


2



Järntida gårdar i eklandskap. Geografisk arkeologi i 
Tinnerö-området

Andra versionen.

Författad och utgiven av Gert Franzén, Linköping

ISBN 91-630-7598-9

© Copyright: Gert Franzén, år 2003
   
Denna copyright kommer att bevakas och tillämpas enligt gäl-
lande regler. Obehörigt nyttjande av text eller bild, helt eller 
delvis, kommer att föranleda  ersättningskrav.

Men hör gärna av Dig om Du vill använda någonting. Då kan 
Du få lite extra kommentarer och även ta del av det senaste 
i min forskning.

gert@franzark.com

3

mailto:gert@franzark.com


Innehållsförteckning_____________________________________

1. Introduktion ........................................................................................................... 8
1.1  Tinnerö-området.............................................................................................8
1.2  Uppläggning...................................................................................................8
1.3  Läsanvisningar................................................................................................9

      1.3.1  Karta, fig 2..............................................................................................9
     1.3.2  Indiciediagram, fig 3a-b, kommentarer ...............................................  10
     1.3.3  Teckenförklaring..................................................................................14

2.  Diskussion ......................................................................................................... 15
2.1  Boplatstäthet - metodik................................................................................. 15
     2.1.1  Geografisk arkeologi............................................................................ 17
2.2  Hypoteser kring Tinnerö-områdets bebyggelseutveckling under ä järnålder..18
     2.2.1  Tidiga situationer..................................................................................18
2.3  Vidare utveckling inom Tinnerö-området..................................................... 19
     2.3.1  Markorganisation..................................................................................19
     2.3.2  Bebyggelse........................................................................................... 21
     2.3.3  Vägar....................................................................................................24
     2.3.4  Gravar...................................................................................................24
2.4  Hypoteser kring bebyggelseorganisation och gårdshierarki...........................25
2.5  Hypoteser kring den järntida bebyggelseutvecklingens senare del.................27
2.6  Den justinianska pesten.................................................................................29
     2.6.1  Pesten - sjukdomen...............................................................................30
2.7  Andra möjligheter i övergångsprocessen.......................................................31
     2.7.1  A-gårdshypotesen.................................................................................33
     2.7.2  Följdhypoteser......................................................................................35
     2.7.3  Arkeologins synskärpa..........................................................................36

3.  Sammanfattning ......................................................................................................... 37

4.  Gårdarna ......................................................................................................... 38
4.1  Bopl. D9.2  ................................................................................................38
4.2 D10...................................................................................................39
4.3 E6.....................................................................................................41
4.4 E9.....................................................................................................44

4.5 F5..................................................................................................... 46
4.6 F7..................................................................................................... 47
4.7 F9..................................................................................................... 48
4.8 G5.....................................................................................................53
4.9 H8.....................................................................................................55

4.10 J7......................................................................................................56
4.11 J9......................................................................................................59
4.12 K6.3..................................................................................................61
4.13 K6.4..................................................................................................64
4.14 K10...................................................................................................66

4



4.15 L5.....................................................................................................68
4.16 L6.....................................................................................................70
4.17 L7.....................................................................................................71
4.18 M8....................................................................................................74
4.19 M10..................................................................................................76

4.20 M11..................................................................................................79
4.21 N11...................................................................................................81
4.22 N14...................................................................................................83
4.23 P7..................................................................................................... 86
4.24 P9..................................................................................................... 88
4.25 P11................................................................................................... 89

4.26 P12................................................................................................... 91
4.27   R6.....................................................................................................93
4.28 R10...................................................................................................95
4.29 R11...................................................................................................98
4.30 S5.3.................................................................................................. 99
4.31 S5.4................................................................................................ 101

4.32 S13................................................................................................. 102
4.33 T4...................................................................................................103
4.34 T8...................................................................................................104
4.35 T10.................................................................................................106
4.36 U10 (raä 84:3)................................................................................ 107
4.37 U11 ................................................................................................109

4.38 U12.................................................................................................110
4.39 X6.2................................................................................................112
4.40 X6.3................................................................................................114
4.41 X9...................................................................................................115
4.42 Y5...................................................................................................116
4.43 Y8...................................................................................................117

5.  Boplatsindikationer ....................................................................................................... 119
5.1  D7...................................................................................................119
5.2 D9.3................................................................................................120
5.2 K12.................................................................................................122
5.3 P6................................................................................................... 123
5.4 R14................................................................................................  124

5.5 S11................................................................................................. 125
5.6 T9...................................................................................................126
5.6 U8...................................................................................................128
5.7 V7...................................................................................................129

6.  Fornborgarna ....................................................................................................... 130
6.1  Smesta borg................................................................................................130
6.2  Trollkullen..................................................................................................132

5



7.  Boplatsnärheter ....................................................................................................... 135
7.1 C11.................................................................................................135
7.2 F10.4.............................................................................................. 136
7.3 G6...................................................................................................137
7.4 G12.................................................................................................137

7.5 L10.................................................................................................138
7.6 P8................................................................................................... 139
7.7 U3...................................................................................................140

8.  Restytor A - L ..............................................................................................141 - 146
9.  Anteckningar 1 - 26..............................................................................................146 - 149
10.  Referenser och litteratur................................................................................................149

Kartbilagor 1 - 3 ..............................................................................................151 - 153                                 

Förord  Första versionen 

         Ingen har bett mig göra det här arbetet. Och det ingår inte i någon akademisk poängjakt. 
Skälet är snarare en drift att få veta bortom vad som är känt genom vanliga arkeologiska punkt-
nedslag. Ur detta kommer kunskaper och erfarenhet som är av annat slag än sådan som uppstår 
hos den som i sitt arkeologiska yrke får sticka iväg än hit än dit med uppdrag att rädda fragment i 
spåren av infrastrukturer och expansioner. 

Att jag släpper den här sammanställningen just nu beror egentligen inte på att den är färdig. Istället 
anar jag en nytta av den genom att regementena som övat ute på området nu är nedlagda och 
mycket ligger i stöpsleven kring områdets framtida användning. Att släppa skriften lös och därmed 
bidra med kunskap om detta fantastiska Tinnerö-område har då blivit mer än lämpligt och går ut-
över egennyttan. 

Boplatserna är presenterade i olika precisionsgrader. Vän av ordning kan undra varför jag inte gör 
jobbet färdigt, dvs letar fram alla säkra boplatser, beskriver och karterar, och spolar de övriga. Det 
låter sig sägas, men att bli ”färdig” på det viset skulle ta flera år till, förutom att ordet ”färdigt” i 
detta sammanhang är en omöjlig förenkling. 

Har jag då kläm på alla boplatser nu? Säkert inte. Det skulle förvåna mig om fornterrängen skulle 
sluta överraska mig just nu. Säkert finns boplatser i ”hopplösa” lägen eller där jag trampat fram 
hundra gånger utan att insikten brutit ut. Så är det fortfarande med stensträngar i området. Det var 
en gång - och är väl fortfarande - min ambition att hitta alla stensträngar, men de verkar aldrig ”ta 
slut”. 

Skriften du just nu läser i är kanske inte lämplig för sträckläsning, därtill är den väl alltför tjatig om 
vad som finns vid boplatser femtio gånger om. Egentligen är den en observations- och tankesam-
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ling för vetskap och vidare forskning. I och med att jag troligen i det närmaste fångat alla boplatser 
- peppar, peppar - kan man för första gången börja se ett stensträngsområdes landskapsorganise-
ring från bondgårdens håll, dvs därifrån den verkligen en gång sågs. Men  har man bara med de 
boplatser som skriker ut sin närvaro blir bilden så fragmentarisk att många frågor inte kan ställas, 
än mindre besvaras. Och om boplatserna fiktivt läggs glest kan ett samhälle fyllt av harmoni och 
samarbete framträda, medan den verkliga tätheten låter ana stora konflikter mellan olika gårdars 
viljor i svett och trätor.

Nu hoppas jag att du som läsare tar dig möjligheten att bekanta dig med Tinnerö-området och med 
t.ex denna skrift som guide får just dina aha-upplevelser.

Linköping vid midsommar 1998     Gert Franzén

Förord Andra versionen  

Denna  version har samma uppbyggnad som den första. Jag har tillfört några boplatser och ytterli-
gare karteringar och i texten utvecklat tankarna om en del boplatser. I diskussionsdelen har jag 
förtydligat ett och annat. Dessutom har jag där tillfört ett nytt delkapitel om den justinianska pes-
ten, men kontrar med ett kapitel som kanske gör pesten ”onödig” genom t ex A-gårdshypotesen.

En del anvisningar om förändring jämfört med första versionen ges här och var, vilket inte betyder 
mycket mera än att visa att resonemangen utvecklats och observationerna blivit fler och mera detal-
jerade. Detta gäller naturligtvis  t ex fornborgen/boplatsen vid Trollkullen och de övriga tillkomna 
boplatserna, som i förra versionen kanske bara var boplatsnärhet.

Stort tack till Eklandskapsfonden som har bidragit ekonomiskt till tryckningen.

Linköping vid midsommar 2003

Gert Franzén
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1. Introduktion   _______________________________________________________________

1.1  Tinnerö-området

Materialet för denna framställning är hämtat i det jag kallar Tinnerö-området, som är en synnerli-
gen innehållsrik järnåldersbygd - ett stensträngsområde - omfattande ca 8 kvadratkilometer ome-
delbart söder om Linköpings stadsbebyggelse. Området är nästan helt en del av det militära öv-
ningsområde som relativt nyligen genom nedläggningen av regementena I4 och A1 blivit enbart 
natur-, kulturmiljö- och lantbruksområde. Tinnerö-området innefattar förutom Tinnerö gård även 
Smestad och delar av Rosenkälla gårdar i S:t Lars sn (Linköpings stad), samt gårdarna Halshöga 
och delar av Åsmestad i Slaka sn, Östergötland. På senare tid har jag för ökad fullständighet fått 
inlemma de delar av Stora Askas marker som ligger närmast öster och söder om Halshöga. 

