h. 
Övermossad fyllning av 0,3-0,7 m st stenar. Mittblock, 1,5 x 1 m 
(NNV-SSÖ) och 0,5 m h. Oklar begränsning. Omedelbart SSÖ 
om nr 2 är 
3) Stensättning (?), oregelbunden, närmast rund, 7 m diam och 
0,2 m h. Övermossad fyllning av 0,3-0,9 m st stenar. I mittpartiet 
ett ca 1,2 x 0,6 m st och 0,7 m h block. Oklar begränsning. 
Stensättningen kraft igt skadad i Ö delen, där fyllning till stor del 
saknas. 

Kommentar: Reviderade beskrivningar och geometrier (nr 1-3). 
Reviderad antikvarisk bedömning (nr 3).
Hänvisningen mellan nr 1 och nr 2 är omkastad i uppgift erna från 
1980-års inventering, se scannat dokument. Nu korrigerat.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Stensättning

RAÄ 222:1-2, Törnevalla sn
1) Stensträngssystem, ca 75 m l, bestående av 2 strängar, 40 m 
resp. 35 m l (N-S). Strängarna är 0,7-1 m br, 0,1-0,2 m h av 0,2-
0,8 m st stenar. Strängarna är ställvis otydliga. Den N strängen är 
gles i dess S del. 
I området N om den N stensträngen vidtar berg och här återfi nns 
inga stensträngsrester. Dessa delar har tidigare tillagts utifrån 
arkivuppgift er (som nr 2), se scannat dokument. 

Tillägg: Törnevalla 222:2 utgår, då inga lämningar fi nns på 
platsen.

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri (nr 1). 
Reviderad lämningstyp och antikvarisk bedömning (nr 2). 

Antikvarisk bedömning: Fornlämning (nr 1), Ej kulturhistorisk 
lämning (nr 2)
Lämningstyper: Hägnadssystem, Utgår

RAÄ 225:1-2, Törnevalla sn
1) Stensträngssystem, inom ett ca 570 x 80 m st område (NNÖ-
SSV), bestående av 4 stensträngar med en sammanlagd längd av 
ca 700 m (NNÖ-SSV, N-S, Ö-V, NÖ-SV). 
Löpandes i NNÖ-SSV riktning är två stensträngar, varav den 
N ca 260 m l och den S ca 385 m l och mellan dem ett ca 75 
m l tomt parti, vilket huvudsakligen utgörs av en bergkant. 
Denna del har tidigare ingått i systemet utifrån arkivuppgift er, 
se scannat dokument. Två mindre stensträngar utgår från den 
S längre strängen, varav en, 10 m l (Ö-V), utgår mot V från ett 
markerat knä, ca 30 m SÖ om ägogräns (NÖ-SV), och avslutas 
mot röjningsstenar i åkerkant. Den andra sidosträngen, ca 35 m 
l (NNÖ-SSV), utgår mot NNÖ ungefär där den större strängen 
korsar ägogräns (NÖ-SV). 
Strängarna är en- till fl erradiga och enskiktade, 2-3 m br, 0,2-0,3 
m h av 1,3-1 m st stenar, delvis otydliga.

Tillägg: Ca 10 m l del (Ö-V) ut till åkerkant. Ca 35 m l del 
(NNÖ-SSV) i N delen innan avbrott i stensträngen. Dessa tillägg 
ingår i den ovan reviderade beskrivningen med medföljande 
geometri. Törnevalla 225:2 utgår, då ingen lämning fi nns på 
platsen.

Kommentar: Reviderad beskrivning och geometri (nr 1). 
Reviderad lämningstyp och antikvarisk bedömning (nr 2).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning (nr 1), Ej kulturhistorisk 
lämning (nr 2)
Lämningstyper: Hägnadssystem, Utgår

RAÄ 226:1, Törnevalla sn
Stensträng, ca 40 m l (NNV-SSÖ). Strängen är 1-2 m br och 0,2 
m h och består av 0,3-0,9 m st stenar.

Tillägg: Ett ca 7-8 m l parti av stensträngens mellersta del 
överlagras av uppbyggd och asfalterad gångväg (Ö-V) till 
rastplats. 

Kommentar: Reviderad geometri.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad

RAÄ 234:1, Törnevalla sn
Stensättning, oregelbunden, närmast rund, 10 m diam och 0,3 
m h. Delvis övermossad fyllning av 0,3-0,8 m st stenar. Gles och 
kringspridd fyllning. Oklar begränsning.

