Boplats T4, raä 243:1
Åsmestad gd, Slaka sn, Linköpings kn, Ög
Boplatsen är belägen inom det f.d. militära övningsområdet söder om
Linköpings stad, i anslutning till kullen omedelbart väster om Skyttecentrum.
I boplatsen ingår minst fem husterrasser 14 – 30 m l, 6 – 8 m br. med
längdriktning ca NV – SO. Därutöver finns flera osäkra terrasser som har
betydande kulturlager och skärvstensinnehåll, då främst i öster där sentida
påverkan av boplatsen förekommer i form av värn/löpgravar och väg förbi
Skyttecentrum. I vissa grävda värn, främst i boplatsens östra del, framträder
stora mängder skärvsten i mörka kulturlager. Kulturlager fortsätter något öster
om vägen, där även en misstänkt husterrass finns.
I närmast krönläge på kullen ligger två av terrasserna och är kraftigt skadade av
grävda löpgravar vari kulturlagret klart framgår. P g a vindfällor och sly är
boplatsen något svår att överblicka och förutom kartans noteringar finns många
ytterligare former och många militära värn.
Spontana fynd i rotvältor har varit en knacksten och två bitar keramik av äldre
svartgods.
Boplatsens yttre begränsning, ca 130 x 85 m, (karta) är bedömd efter
kulturlager, synligt eller indikerat, samt efter terrängens egenskaper.
Läge: Boplatsen ligger 80 – 85 möh. Koord: X 6473520, Y 1487778
Terräng: Brant SV-sluttning. Lövskog med inblandning av svarttall. Sly av ek,
asp, lönn, rönn, etc. Vindfällor av främst svarttall. Åt norr berg, blockig och
storblockig morän. Åt söder sentida och nutida åkermark, blivande
exploateringsområde för bostäder.
Boplatsområdet är Natura 2000-område.
Övrigt: Åtskilliga militära löpgravar med tillhörande skyddsvärn bedöms vara
betydligt äldre än tidigt 1900-tal och är av betydande kulturhistoriskt intresse.
Mindre än 100 m åt öster finns ytterligare en omfattande boplats, S5.3, skiljd från
T4 av en parkeringsplats (Franzén 2003:99ff). Att boplatserna är två olika
bedöms av att fosfathalten i marken mellan boplatserna är låg.
Även S5.3 är mycket större än angivet i FMIS.
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