Tinnerö-områdets kärna är en mycket markant del av eklandskapet och är därför klassat som 
riksintresse för naturvården. Dessutom har områdets kompakta forntidsinnehåll nyligen beslutats 
vara även riksintresse för kulturmiljövården, benämnt ”KE100, Tinnerö odlingslandskap”. Det 
sammantagna eklandskapet är Nordeuropas största och Tinnerö-området har i sin tur dess största 
sammanhängande ekbestånd. Stora arealer är fn betade eller förberedda som slåttermark.

Tinnerö gård hette förr Tinnerö ängar - ett varmt och vackert namn - och anledningen är att Tin-
nerö länge var höproducent i långt högre grad än odlande gård. Gårdens historia har på detta vis i 
många hundra år varit unikt gynnsam för den forntida kulturmiljön, vilket resulterat i ett förhisto-
riskt kulturlandskap som i omfattning och kvalité mäter sig med vad som helst  i Sverige och 
Nordeuropa. Flera har framfört meningen att Tinnerö är Europas bästa germanska kulturland-
skap, tillsammans med delar av Öland och Gotland.

Topografiskt och geologiskt kännetecknas området av moränkullar med exponerade kärnor av 
berg i krönlägena. Runtomkring och mellan dessa moränkullar finns platta ytor av lera som nära 
moränkullarna kan vara nog så sandblandade pga den svallning som Yoldiahavet en gång utsatte 
kullarna för. I de inre delarna av området - kring Tinnerö och Smestad - omringar ofta moränkul-
larna de leriga ytorna helt eller delvis, medan åt väster kring Åsmestad, Stora Aska och Halshöga 
leran är storytlig och omringar moränerna. Det är endast där moränerna helt eller nästan sitter 
ihop som den mycket omfattande stensträngsorganiseringen av marken finns, se bilaga 1. Delvis 
är detta ett resultat av varierande bortodling, men där leran helt dominerar är markorganisationen 
anpassad till detta. Det hittills kända stensträngsinnehållet i området omfattar över 30 kilometers 
längd, men i och med att allt större delar av förromerska och kanske ännu äldre hägnader kommer 
den siffran närmast att fördubblas.

1.2  Uppläggning

Denna framställning är schablonmässigt uppbyggd kring koordinatkartan, fig 2, och ett indiciedi-
agram, fig 3 a och b. De kortfattade beskrivningarna av olika platser är uppdelade i fyra varianter: 
Boplatser, boplatsindikationer, boplatsnärheter och restytor. Boplatserna och boplatsindikationer-
na beskrivs på sinsemellan likartat sätt, med allmänt hållen text om platsen, dess möjliga odlings-, 
slåtter- och betesmarker, gravar och särskildheter. Kartor över boplatserna,  vanligen i skala 
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1:1000, har upprättats i 27 exemplar och visar 32 st boplatser. Boplatsnärheter har jag kallat de 
med elliptisk ring inneslutna ytorna (fig 2). Inom dessa ytor inser jag utifrån betraktelser och er-
farenhet att det finns en boplats som jag ännu inte kunnat bestämma till precist läge, ibland pga 
terrängskador.

Övriga ytor inom kartans yttergräns hanteras i vad jag kallar restytor, dvs områden där boplatser 
inte markerats på kartan (fig 2), utan istället blir föremål för bedömningar av boplatsinnehållet 
utifrån erfarenhet, terrängutseende och lämningar. Därmed blir den geografiska gränsen för det 
totala betraktade området inte enbart bestämd av vad jag hittat utan av hur mycket karta i skala 
1:15 000 som får plats på en A4-sida. Därvid undviker vi att luras att tro att boplatserna bara 
finns där det t.ex finns mycket tätt av stensträngar. Det ställer dock höga krav på vetandet även i 
de sk restytorna, och det kan för tydlighets vinnande framhållas att mitt vetande om restytornas 
innehåll är större än vad som kanske framgår i den bedömande texten.

Utöver ovannämnda hantering av boplatsmaterialet tillfogar jag ”Anteckningar” som kort beskri-
ver observationer i terrängen som är av intresse i boplatssammanhang. Anteckningarna, som t.ex 
kan berätta om observerad fosfathalt, terrasser, etc, ger negativt eller avvaktande besked om bop-
latstrolighet, vilket förklaras i texten.

Sist läggs tre bilagor i form av kartor över stensträngsfrekvensen, gravbeståndet och förhistoriska 
vägar i området. Grundkartan till dessa är exakt densamma som för den välfyllda fig 2.

1.3  Läsanvisningar

1.3.1  Karta, fig 2
De olika precisionsgraderna av boplatsangivelser anges med tecken enligt fig 1a, nedan. Varje 
koordinatruta omfattar 4 ha med underindelning om 1 ha, och preciserat läge inom ruta anges enl. 
fig 1b. Grundkartan är en karta utgiven av Linköpings Orienteringsklubb och IFK Linköping, E 
213. Tillstånd för användning är medgivet. När en boplats ligger på gränsen mellan två rutor, an-
ges dess koordinat i beteckningen med i första hand ruta där husplats finns, annars boplatsens 
huvudsakliga utbredningsläge.      
Den som beger sig ut i området rekommenderas ivrigt att skaffa den moderna orienteringskartan i 
färg utgiven av LOK och IFK Linköping. Den är utmärkt bra och prisvärd.

Fig 1 a. Teckenförklaring till koordinatkartan fig 2.      
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1.3.2.  Indiciediagram, fig 3a - b, kommentarer

Raderna 1 - 8
Att ange typ av läge i terräng är att ange en plats i relation till omgivningen. Det kan låta enkelt, 
men problem kan uppstå vid val av omgivning som relationen ska kopplas till. I en småkuperad 
terräng som i Tinnerö-området, kan en plats ligga i sydläge om en kulle, men norr om en annan, 
på en yta som sluttar i en tredje riktning. Så är t.ex fallet vid boplats M8. Angivelsen i tabellen 
ska således inte ses som annat än en medvetet grov anvisning.

Raderna 12 - 14
I ett så tätt artefaktlandskap som detta, är det osäkert vad som kan utläsas ur närhet till gravar. 
Rad 12 och 13 avser rena konstateranden, medan rad 14 innehåller en tolkning. Med gårds- me-
nas där att det verkar finnas en tillhörighet till en boplats, med företräde för tolkningen exklusivt 
använt av den gårdens folk. Uttrycket ”-gravplats” använder jag för att komma förbi begrepps-
gränsen mellan gravfält och gravgrupp, som är rena inventeringsbegrepp. Begreppsgränsen är ur 
forskningssynpunkt en fiktion, särskilt vid tillämpning på gravmaterial från äjäå, som av en 
mängd olika skäl, t.ex osynlighet, ofta inte finns angivet på ekonomiska kartan eller i fornminnes-
registret.

Raderna 18 och 19
De fossila åkrarna har i detta område helt fallit utanför hittillsvarande inventeringar för ekonomis-
ka kartan. Detta är en stor brist eftersom antalet av mig kända parceller är över tusen utan att de är 
dokumenterade i ordnad form. Åkrarna är naturligtvis en synnerligen viktig del i denna forntida 
bondebebyggelse liksom röjningsrösena som har rumsligt samband med åkrarna. Röjningsröse-
na är mycket viktiga indikatorer i landskapet, särskilt i stensträngsområden där de ofta indikerar 
expansion av åkermark utanför den ursprungligt valda åkermarken. Att röjningsrösen ofta satts i 
motsats till grav, i meningen fornlämning/icke fornlämning, är ur forskningssynpunkt en bety-
dande förlust. 

Raderna 23 - 33
Indikationerna i marken varierar starkt beroende av om grävning skett eller om bara provtagning 
med jordsond gjorts. ”Grävningarna” innebär oftast betraktelser i tidigare grävda värn och löp-
gravar. Högt fosfatvärde är gemensamt för alla boplatser eftersom detta lagts som förutsättning 
för tolkning till boplats. All fosfatprovning är gjord med ”spot test”-metoden (Österholm 1982), 
även kallad ”droppmetoden”, ”blue-spot”, etc.
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1.3.3  Teckenförklaring

Inom de boplatsspecifika kartorna, vanligen i skala 1:1000, har använts karttecken i princip enligt 
vedertagen praxis (t ex Widgren 1983:125). I föreliggande arbete har i vissa fall större detalje-
ringsgrad använts, varför några ytterligare tecken fått skapas. Särskilt nöjd är jag med tecknet för 
”Stenblock, större”.

Fig 4. Teckenförklaring till boplatskartorna

Förkortningar använda i texten

ATA Antikvariskt Topografiskt Arkiv, Stockholm (Storgatan 41)
brå bronsålder
yjäå yngre järnålder
äjäå äldre järnålder
ÖLM Östergötlands länsmuseum
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_________________________________________________ 2. Diskussion

2.1  Boplatstäthet - metodik

Boplats är en plats där någon bott inom det tidsspann man betraktar. Boendet indikeras inte en-
dast av husplatser och -lämningar, utan även indirekt av t.ex fägata, kopplad till troligheten att be-
tesdjur var stallade på boplatsen och därifrån drevs till bete via fägatan. Boplats kan även indike-
ras av en kombination av artefaktiska omständigheter, vilka - efter viss tro om människans relatio-
ner till sina skapelser - kräver nära och kontinuerlig närvaro av människor. Även vissa sorters 
spår av denna mänskliga närvaro - spår som i sin samtid kunde vara helt ovidkommande - kan 
idag indikera boplats i mer eller mindre precist läge och geografisk utsträckning. I det följande 
kommer boplats ofta att ersättas med begreppet gård, som då ska ses som en boplats till vilken 
jordbruk är knutet, oavsett omfattning. Med sådan utgångspunkt skulle alltså, i sen tid, även torp 
ses som gård.