Tillägg: Mycket bra läge och fyllningsmaterial. Bör utgöra 
fornlämning.

Kommentar: Reviderad beskrivning och antikvarisk bedömning.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning

RAÄ 242:2, Törnevalla sn
2) Torplämning, ca 60 x 15-20 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 
husgrund med spismursröse och 1 husgrund.
Husgrunden med spismursröse är 8,5 x 5,5 m (NNV-SSÖ) och 
0,2-0,4 m h, bestående av en delvis övertorvad syllstensgrund 
av 0,4-1 m st, mestadels tuktade stenar. Spismursröse uteft er 
Ö långsidan, närmast kvadratiskt, 2 x 2 m och 0,4 m h, med 
kantställda stenar i sidorna. Intill NV hörnet förefaller en 
övertorvad av tuktad sten uppbyggd trappa ligga. Möjligen 
källargrop i NV delen.
Omedelbart S om grunden är en terrass med stensatt kant, ställvis 
i två skikt, 10 x 9 m (N-S) och 0,2-0,5 m h. Inom terrassen fi nns 
jordfasta större stenar. Terrassen är till stor del överväxt med 
syrener.
Husgrunden, belägen på och intill gångväg i SSÖ, är 8 x 6 m 
(ÖNÖ-VSV) och intill 0,3 m h, av tuktade stenar. Möjligen 
källargrop i V delen med öppning åt V. Kan även vara täktskada. 
Gångväg löper över V delen av husgrunden.
Läget för ett ej namngivet torp enligt storskift ets konceptkarta 
över Hallstra från år 1772. På laga skift eskartan från år 1860 
omnämns torpet som Hallstugan.

Kommentar: Reviderad beskrivning, geometri, lämningstyp och 
antikvarisk bedömning.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse

RAÄ 259:2, Törnevalla sn
2) Stensträng, ca 15 m l (ÖNÖ-VSV), ca 1,5 m br och 0,2-0,3 m 
h, bestående av 0,3-1 m st stenar. Obetydlig.

Kommentar: Reviderad antikvarisk bedömning. Utgör sannolikt 
rest av stensträng med koppling till Törnevalla 260:1.
 
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
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RAÄ 260:1-3, Törnevalla sn
1) Stensträngssystem, ca 400 m l (NNV-SSÖ). Strängarna är 
2-3 m br och 0,2-0,3 m h av 0,3-1 m st stenar. På en sträcka av ca 
70 m löper 2 strängar parallellt och bildar en fägata. Avståndet 
mellan strängarna i fägatan är i N 9-10 m och i S ca 3 m. Systemet 
ansluter till berg i S. S om nr 1 och 14 m NNÖ om vägskäl är
2) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med 
ytan 0,3-0,7 m st stenar. Söndergrävd i NÖ delen. 1 m SV om nr 
2 är 
3) Stensättning, rund, 4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i 
ytan talrika 0,2-0,4 m st stenar.

Tillägg: En kortare sträcka, ca 20 m (ÖNÖ-VSV), mot åkerkant 
i Ö har lagts till nr 1. Utgår från den N stensträngens S ände 
(jfr Törnevalla 259:2). Nr 2 och 3 bedöms som fornlämningar. 
Har fast fyllning och är bra avgränsade. Båda har äldre skador i 
kanterna vilket ger en odistinkt form.

Kommentar: Reviderade beskrivningar och geometrier (nr 1-3). 
Reviderad antikvarisk bedömning (nr 2-3).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Hägnadssystem (1), Stensättning (2)

RAÄ 261:1-2, Törnevalla sn
1) Stensättning, närmast rund, 8 m diam och 0,2 m h. 
Övermossad fyllning av 0,3-1 m st stenar, varav de större är 
samlade i mittpartiet. Ställvis kantkedja, 0,2 m h av 0,7-1 m l 
stenar. Kantskadad i V, där anläggningen har otydlig begränsning. 
Mittpartiet verkar något insjunket. 1 m S om nr 1fi nns möjligen 
ytterligare en övertorvad stensättning, 4-5 m diam och 0,1 m h. 
Ca 15 m SV om nr 1 är 
2) Stensträng, ca 200 m l (NV-SÖ), 2-3 m br och 0,2-0,3 m h, av 
0,2-0,9 m st stenar. Strängens mittparti ansluter till ett vattenhål.