Aktiviteterna i det forntida kulturlandskapet utgick från boplatserna. För dagens betraktare blir 
det forntida inventariet åtskilligt mera begripligt om det betraktas med boplatsen som utgångs-
punkt. Av dessa och många andra skäl är det viktigt för forskaren att hitta boplatserna i fornland-
skapet. Och det är viktigt att försöka hitta alla, inte bara ett ”representativt urval”, och detta stäl-
ler stora krav på inventeringsarbetets metodik och indiciehantering. Framtiden får visa hur bra jag 
själv har lyckats med det. 

Boplatser som inte hittats är givetvis okända, men inte helt omöjliga att antalsmässigt hantera. 
Med erfarenhet från de delområden där troligtvis alla boplatser har hittats, kan man grovt estimera 
hur många som fattas och var de bör finnas. Bedömningen görs då på grundval av terrängtyp, ag-
rara lämningar och möjligheter, gravplatslägen, etc och ingår här i boplatsnärheter och restytor.

Summan av presenterade och ohittade gårdar blir inom kartans (fig 2) område 43 +9 +7 + 
ca 21, dvs ca 80 st. De beskrivna gårdarnas utbredning stämmer väl med stensträngsutbredningen 
(bilaga 1). Detta är dock en något falsk bild och visar mera var jag har jobbat som intensivast. Det 
är säkerställt att åtskilliga gårdar utanför kärnområdet (t ex i restytorna) har använt sig av bara ett 
fåtal stenmurar kring själva gården. Gårdstätheten i fig 2 stämmer sämre med gravkartan (bilaga 
2), men av ytterligare andra skäl. Detta manar till viss försiktighet med korologin inför till synes 
uppenbara samband. Sambandet mellan gårds- och stensträngstäthet för kärnområdet kan ses 
som att moränterrängen givit möjlighet att binda ihop stora hägnadssystem i kombination med 
senare tiders bevarande.

Den gårdsfrekvens som presenteras i detta arbete är mycket stor. Mats Widgrens (1983) motsva-
rande resultat för Fläret-området ger kvoten ca 0,5 för antal gårdar per km stensträng. Tinnerö 
sett på samma vis ger motsvarande kvot >2. Det kan naturligtvis i hög grad ifrågasättas om denna 
kvot överhuvudtaget har något jämförelsevärde, men just Fläret och Tinnerö är på flera sätt jäm-
förbara vad gäller sättet att organisera terrängen, även om Tinnerö är mera småkuperat.

Kärnområdets ca 50 gårdar har givetvis inte alla funnits samtidigt, utan är spridda på hundratals 
år. Varje gård kan också omfatta flera kronologiskt separata eller samtida gårdar, vilka invente-
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ringsmässigt är svåra att skilja. Boplatser och -indikationer som ligger mycket nära varandra erin-
rar även om möjligheten att flera gårdar egentligen är en enda, som antingen ligger med något 
spridd bebyggelse eller att gårdens tyngdpunkt varierat inom några hektars område. Boplatserna 
D9.2, D9.3, D10 och E9 kan eventuellt vara en sådan situation. Boplatserna H8 och J9 är sanno-
likt på något vis samma gård, men avodlad på mitten, där dock fosfatvärdena är kvar obrutna mel-
lan platserna.

En fråga som självklart inställer sig är varför nyss nämnda skillnad i gårdstäthet mellan Fläret och 
Tinnerö är så stor. Är det någon skillnad, eller ligger skillnaden i olika sätt att betrakta? Skillna-
den mellan nämnda bebyggelseområden är inte så stor, åtminstone om vi betraktar moränmark, 
men Widgren har använt delvis andra metoder, och i vetenskaplig anda varit mera kräsen vad gäl-
ler bedömningen av indikationer. Han har också naturligtvis tvingats försvara sina bedömningar 
på ett annat sätt än jag själv i detta arbete. 

Den metod som Widgren primärt har använt, fosfatkartering med rutsystem i delning 40 m, ger 
stora risker att missa boplatser. Det torde då vara mycket stora eller långvariga bosättningar, eller 
med speciellt fosfatavgivande verksamhet, som indikeras med den metoden. 

I Tinnerö-området är åtskilliga gårdar små och har små fosfatytor, vilket med nödvändighet inne-
bär att även små fosfatutbredningar kan indikera boplats. Ett exempel är gården J7, som har en 
enda liten plats med hög fosfat: en liten skärvstenshög. Den starka fosfatindikationen är där <40 
kvadratmeter. Normalt är också att fosfatutbredningen vid boplatser är mycket ojämn, vilket inne-
bär att ett prov mycket nära, eller t.o.m. inne på en boplats kan vara lågt.  Fig 29 kan i viss mån 
belysa detta. Jag har sällan sökt gårdsplatser med fosfatprovning, och aldrig med fosfatkartering, 
utan mera använt metoden för att styrka vad jag redan trott. Det är dock troligt att sökning i de sk 
restytorna och boplatsnärheterna kräver mera omfattande fosfatprovningar.

Alla bedömningar av troliga gårdslägen styrs av hur man samlar och tolkar sina indikationer. 
Tolkningar inbegriper olika typer och grader av kräsenhet, t.ex som ovan beskrivits kring  40-me-
tersrutorna. En annan sorts kräsenhet inträder när man gräver ”titthål” i marken. Vad krävs för 
att man ska anse sig ha klara indikationer på boplats? Eller omvänt, vad kan man tillåta sig att hitta 
utan att anse sig ha hittat boplats? Frågan blir akut när man i ett schakt hittar keramik, bränd lera, 
etc. Det har Widgren gjort på flera ställen utan att anse det vara boplats, t.ex Nygård IV, Jorstorp 
(schakt JB) (Widgren 1983). 

Min sökmetod för gårdsplatser har främst varit att se vad som kan hittas på marken i form av 
konstruktioner och markformer. Intressanta är då lämningar av agrara verksamheter på platsen 
och dess omgivning. Av de presenterade gårdarna har mer än 2 av 3 dessutom synliga husplace-
ringar och åtskilliga har skärvstensförekomster. Även gravars lägen har bedömts, särskilt dess lä-
gen i förhållande till fägator och fätrattar, vilket har visat sig mycket fruktbart. Fosfatprovning har 
fått ge den slutliga preciseringen. Vid provtagningstillfället har jag vanligen vetat så mycket om 
platsen att jag har kunnat gå direkt på de troliga fosfatlägena, vilket har effektiviserat arbetet. Alla 
gårdslägena har besökts flera tiotals gånger och de gjorda karteringarna har naturligtvis krävt 
noggranna studier av platserna och tolkning av ingående komponenter.
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Provgropar har jag sällan själv grävt, men jag har utnyttjat de överallt förekommande skyttevär-
nen. Det kan direkt sägas att om jag hittat samma innehåll i ett värn som Widgren i några av sina 
provgropar, dvs bränd lera, keramik och och kol i ett mörkt fosfatrikt jordlager, så hade jag direkt 
sett en gårdsplats i detta, förutsatt att förhållandena i övrigt styrkt bedömningen. Detta innebär 
också att jag med mitt sätt att söka och bedöma skulle ha hittat avsevärt fler boplatser vid Fläret, 
vilket ger en illustration till skillnaderna i boplatstäthet.

En terrängskillnad mellan Tinnerö och Fläret är att Tinnerö-området är mera småkuperat, åtmins-
tone i kärnområdet. Detta ger naturligtvis större antal lämpliga boplatslägen per arealenhet. Det 
innebär också att mängden morän- och svallsedimentmark är större i förhållande till lermarken, 
vilket primärt ger större odlingsmöjligheter och närmare bete. Sammantaget ges större antal ter-
rängmässiga valmöjligheter för gårdsplacering än ett mera storytigt landskap. Skälen till de tätare 
boplatsindikationerna kring Tinnerö torde således stå att finna i såväl forskningsmetod som i en 
varierande forntida verklighet. 

Rent allmänt kan man säga att intresset för att i ett tidigt stadium lokalisera gårdar, t ex i förun-
dersökningar, alltför ofta är lite förstrött, och meningar om boplatslägen i stensträngsområden har 
före undersökning vanligen utgått från mer eller mindre kvalificerade gissningar. Det kanske be-
ror på att man tror att det är för svårt och tidsödande att leta rätt på dem, vilket det ju är och fort-
sätter att vara om man inte försöker och ibland får glädjen att lyckas. 

En vanlig metod som fått användandet av fosfatprovning i oförtjänt vanrykte är fosfatkartering. 
Hur då? Ja, kartering av fosfathalt i ett rutnät om kanske 20 m delning (eller mera) och åsikten att 
fosfathalten ska upp i en viss absolutnivå för att indikera boplats, har som metod alla chanser att 
bli fel.  Dels är 20 meter för stor lucka (liksom naturligtvis 40 m, jfr ovan) och meningen att bo-
plats bara indikeras av en minsta fosfatnivå är direkt felaktig. Tätare rutor än 20 m är för dyrt på 
större ytor. Därför ska man bara använda fosfatkartering i rutnät när man vet var boplatsen finns 
och då med tätare rutor. I en terräng utan avslöjande former kan boplats sökas med dropptest, 
men tolkningen kräver erfarenhet som bara erhålls genom egen praktisk hantering. Fosfathalten 
ska ses i relation till omgivning och marksituation och vad man vid provtagningen kan observera i 
jordkulören. Man går miste om mycken erfarenhet om man bara borrar, stoppar i påse och skick-
ar iväg. Det bör tilläggas att i granbevuxen moränterräng kan fosfaten i hög grad ha lakats bort av 
den sura marken, vilket kan ge stora svårigheter för metodens praktiska tillämpning i sådan ter-
räng
.
2.1.1  Geografisk arkeologi 
Den arkeologiska metoden bakom detta arbete, har jag kallat geografisk arkeologi. Med be-
greppet menar jag ”studiet av forntida förhållanden genom betraktelse av dess geografiska om-
ständigheter”. När kulturgeografer har arbetat med forntid, t ex Carlsson 1979, Widgren 1983, 
Mascher 1993, är det i hög grad geografisk arkeologi de har ägnat sig åt. Den renodlade geogra-
fiska arkeologin har den sympatiska egenskapen att olikt annan arkeologi inte förbruka sina käl-
lor, utan dessa kan betraktas igen och igen för nya tankars vinnande.
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2.2  Hypoteser kring Tinnerö-områdets bebyggelseutveckling under äldsta 
järnålder

En stor del av vad som omtalas i detta arbete är av karaktären hypoteser, direkt eller indirekt. Res-
ten kan ses som mer eller mindre objektiva observationer. För att i någon mån rikta blicken fram-
åt mot vidare forskning i Tinnerö-området kan det vara lämpligt att redan här formulera ett antal 
hypoteser i samlad form utifrån vad som hittills erfarits. Dessa är avsedda för just Tinnerö-områ-
det, men de har ofta stöd i observationer på annat håll och kan ha hög grad av tillämpning även i 
andra områden, med eller utan stensträngar. Hypoteser med mindre generell tillämpning finns 
dessutom instoppade i varje boplatsbeskrivning.

Hypoteserna nedan betraktar kortfattat bebyggelse och bebyggelseutveckling, men även i viss 
mån direkt tillhörande företeelser såsom vägar, gravar, etc. Markorganisation och hägnadssystem 
är av ytterligt stor betydelse, men är så komplexa ämnen att de inte kan ges annat än mycket ringa 
utrymme här och kommer förhoppningsvis att behandlas mera fullständigt i ett annat samman-
hang. Hypoteserna nedan är ett urval av den arsenal som finns att välja ur. Vissa är kanske över-
raskande, medan andra är mera okontroversiella. 

2.2.1  Tidiga situationer
De första fysiska tecknen på människors fasta närvaro i området är en härd från ca 5000 fKr och 
ett par stenyxor. Därefter de stora gravarna av sten i krönlägen som finns här och var. De kan 
morfologiskt schablondateras till sen bronsålder - Krf. Från flera av dessa, t.ex raä 5 öster om 
Tinnerö, kan vi inhämta att dess kantkedja är konstruerad med meterstora stenar som toppkilats 
tillsammans och underkilats mot berget på precis samma sätt som en bergplacerad stenmur för 
hägnad. Detta visar att tekniken att bygga kvalificerade murar av sten fanns redan under denna 
tid. Behov av permanenta hägnader torde också ha funnits redan under den tiden för att hägna 
åkerytor i högre moränlägen. Rester av stenmurar i dessa gamla situationer, vanligen förromersk 
organisation, finns i betydande mängder i Tinnerö-området. 
Av boplatser i Östergötland finns kronologiska ansamlingar vid 600 - 400 f.Kr och 200 f.Kr - 
Krf (Ericsson m.fl 1999:11). Ovannämnda gravar torde således vara byggda av de äldre gårdar-
nas folk, som således väl behärskade murbyggarkonsten.
Hypotes:
• De första stenmurarna, idag raserade till stensträngar, byggdes under bronsåldern.

Att klart urskilja rena bronsåldersboplatser är svårt och dessa är ett fåtal i området. Det är rimligt 
att jag även skulle ha hittat flera av dessa bosättningslägen i sökningen om de legat för sig själva. 
I denna terräng finns dock knappast anledning att välja andra lägen än motsvarande för äldre 
järnålder och ett flertal järnåldersboplatser ger aning om ett äldre skede, t.ex  D9.2, J9, K10, M8. 
U10, m fl. Boplatsen P11 ger tecken av att vara från bronsålder.
• Bronsåldersboplatserna är i mycket hög utsträckning överbyggda av äldre järnålderns dito.

Från mitten av bronsålder och under förromersk tid ansattes befolkningen av genomsnittlig kli-
matförsämring, vilket föranledde åtgärder. Vintrarna blev längre och snörikare. Installning av dju-
ren brukar sägas bero på detta, vilket dock torde vara en överförenkling av situationen. Många yt-
terligare skäl finns för installning, t ex kontroll, gödselfång, rovdjur, kanske boskapstjuvar, etc. 
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Klimatet kunde således vara bara ett av flera goda skäl till installningen. Som indirekt skäl kan 
dock klimatet ha varit mycket betydelsefullt.

Den gamla idén om fimbulvinter kan med rätta kritiseras, men dagens motargumentering går lätt 
vilse bland alla motstridiga klimatindikerande data (t ex Myrdal 1998). Egentligen behöver för-
ändringen i klimat inte vara så stor för att åtgärder ska bli nödvändiga. Åtgärden kan vara att ord-
na möjlighet till installning, även om den sällan utnyttjades. I sin tur brukar ängsbrukets införan-
de sättas i samband med installningen, och installning över vintern kräver någon form av produk-
tion av vinterfoder. Men vinterutfodring förutsätter inte installning och utfodringen behöver inte 
ske vid gården. Av ovansagda kan vi göra åtminstone två hypoteser:
• Ängsbruket i området har sin första tillämpning tidigare än förromersk järnålder. 
• Installningen påbörjades redan under bronsåldern

Det kan nämnas att man vid Mjärdevi i Linköping undersökt ett långhus med klar indelning i bo-
stads- och stalldel, daterat till 300 f.Kr. I en samtida bebyggelse ett stycke därifrån fanns en  gård 
med ett stensträngsinventarium av förromersk typ, dvs sådant som började anläggas i sen brons-
ålder. Det förekom således slåtter i den gamla markorganisationen.

2.3  Vidare utveckling inom Tinnerö-området

2.3.1  Markorganisation
Markorganisationen är dynamisk och förändras kontinuerligt efter behov i smått och språngvis i 
större skala efter behov i stort. Ett tydligt förändringssprång sker från den situation när 

- odlingarna fanns uppe på moränerna, beten och ängsmarker skilda från varandra i låga lä-
gen, fig 5a, omorganiseras så att

- åker- och ängsmarker kom att ligga gemensamt inom inmarker i låga lägen och betesmar-
ker i höga lägen kopplade till utmark, fig 5b.

Språnget i förändringen är tydlig vad gäller hägnadernas placering, medan själva markanvänd-
ningens förändring inte alls behöver vara så språngartad. Mitt pågående projekt Tusen tegar an-
tyder dessutom att en omfattande odling i låga lägen skett långt före ovannämnda omorganisa-
tion.

Den större språngvisa förändringen ska här endast principiellt visas, fig 5a-b. Vad vi kan se är ett 
forntida skifte, som sker ungefär 100 f.Kr och är mycket betydelsefullt för utvecklingen i områ-
det. Om denna stora förändring sker i ett sammanhang i stora delar av området, eller i varje del-
område som inväntar bebyggelseutvecklingen är inte klarlagt, men de två varianterna kan i det av-
seendet fästas i hypotetiska möjligheter:
• Förändringen sker storskaligt, vilket innebär att ett flertal större inmarker skapas under 
relativt kort tid.

- Förändringen sker på initiativ av en beslutsnivå över en enskild gård eller 
smärre gårdsgrupp.

- Förändringen beslutas närmast parallellt av flera smärre 
gårdsgrupper som gemensamt bildar i princip en inmark per grupp. Detta kan ses som ett in-
novationsförlopp där flera inser fördelen och på eget initiativ anordnar dess tillämpning. Det in-
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nebär också att en gård efter förändringen kan ha en del oförändrade marker.
• Förändringen sker successivt 

- Förändringen beslutas och genomförs av ett fåtal gårdar 
som gemensamt bildar en inmark i taget. 
Detta kan även ske så att t ex två gårdar gör en mindre inmark, som sedan utvidgas till större med 
flera gårdar involverade. Mycket tyder på att gårdarna M10 och M11 har gjort så. N11 är då en 
tillkommande intressent.
Att det hela skulle ske i en enskild gårds regi torde vara sällsynt inne i den tätare bygden, då det 
inte ofta fanns plats för detta, samtidigt som den stora fördelen med gemensamma hägnader del-
vis skulle utebli.

Vidare forskning efter ovannämnda hypoteser tycks visa att att båda sätten förekommer och att ti-
den för omdaningen i hela området kan ha varit rätt lång. Viktigast är kanske besluten om princi-
pen för framtida markorganisation. Ändå kom stora arealer i ytterområdet att aldrig organisera 
om.  Mera om detta nedan.

Vid förändringarna tillkommer nya hägnader, icke sällan med mer eller mindre parallell dragning 
med de som faller ur bruk. Detta innebär att en noggrann karta över stensträngarna kan tolkas 
som att fägator funnits i stor omfattning, trots att det aldrig varit sådana. Jag kallar dessa för kar-
tografiska fägator. Andra slutna ytor som bara är en funktion av vår tids enskiktade kartor, och 
som egentligen aldrig funnits, kan man då kalla kartografiska omslutningar.
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Fig 5. Markorganisation 
under äldre järnålder, före 
och efter omläggning. 
Bilden är inte helt rättvis, 
eftersom flera gårdar sam-
tidigt ingår i omställningen 
och det är totaleffekten av 
dessa som är den nya or-
ganisationen.
Bilden, särskilt a), är därför 
kraftigt förenklad.
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2.3.2  Bebyggelse
Den ovannämnda äldre markorganisationen med de äldre hägnadssystemen - förromerska eller 
äldre - finns över ett mycket stort område, vars storlek i Tinnerö-området inte är helt klarlagd. 
Som en del av detta område finns analysområdet med sammanhållna system av hägnader även 
från romersk järnålder, som funktionsstratigrafiskt överlagrar de gamla. Dessutom finns utanför 
analysområdet solitärer med lämningar av båda organisationsformerna kring en boplats. Nedan 
kallas området med enbart gammal organisation (inkl. solitärerna) för ytterområdet och området 
med den sammanhållna yngre organisationen för innerområdet. Det senare är således rätt väl 
överensstämmande med analysområdet, men inte helt, därav åtskillnaden. 