Tillägg: Nr 1 bör bedömas som säker fornlämning. 
Någon ytterligare stensättning S om nr 1, såsom nämns i 
beskrivningstexten, kunde inte observeras eller återfi nnas 
vid inventeringstillfället. Nr 2 förlängs ca 30 m åt NV till 
ledningsstolpe.

Kommentar: Reviderade beskrivningar (nr 1-2). Reviderad 
geometri (nr 2).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Stensättning, Hägnad

RAÄ 266:3-4, Törnevalla sn
3) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,2 m h. Övertorvad 
(sekundärt?) med i ytan enstaka 0,2-0,3 m st stenar. I mittpartiet 
en ansamling av 0,3-0,8 m st stenar kring ett block, ca 2 m st. Ca 
4 m NNV om nr 3, samt omedelbart SÖ om kraft ledning (NÖ-
SV) är 
4) Stensättning, oregelbunden, närmast rund, 7-8 m diam och 
0,1-0,3 m h. Övermossad och till stor del övertorvad fyllning av 
0,3-1 m st stenar. Nära mitten ett block, 1,6 x 1,5 m och 0,4 m h. 
Mycket oklar begränsning.

Tillägg: Gravarna svåröverskådliga p g a kraft ig lövvegetation vid 
inventeringstillfället.

Kommentar: Reviderade beskrivningar och geometrier (Nr 3-4).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Stensättning

RAÄ 270:2, Törnevalla sn
2) Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0,2 m h. 
Övermossad och (sekundärt?) övertorvad fyllning av 0,3-0,6 m st 
stenar. Välavgränsad med distinkt form och fyllning. 

Tillägg: Bedöms som säker fornlämning med goda 
besiktningsförhållanden på platsen vid inventeringstillfället 
(2014-09-26).

Kommentar: Reviderad beskrivning och antikvarisk bedömning.

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyp: Stensättning

RAÄ 281:1-3, Törnevalla sn
1) Stensättning (?), rund, 4 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med 
i ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Oklar begränsning. 2 m S om 
nr1 är 
2) Stensättning, rund, 5 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med i 
ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. 2 m S om nr 2 är 3) Stensättning 
(?), rund, 4 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 
0,2-0,5 m st stenar. Oklar begränsning.

Tillägg: Nr 2 har bra form och fyllning och utgör säker 
fornlämning. Nr 1 och 3 är svåravgränsade men innehåller sten 
under ytan. Är troligen gravar i kombination med nr 2.

Kommentar: Reviderade geometrier (nr 1-3). Reviderad 
antikvarisk bedömning (nr 1 och 3).

Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Lämningstyper: Stensättning

RAÄ 186:1-2, Vårdsbergs sn
1) Stensättning (?), rund, ca 8 m diam och 0,2-0,3 m h. Delvis 
övermossad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Välvd profi l. 
Kantkedja (?), 0,2 m h av 0,3-1 m l stenar. Ca 3 m NNÖ om nr 1 
är 
2) Stensättning (?), närmast rund, ca 6 m diam och 0,2 m h. 
Delvis övermossad fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Mittblock, 2 
x 1 m och ca 1 m h. Delvis kantkedja (?), 0,1-0,2 m h av 0,2-0,5 
m l stenar. I V kanten ett block, 2 x 1 m st och 1 m h. Troligen 
röjningsrösen, bör dock kontrolleras!

Tillägg: Klara anläggningar med något oklara begränsningar. Bör 
bevakas.

Kommentar: Reviderad antikvarisk bedömning.

Antikvarisk bedömning: Bevakningsobjekt
Lämningstyper: Stensättning
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Inför byggandet av Ostlänken, Järna – Linköping C, utförde Östergötlands 

museum under hösten 2014 en arkeologisk utredning etapp 1 utefter 

delsträckan Östra Malmskogen – Göta kanal.

 Den arkeologiska utredningen visar att utredningskorridoren berör 

100 sedan tidigare kända forn- och kulturlämningslokaler. Under fält-

inventeringen kom ytterligare 98 forn- och kulturlämningslokaler att 

registreras utefter utredningskorridoren. Vidare avgränsades 60 arkeo-

logiska utredningsobjekt. 

 I samband med utredningen kom också uppgifterna rörande 44 av de 

tidigare kända forn- och kulturlämningslokalerna inom korridoren att 

revideras, då dessa befanns vara felaktiga eller i behov av korrigering.    
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