Det är av stort intresse att behandla frågan om hur det har blivit så här. I förra versionen av denna 
skrift var frågan mera öppen och hypoteserna flera. Sedan dess har jag lyckats se den kronolo-
giska skiktningen, varvid möjligheterna krymper och gårdarna i ytterområdet kan inte vara utflytt-
ningar från innerområdet, utom möjligen de yngre solitärerna. 

Ytterligare en av de hypotetiska möjligheterna var tidigare att ytterområdet fortsatte att vara väl be-
folkat under även romersk järnålder, men att organisationen blivit vid den gamla. Detta är i och 
för sig möjligt, men i såfall har mycket mer än hägnaderna förblivit outvecklade från förromersk 
tid; åkermarken tycks t ex inte ha vuxit. Det är även så att den förändrade organisationen i in-
nerområdet delvis byggde på utmarksbete i ytterområdet, vilket skulle ha ställt till trassel för de 
där boende. Hypotesen om kvarboende är inte orimlig, men synintrycket av lämningarna i ytter-
områdenas nutida granskogar ger bild av något avstannat gammalt jämfört med i innerområdet.

Ovansagda gäller ytterområdet åt söder och sydost. Hur det har varit i norr och väster är mera 
oklart, eftersom där varit i så hög grad uppodlat i modern tid.  Vid Smestad i norr finns båda or-
ganisationerna, dvs det är inom innerområdet. Västerut blir landskapet av karaktären mycket lera 
och lite morän, vilket kräver en speciell organisation. I Vallaskogen och dess närhet har av speci-
ella skäl den gamla organisationen dröjt kvar något, men så småningom blivit den nya. Vid Djur-
gården fanns länge bete på låglänt mark, men även här syns övergången till det nya. Stensträngar-
na ligger här kvar bara på moränkullarna, men åtskilliga stensträngslägen kan med stor säkerhet 
härledas i nutida åkermark. Den till synes utsuddade organisationen vid Djurgården är således 
bara en illusion.

Det senare gäller även terrängen bort mot Lambohovsområdet. Här är lerytorna så stora och kul-
larna så små att den nya organisationen med bete på moränerna inte kan tillfredsställa behovet av 
betesmark; bete måste i hög grad bedrivas på låglänt lera, sannolikt under hela järnåldern. Den 
organisation som görs här känns igen från den yngre järnåldern, och det är tänkbart att denna ti-
diga tillämpning av organisation i hög grad utan hägnadsmurar är den som i yngre järnålder in-
fördes i de sammanhållna stenmursbygderna, t ex i innerområdet. 

Den leriga moränförhöjning i Lambohov som jag själv bor på, har ett mycket rikt inventarium av 
den gamla organisationen, men ganska lite av stensträngar från den nya. Ändå ser man att det har 
varit i full gång efter det gamla, vilket inte ses i ytterområdet söder om Tinnerö, t ex. Reservatio-
ner för icke synliga organisationsspår måste dock hela tiden göras och begrundas.
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Fig 6 är en starkt schematiserad bild av det tänkta utvecklingsförloppet från förromersk tid till 
yngre järnålder. Nedan följer kommentarer till bildens sex skeden.

6:1.  Utgångsläget är tänkt som ett relativt jämt bebyggt landskap i förromersk järnålder. Även 
under denna tid finns en i hög grad sammanhängande hängnadsorganisation, i princip som i  fig 
5a. Hägnaderna ligger då vanligen högt upp på sluttningar och sluttningskrön, intimt sammanlän-
kade med hägnande naturformer såsom blockterräng, stenblock och berg. I denna tid görs många 
förändringar av hägnadsdragningar, t ex vartefter man anordnade ny odlingsmark och gårdar till-
kom och försvann. Detta gör att den sammanlagda längden av hägnadslämningarna är mycket 
stor.

6:2.  Nu har vi kommit fram till ca Kr.f och bebyggelsen och markorganisationen görs om till det 
som visas i fig 5b, dvs boskapen får beta på moränerna och ut på utmarkerna. Den låglänta mar-
ken blir slåttermark med odlingsytor på moränkullarnas nedre delar, på svallsedimenten. Åtskilli-
ga gravar från denna tid placeras på tidigare små åkrar uppe på moränerna. 

Det är inte helt lätt att veta vad som drev denna nyorganisation, men det är klart att man i det nya 
fick betydligt större och bättre odlingsytor än tidigare, liksom att slåttermarkens placering blir 
mera konsekvent och möjlig att samordna med grannens. Det kaos av hägnader man anar i det 
gamla stensträngsnätet kan också ha drivit på utvecklingen. Den nya organisationen ger möjlighet 
att försörja flera människor, men kräver även flera människors arbete. Mot bakgrund av vad som 
tidigare sagts om ytterområdets förmodade avfolkning, passar det bilden att folk efterhand flytta-
de in i innerområdet. Detta behöver inte ha skett genom att man direkt flyttade, utan  kunde i stor 
omfattning ske genom att vuxna barn inte tog över den gamla, utan etablerade sig i innerområdet, 
t.ex i dess utkant, som en del i expansionen 3, nedan. Tecken på små gårdsgrupper finns i denna 
organisation. Pilarna i fig 6:2 symboliserar flyttningen och den större tätheten i skrafferingen tä-
tare befolkning och bebyggelse.

6:3.  Innerområdet expanderar något, men kvar i ytterområdet, alt. som nyetableringar, blir en och 
annan gård som utvecklas vidare var för sig. Sådan gård finns t ex vid C14 i fig 2.

6:4.  Innerområdet fortsätter att expandera med allt fler gårdar och en och annan ensamgård i yt-
terområdet inlemmas i den modernare organisationen. 

6:5.  I detta läge har innerområdet strukturerats om, en process som varit igång länge. Vi befinner 
oss ungefär i 600-talet men figuren kan stämma in i vikingatid, åtminstone här och var. Vi har ett 
antal gårdar markerade som enskilda enheter, men de har även gårdar unbder sig, som mest 4 - 6 
stycken. De ledande gårdarna kan idag indikeras som kraftiga kulturlager, trasigt och ofunktio-
nellt stensträngssystem, etc. I bilden ingår även en förstärkt social stratifiering . Mera om detta 
sist i kapitel 2.7.

6:6.  Denna bild visar hur bebyggelsen koncentrerats i byar och har därmed tagit ett ordentligt 
kliv. Vi kan säga att vi nu i princip befinner oss i medeltiden eller på väg dit, men låt oss inte sätta 
någon skarp tidsgräns (den fanns inte i verkligheten). Byarnas lägen är inte samma lägen som 
järnålderns ledargårdar hade, utan de har lokaliserats i en tät järnåldersbygd, men efter behov som 
styrts fram i medeltid. Rosenkälla verkar vara en helt annan och troligen rent medelti
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Fig 6. Starkt schematiserad bild av tänkt bebyggelseutveckling i Tinnerö-området under 
järnåldern och inträde i medeltid. Siffrorna hänvisar till texten.        Gert Franzén 2003.
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da etablering, utan föregångare i yngre jäå. Kring Rosenkälla finns lämningar efter ett betydande 
antal solitärgårdar från äldre järnålder, men inga kända fornlämningar från yngre järnålder. Möj-
ligen hade den spridda bebyggelsen under äldre järnåldern i detta delområde inte kraften att där-
efter själv bilda by. Om det finns någon ledargård i detta område vet jag inte, men troligen inte, 
eftersom uppkomsten av en sådan kräver organisation som i innerområdet, vilken synbarligen inte 
funnits här. Någon by i yngre järnålder finns inte här, vilket kanske var skälet till att man kunde 
göra nyetableringen Rosenkälla just här under medeltid, på gammal häradsmark.

2.3.3  Vägar
Vägar anordnades ofta i anslutning till hägnadsmurarna och var primärt anordnade för de enskil-
da gårdarnas behov. Ihopkopplade bildade de långa färdvägar mellan gårdarna och genom be-
byggelseområdet, se översikt i bilaga 3. Färdvägarnas kvalitet kan till synes vara olika vid olika 
gårdars marker. Ibland är skillnaden markant med knivskarp avgränsning och skulle därmed 
kunna antyda gårdsgräns.

•  Beslut om väg för enskild gårds behov togs av den enskilda gården. Gårdsvägar är i de fall 
gården härrör från bronsålder redan anordnade under bronsålder, men måste vid omorganisatio-
nen till skede 2 (fig 5 och 6) underordnas nya placeringskrav.

•  Beslut om att anordna sammanhängande färdvägar togs i högre beslutsnivå än den en-
skilda gården. Detta torde främst gälla stora arbeten, t ex de sammanbindande brobankarna mel-
lan moränerna, samt deras närmaste anslutningsvägar.

•  Färdvägarnas upprätthållande var reglerat gemensamt i bygden, så att varje berörd gård 
hade väghållningsskyldighet för sin del. Detta kan vara styrt av lag, beslut eller sed.

•  Vägarna sträckte sig sällan genom de enskilda gårdarna, utan förbi på något avstånd, dit 
väg från gården anslöt. Gårdarna M11 och R11 kan vara undantag pga hårt styrande terräng.

2.3.4  Gravar
Stora stenbyggda gravar, som schablonmässigt kan hänföras till bronsålder eller förromersk järn-
ålder, finns glest men relativt jämnt fördelade i Tinnerö-området, i någon mån tätare i de centrala 
delarna kring Tinnerö-Smestad.
• Dessa de äldsta av områdets synliga gravar indikerar inte boplats utan bygd.

Synlig gravplats finns till varje gård i kärnområdet, vilket är ca 1 kvkm stort med centrum vid den 
civila skjutbanan. Ytterligare gårdar i området, vanligast i norr (Smestad), har tillsynes tydligt sina 
egna gravplatser, t ex i lägena U9, V7, V9, Y10.

• Gravplatserna lades under äjäå nära boplatsen och nästan alltid synliga från den. I de få-
tal fall de inte är direkt synliga ligger de geografiskt helt nära, medan väl synliga gravplatser 
kan ligga upp till något hundratal meter bort.  I förhållande till antalet gårdar från äldre jäå är 
de kända gravarna från samma tidsperiod alldeles för få. Åtskilliga gårdar har ingen känd grav 
som med någon säkerhet kan sägas tillhöra denna. Totalt torde flera hundra gravar fattas i det 
kända inventariet.
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•  Flera gårdar har ibland gemensamma begravningsplatser. Vid resonemang om detta utifrån 
en boplatskarta måste man vara klar över gårdarnas inbördes kronologi och samband.
•  Ett stort antal gravar har idag inte några ovan mark synliga markeringar. Detta kan 
t ex bero på överväxning eller bortodling.

•  Ett stort antal gravar har konstruktioner som inte syns utan markingrepp. Detta oavsett 
överväxning eller bortodling.

•  Ett stort antal gravar har en konstruktioner som vi ännu inte känner igen som gravar.

•  Ett stort antal människor har inte begravts på en punkt i terrängen.
Den vanligtvis lilla mängden brända ben i en äldre jäå-gravar ställer frågor. Har vissa människors 
benrester strötts ut över ett större område?  Har benresterna delats och begravts på flera ställen, t 
ex även hemma hos nära fränder eller släktingar, dvs använde man begravningar (på samma sätt 
som bröllop) för att knyta sociala band?

2.4  Hypoteser kring bebyggelseorganisation och gårdshierarki.

Inom området finns tillsynes olika stora och framträdande gårdar. Upplevelsen av detta grundas 
på storlekar av husterrasser, antal synliga huslämningar, kulturlagers mäktighet och generellt hur 
stor påverkan (eng. impact) boplatsen tycks ha haft i sin omgivning. Nedan har tabellerats olika 
gårdar i tre olika grader av kraftfullhet, som hypotetiskt kan översättas till ”betydenhet” och som 
kanske även innehåller en besluts- och makthierarki. Tabellen fig 7 gäller endast Tinnerö gård 
med de gränser som gällt under tidigt 1900-tal. Det är inte säkert att dessa gränser är signifikanta 
före bybildningstid, men tabellen avser bara att åskådliggöra ett antalsförhållande mellan gårdar-
na.

Om man ur tabellen fig 7 kan utläsa en social rangordning är det intressant att konstatera den 
klart mest betydande är F9, samt de fem B-gårdarna som är jämt spridda över territoriet Tinnerö. 
Dock borde ytterligare en gård kring läget K6 vara B-gård och det är möjligt att K6.3/1 var en så-

dan. Detta är alltså den äldre järnålderns 
K6.3 och eftersom den är överbyggd i yng-
re 
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A B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

F9 D9.2 + (D9.3) D9.2
H8 + J9 (D9.3) ind.
K10 D10
M8 E6
K6.3/1 ? E9

F5
F7
G5
J7
K6.3/1 ?
K6.4
(K12) ind.
L5
L6
L7

Fig 7. Boplatsers relativa  ”tyngd”  be-
traktat inom arealen av 1900-talets 
Tinnerö gård.
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Fig 8. Samtliga boplatser och boplatsindikationer (äjäå) fördelade så att alla finns 
samlade i kolumn C och ur dessa utvalda hypotetiskt högre  rangerade gårdar 
i A och B.  Fördelningen på nutida gårdar motsvarar deras gränser vid sekelskif-
tet 1900. Beteckningar inom parentes är Boplatsindikationer. Tabellen ska ses 
som en skiss till observationen att somliga gårdar verkar kraftfullare än andra.



järnåldern är det svårt att avgöra dess omfattning. Om vi inkluderar tillhörande boplatsnärheter 
blir antalet C-gårdar ytterligare 5 st, D7, F10.4, G6, G12 och L10, vilket förstärker mönstret. Hy-
potesen kan bli att 
• det finns en rangordning i makt- och socialt hänseende i princip enligt tabellen, fig 7

I tabell fig 8 finns alla i denna skrift beskrivna boplatser och -indikationer (äjäå) i kolumn C och 
några ur dessa är hypotetiskt uppgraderade till nivå A och B. Det är intressant att notera att det 
finns en stor gård på varje av de nutida gårdarna Tinnerö, Smedstad, Åsmestad och Djurgården. 
Inom Åsmestad är alltför få av dess boplatser med i detta arbete för att övrig jämförelse ska vara 
rättvis, men det är troligt att bilden annars skulle bli mycket lik de övriga. Intressant är även frå-
gan om det finns en eller flera hierarkiska nivåer över A och var dessa då var geografiskt belägna. 
Påpekas bör att Djurgården är en 1600-talskonstruktion och således faller lite ur resonemanget. 
Om vi nu är säkra på det. De mycket tunga boplatserna Y5 och Y8 har sina placeringar i det som 
tidigt kallas Lilla resp. Stora Djurgården.

2.5  Hypoteser kring den järntida bebyggelseutvecklingens senare del

I Tinnerö-området liksom i stora delar av övriga Sverige indikeras under 5 - 600-talet en nedgång 
i agrara och andra aktiviteter. Bl a verkar stensträngsområden ”överges” och/eller förbuskas un-
der en tid, själva stenhägnaderna verkar falla ur bruk liksom tillhörande markorganisation. Åtskil-
liga olika - ofta lokalt förankrade - skäl för förändringen har framförts och naturligtvis är inte en 
enda orsak, utan ett komplex av orsaker styrande för skeendena, av varandra mer eller mindre be-
roende. Vi får skilja på upplagrade och utlösande orsaker. Under förändringsförloppet kommer 
de olika orsakerna att växla i drivkraft. Det innebär att frågan om vad 
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Fig 9. Faktorer antagna som viktiga för bosättningsutvecklingen i Mellansverige under 
järnåldern och historisk tid. Observera särskilt tiden kring 500 AD.

Efter Ambrosiani 1984



som orsakar ett händelseförlopp är både komplex och irrelevant. Eftersom det inte rör sig om en 
ögonblicklig händelse, är frågan mera vilka faktorer som i olika skeden driver händelseförloppen. 
Mänskliga förlopp kan skapa sina egna orsaker när de väl är igång.

En framförd orsak har varit att stensträngsområdena var ”stela” pga att stenhägnaderna  fanns 
där de fanns och inte kunde flyttas och därmed förhindrade anpassning till nya förhållanden. Vi 
kan dock observera att under stenhägnadernas aktiva tid har det gjorts många omorganisationer, 
ibland mycket omfattande, se nedan. Att avskaffa en hägnadsfunkion är enkelt; man raserar ett 
stycke mur. Att skapa en ny kräver naturligtvis mera arbete, men inte alls så att det finns anled-
ning att undvika det, såvida arbetsfört folk finns tillgängligt. Stensträngsystemen är således inte 
alls byggda ”en gång för alla”.

En förklaring som skulle kunna gälla mera generellt för nedgången vid den aktuella tiden är den 
eventuella närvaron av den justinianska pesten, som under 500-talet härjade i Arabien, delar av 
Asien och Europa och således kanske även i Tinnerö-området, se fig 9 och 10.

Pesten skulle således kunna vara den utlösande orsaken, medan försörjningskris orsakad av tem-
peratursänkning, ett fåtal nödår, med vidhängande möjliga kriser i social sammanhållning etc, kan  
vara exempel på upplagrade orsaker. Mot den bakgrunden kan utvecklingen i Tinnerö-området 
hypotetiskt vara följande:
• I denna bygd av främst ensamgårdar slås åtskilliga gårdar ut helt och andra får alltför få 
människor i arbetsfört skick.
• Följden blir efter en tid koncentration av bebyggelsen så att man åtminstone tillsammans 
blir så många att jordbruk kan bedrivas.

28

Fig 9. Faktorer antagna som viktiga för bosättningsutvecklingen i Mellansverige under 
järnåldern och historisk tid. Observera särskilt tiden kring 500 AD.

Efter Ambrosiani 1984

Fig 10. Principskiss för utveckling av folkmängden på Jaeren (Norge) under järnålder 
och historisk tid.                                                                                                                     Efter Myhre 1985



                Byarna känns igen under medeltid som omskrivna personers hemvist. Byarnas lägen kan 
ha justerats något sedan yngre järnålder.
• Yngre järnålderns byläge för Tinnerö är boplats K6.3/2, där det tidigare funnits en mindre 
boplats K6.3/1 under äldre järnålder.
• Vid Smestad händer motsvarande och den yngre järnåldersbyn placeras vid U11 och U12, 
där mindre gårdar fanns under äldre järnålder.
• Det var andra skäl än storleken på den äldre gården som blev styrande för placeringen av 
den yngre bybebyggelsen.

 1)  - Vid den gård som bäst klarade nedgången och den närmaste tiden 
därefter, anordnades den efterkommande bybebyggelsen.
 2) - Agrara förhållanden styrde placeringen av en samlad bebyggelse
 3) - För oss ännu okända faktorer styrde placeringen

• En fortsättning in i yjäå finns i konglomeratet P9, R10, R11, dvs sannolikt det som är R10.

Hur förhållandena var vid övriga bybildningar i området är mera osäkert pga bristande invente-
ring och begrundning. I denna skrift beskrivs dessa marker i hög grad utan boplatsmarkeringar i 
fig 2, dvs som ”Restyta”. En by som kan betraktas är Åsmestad där förhållandena verkar ha varit 
liknande Smedstad och Tinnerö, åtminstone i äldre järnålder.
Det tycks sannolikt att 
• Åsmestad by kom att ligga på kullen där bebyggelsen finns idag. 

• Eftersom konglomeratet S5 + T4 har relativt många huslämningar kan således detta vara 
det blivande byterritoriets största plats, men som inte blev byplats. 

• Omfattningen av S5 + T4 ger möjlighet att platsen  redan under äldre järnålder hade ka-
raktären av by och att något av detta blev kvar till yngre järnålder, för att tämligen snart där-
efter försvinna.

2.6  Den justinianska pesten

Den här framförda tanken att nedgången i slutet av folkvandringstid kan ha triggats av den justi-
nianska pesten delas sannerligen inte av alla och att jag framför den ska inte ses som en fast över-
tygelse om dess framfart. Ett antal arkeologer har hävdat pesthypotesen, men andra har avfärdat 
den och andra åter närmast ansett den löjlig. 

Att svackan i befolkningskurvan skulle ha orsakats av ”sjukdomar och farsoter” är för tillfället 
en omodern åsikt. Arkeologiska förklaringar har länge följt det övriga samhällets medvetenhet i 
olika riktningar. Med krig och lungsot i minnet kunde man länge förklara förändringar i förhisto-
risk tid med just krig och farsoter. Under 70- och 80-talen, när ekologiska resonemang blev van-
liga, skylldes motsvarande förlopp på ekologisk kollaps och överutnyttjande av naturresurser. 
Under särskilt 1980-talet var även fredsrörelsen stark, varvid vikingarna blev fredliga handelsmän. 
I trakter som hade drabbats av denna handel, t ex Storbritannien, odlas fortfarande meningen om 
röveri och illdåd.
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Med nuvarande utveckling inom gentekniken kan man dra slutsatsen att framtida förklaringsmo-
deller kommer att handla om genetiska faktorer, t ex inavel. Även maktfördelningen mellan män 
och kvinnor kan förutses bli diskuterade i samband med formsvackor i utvecklingen, förutsatt att 
den journalistiska fortvarigheten i nutid blir av nämnbar omfattning.

Med pest som förklaring inses alltså att jag inte har försökt vara ”modern”. Det har istället varit 
min avsikt att provköra en förklaring som passar in på de observationer jag hämtat ur terrängen 
och sammanfört i efterföljande tankar. Ett för ögat tydligt fenomenen är att den bebyggelsens 
omfattning efter omdaningen verkar så blygsam jämfört med innan, dvs det tycks fattas männi-
skor, vilket också påvisats arkeologiskt åtskilliga gånger i Östergötland och annorstädes.

Jag tänkte länge att bara kanske 30% av de äldre boplatserna var igång samtidigt. I och med mitt 
arbete med kronologisering av kulturlandskapets komponenter och förändringar har jag fått inse 
att betydligt fler var samtida, dvs ofta klart över 50 %, varierande över tid. Det är denna omfattan-
de bebyggelse som ska jämföras med byplatsernas fåtal hus i den senare fortsättningen. Det man 
brukar kalla för koncentration av bebyggelse är - sett i annan skala - en kraftig utglesning. Den 
justinianska pesten passar väl in i förloppet, både i grad av dödlighet, sätt att verka och tidpunkt. 
Tror vi på det, har vi dessutom en oslagbar datering i styråret AD 547 och några decennier fram-
åt. Hela knäckfrågan om pest eller inte pest avgörs av om pesten var här eller inte, men pest i kon-
taktområden kan ha haft indirekt påverkan i Tinnerö-området.

2.6.1  Pesten - sjukdomen
Det kan vara lämpligt att något berätta om denna pest. Den lär ha flammat upp kring östra Medel-
havet kring år 541 och spritts över Arabien, Europa och delar av Asien. Den nådde Italien år 544, 
Gallien 545, Germanien 546. Och för nordgermaner skulle den således ha kunnat anlända här 
året efter.

Pesten åstadkoms av en bakterie, Pasteurella pestis, och sprids av en loppa som livnär sig på di-
verse djur, varav svartråtta är den mest omtalade för att den är i så nära kontakt med människors 
boningar, samt för att Digerdöden spreds med den. Även andra spridande djur kan nämnas, t ex 
brunråtta, katt, hund, kanin, hare, fågel, liksom löss. Lägg märke till katten. Tamkatter anses ha 
varit allmänna på gårdarna vid denna tid. Och fåglar..!

Pesten kan ta sig två uttryck, böldpest respektive lungpest. Böldpest smittar genom att loppa som 
bitit ett smittat djur biter människa. Böldpesten kan övergå till och finnas parallellt med lungpest 
som är mycket smittsam. Lungpesten orsakar hostningar och uppstötningar som sprider bakteri-
en direkt vid kontakt och via luften. Denna parallellitet förelåg vid Digerdöden, som har skriftliga 
omnämnanden av blodiga uppstötningar. (Ta en kaka till...)
Dödligheten vid böldpest är ca 50% medan lungpesten närmast alltid dödar sitt offer.

Pestbakterien är föga motståndskraftig. Den klarar sig mycket kort tid utan sin värd, vilket inne-
bär att ingen arkeolog behöver oroas för att rota i dess efterverkningar. Senast pesten var i Sveri-
ge var 1710 -12, varav många pestkyrkogårdar finns i dåtida tätorters omgivningar. 

Källan till det mesta av ovanstående uppgifter är avhandlingen Farsoter under förhistorisk tid, 
del 1 (Stjernberg 1987).
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2.7  Andra observationer och möjligheter i övergångsprocessen

Även om pesten passar väl in i det som tycks kunna observeras, kan den inte stå som en passiv 
slutgiltighet i resonemangen. I arkeologiska sammanhang finns knappast några slutliga lösning-
ar. Flera vägar måste sökas. Dessutom vore det fel att bara fundera över skälen till nedgången, 
utan själva graden i den förmodade nedgången måste som sådan ifrågasättas, åtminstone för Tin-
nerö-områdets del. Och var nedgången - om den fanns - en landsomfattande nedgång, regional 
eller bara lokal? Forskningen hittills har föreslagit att den var ojämt fördelad. 

Vi brukar säga att omkring slutet romersk järnålder och något framåt i vendeltid övergavs sten-
strängsmurarna. Detta översättas till att den av stenmurar reglerade markorganisationen övergavs 
och fick förfalla. Vilka fysiskt arkeologiska tecken har vi på detta? Har vi överhuvudtaget några? 
Ytterst få verkliga undersökningar av stensträngar har gjorts, men många stensträngar har rensats 
från jord och avbildats. Ett antal dateringar har gjorts av kol under stensträngar. Av dessa lär vi 
oss vanligen bara tidigaste datum för när muren slutgiltigt kan ha rasat, om ens det. Vid noggran-
na undersökningar jag själv gjort tillsammans med UV Öst har jag fått påtagliga indikationer på 
att murar raserats med avsikt. Går det att finna någon tanke om omvandlingen som stämmer med 
dessa observationer? Egentligen är det för få undersökningar av stora stensträngssystem gjorda 
för att ha en skarp åsikt om detta, men vi måste ändå försöka.

Ett till synes rimligt resonemang är kanske följande:
Under den senare delen av romersk järnålder och under folkvandringstid blev befolkningstrycket 
stort i våra stensträngsområden. Många tecken till detta finns att tolka i terrängen. Liksom flera 
gånger tidigare och senare var lösningen att organisera om markanvändningen och bebyggelse-
strukturen. Byar eller storgårdar bildades och organisationen kom att utgå från dessa, dvs den 
blev areellt mera storskalig. De flesta av tidens stenmurar behövdes då inte och många blev dess-
utom hinder i de nya sammanhangen. De som inte var ivägen fick förfalla, medan andra raserades 
direkt. Man måste ändå kunna tänka sig att en del stenmurar låg bra till och fortsatte att användas 
och att t o m en del nya anlades.  

Till denna nya organisation hör mera samlad bebyggelse, men är detta den enda? Om gårdar 
utanför byn/storgården finns, behöver dessa inte alls vara lika kompletta gårdar som de gamla. De 
kan t ex bruka jord inom eller utom en bygemenskap, men på byns organisatoriska villkor. Oav-
sett om en sådan gård fortsätter på samma plats eller läggs ny någon annanstans, torde den då 
göra mycket mindre arkeologiskt väsen av sig och det blir svårare att läsa av den i terrängen. Allt-
för få undersökningar av boplatser i ett samlat område är gjorda för att belysa något sådant här, 
men det är ju inte helt sällsynt att det ”stänker” lite yjäå vid äjäå-boplatser.

En ytterligare möjlighet, väl kombinerbar med ovansagda, ges av att bebyggelsen brukar tolkas ur 
de registrerade stensträngarnas utbredning. I Tinnerö-området har detta visat sig vara felaktigt. I 
de enligt ekonomiska kartan ”fornlämningstomma” barrskogarna närmast omkring området är i 
själva verket hägnadsruinerna lika omfattande som i eklandskapet, men de är vanligen äldre, har 
andra lägen, ser annorlunda ut och är oregistrerade, se fig 5a. Åldersskillnaden kan innebära att vi 
där har möjlighet att bedriva utmarksbete med herde i de då fd bebyggelseområdena, medan vi i 
de inre delarna närmast byn har stora sammanhängande ängs- och åkermarker. De övriga gårdar-
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na kunde då lämpligtvis ligga vid gränsen till utmarken, vilket kan innebära att de ligger svårin-
venterade i granskog med grön marktäckande vegetation. Om vi dessutom är kräsna vid sökandet 
hittar vi dem inte.

Denna tolkning skulle då innebära att vi inte har ”koncentration” av bebyggelse utan en omför-
delning med viss koncentration. Misstanken att det äldsta byläget för Tinnerö, Tindra vid K6.3/2, 
egentligen är en storgård kunde då få ett förklarbart stöd. Begreppet ”gård med flera bruk” kan 
även passa in i mönstret. Om det är mindre folk boende i området vet vi då fortfarande inte säkert. 
Detta visar också behovet av att betrakta ett tillräckligt stort område.

Om vi ändå en stund envisas med att tänka oss lokal nedgång i folkmängd, kan vi skissera tre 
möjligheter till förklaring av en sådan, samt kombinationer av dessa.

- människor dog bort
- människor bosatte sig utanför närbygden
- människorna fanns kvar, men fördelade sig på andra sätt i sin hem-      
bygd

Det första alternativet har jag redan tidigare berört. Folk behöver inte alls ha dött plötsligt i stora 
skaror, utan processen kan ha varit synnerligen långsam. Redan detta ger öppningar för alternativ 
till den mycket dramatiska pesten. 

Den andra möjligheten innebär också att folk försvinner från denna sin närbygd, vilket har lik-
nande effekter på den agrara verksamheten som att folk dör. Urvalet av försvunna människor tor-
de dock vara annorlunda, och det ligger väl nära till hands att det är de yngre som lämnar bygden. 
Det arkeologiskt betraktade resultatet av denna möjliga flyttning torde starkt påverkas av skälet till 
flyttningen, t.ex graden av ordning i processen, beroende på graden av omedelbart tvång - självin-
sett eller påfört.

Den tredje möjligheten är delikat på så vis att den avkräver arkeologen både stor skärpa och fri-
modighet. Den grundläggande frågan blir ungefär: Blir allt så konsekvent koncentrerat till byar 
som vi tänker oss under den yngre järnålderns första tid? Det som vanligen har observerats är 
gravarna, som blir koncentrerade till gravfält med stark koppling till bylägen med järnålderns 
namnbruk. Och gravarnas konstruktion skiljer sig på ett välkänt sätt från de äldre. Ändå finns det 
ju ett glapp mellan dessa bygravfälts allmänna datering och den förmodade nedgången i folk-
vandringstid. Vad hände i det glappet? Var det bara så att förloppet var mycket utdraget, eller hän-
de något särskilt i mellanrummet?

Inte bara gravar hade sitt eget utseende under yngre tid. Åkrarna blir förändrade, främst större, 
men även så att det tycks ha tolererats eller eftersträvats större lerhalt i det odlade markmaterialet. 
Byn eller storgården Tindra, dvs boplats K6.3/2, kan studeras och där har man sannolikt i viss ut-
sträckning röjt ihop äldre åkrar till större, vilket i de fallen innebär samma jordmån som tidigare. 
Dock är all omedelbart närliggande moränmark upptagen av boplatsen och bergknallar. Omgiv-
ningarna till boplatsplatån är främst lera, med undantag i NV, fig 35. Ett par hundra meter åt norr 
(invid Tinnerö gravfält) ligger gamla små åkrar välbevarade och de var tydligen inte intressanta att 
röja ihop och odla vidare. 
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Vi tänker oss att stenhägnaderna överges, dvs hägnaderna blir av annat slag. En observation är 
också att de inte bara indikerar en upphörd hägnad, utan att de t.ex ofta visar att odling pågått in-
till den rasade muren. Odlingen har matat upp jord på och emellan stenarna. Fenomenet är myck-
et vanligt och kan inte utan vidare förklaras av odling i historisk tid. Vi kan således indikera att 
verksamheten inte definitivt har upphört när hägnaden har upphört. Vad vi däremot kan ana är att 
hägnaden vid odlingstillfället inte längre behövdes, sannolikt pga annan organisation. Företeelsen 
är utbredd och inte kopplad till någon byplats´ närhet.

2.7.1  A-gårdshypotesen

Hur ska vi förklara detta? Jo, en tydlig möjlighet är att landskapet har fortsatt att odlas och slått-
ras, men att markorganisationen inte längre hade utgångspunkt i den enskilda gården, som fallet 
var under stenmurarnas främsta tid, utan i en storskaligare variant med byn som bas. Utvecklar vi 
denna resonerade möjlighet skulle det således ha funnits en by och ett byterritorium, alternativt 
storgård, med tillhörande marker. Inom territoriet fanns ytterligare spridd bebyggelse som inte 
alltid utgörs av helt kompletta gårdar, utan av enheter som på olika vis skötte sin del av den agrara 
terrängen. Det är troligt att dessa enheter vanligen var placerade i anslutning till äldre gårdslägen, 
ja att de är fortsättningar av äldre gårdar som fanns enl. fig 6:4. De stenmurar som de äldre  går-
darna behövde för sin markreglering blev i den nya organisationen ofta inte på rätt plats och rase-
rades aktivt, i den mån de ännu utgjorde hinder. 

Vi kan alltså ana en gradering av gårdarna. För att inte förvilla oss med gamla begreppsinnehåll 
övergår jag här till att kalla de ledande enheterna (byn, storgården eller vad det nu är) för A-går-
dar. Begreppet har använts tidigare i denna skrift, t.ex i fig 8, men där bara som en skiss kring det 
faktum att det finns mera framträdande gårdar än andra, men ett relativt fåtal. När jag ganska nyli-
gen hittade den massiva boplatsen Y8 på Ekbacken på Djurgårdens marker, blev jag varse ett 
mönster som jag inte hade insett tidigare. Här var återigen en stark boplats norr om en öppen 
leryta (här Djurgårds storäng) med andra boplatser omkring. Samma fenomen finns till Smestad 
storäng med platsen R10. Samma gäller F9 och K6.3. Liknande är S5 och R14. Från dessa för-
modade A-gårdar kunde man vanligen se hem till de förmodat underlydande gårdarna. Det finns 
även en koppling mellan gårdarna bestående av en stensträng, mer eller mindre läsbart kvarlig-
gande. Men eftersom dessa hägnader vanligen är illa åtgångna inom den större boplatsen, A-går-
den, så är det troligt att funktionen avvecklades under dess  tid. Det senare ger oss en möjlighet 
att kronologisera samhörigheten, kanske så att en av gårdarna har ”kommit upp sig”och de and-
ra inte. Det finns dock ingen anledning till att just den nordligaste gården av egen kraft skulle bli 
mera framträdande, utan denna formodade maktplats måste ha sin särskilda tillkomstprocess.

Mönstret är alltså att A-gården ligger i kanten av en större inmark kring vilken ytterligare mindre 
gårdar samtidigt var lokaliserade. Dessa starka A-gårdar var även olika i sina starkheter och vi 
måste tillåta att det var så, inte sortera för strikt, som jag kanske har gjort i tabellen fig 8. A-går-
darna kännetecknas av kraftfulla kulturlager och mycket hög fosfatomfattning. Det finns sten-
strängar inom A-gårdarna, men åtskilliga av dessa synes ha fallit ur bruk, men att bebyggelsen 
har fortsatt och ofta överlagrat gamla stensträngar. Man kan fundera varför kulturlagren är så yt-
terst markant kraftiga för A-gårdar jämfört med de knappt synliga på de övriga gårdarna i deras 
grupp. Kanske har de varit bebyggda länge, en del ända in i medeltid. Just den kraftiga platsen Y8 
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kanske har varit i drift under historisk tid 
och tillsammans med den även kraftiga 
grannen Y5 motsvarat Stora resp. Lilla Djur-
gården, som är 1700-talsnamn på marker 
inom Djurgården. Gårdarna kanske kan här-
ledas som utgårdar till Smestad resp. Valla 
byar, och att det var de som under tidigt 
1600-tal tillsammans blev Djurgården, men 
att ursprunget glömdes.

A-gårdarna skulle således ha uppstått ur ett 
expanderat innerområde någonstans under 
folkvandringstid, fig 6:4, men processen kan 
ha varit långvarig och uppstått ur naturliga 
samhörigheter eller genom aktiv organise-
ring över större områden. Det krävdes juste-
ring av stenmurarnas befintlighet, vanligen 
genom att smågårdarna nu slapp ha en full-
ständig uppsättning murar, utan bara en en-

kel inmark-utmark-mur, som dessutom band samman gårdarna i varje A-grupp. Dock kan man 
tänka sig att A-gården behöver en särskild gårdsnära betesmark för t.ex hästar, men att funktioner 
som fanns på varje gård tidigare, flyttas till A-gården. Vilken frivillighet och tvång kan ha funnits 
i dessa processer?

En fråga är också hur förhållandena var vid gränserna mellan A-gruppsområdena. Somliga små 
gårdar var nära grannar, men torde ha tillhört olika A-gårdar. Sentida varianter på detta är t.ex 
Fröberget och Ängsund, torp under Smestad resp. Tinnerö och mycket nära grannar. Tittar man 
noga på kartan, kan man se att helt nära grannar var man sällan om man tillhörde olika A-gårdar. 
Kunde tillhörigheten variera under järnålder? Kunde man välja och välja bort A-gårdstillhörighet? 
Kunde en A-gårdsbonde erbjuda bättre villkor  och på så vis köpa till sig en gård. Isåfall skulle 
hägnaderna få dras om, såvida inte det fanns hägnader så man kunde välja snabbt.

Som synes finns här utrymme för en mängd hypoteser, från vilka ytterligare arkeologiskt arbete 
kan göras. Tidigare hypoteser (2.2 - 2.6) kan i viss mån preciseras, men de grundar sig i nuva-
rande utformning på reella observationer i terrängen och står sig bra. Flera passar mycket väl in i 
A-gårdshypotesen och kan nästan ses som föraningar om den.

Det är A-gårdshypotes som jag har placerat i figur 6:5. Det är naturligtvis möjligt eller troligt att 
gårdarna inom en A-grupp hade ytterligare rangordning, men detta är just nu för lite studerat för 
att ännu kunna diskuteras. Ordnar vi observationerna utan att förvillas av de traditionella synsät-
ten, kan vi inse att vi bör släppa meningen att de historiska bylägena är desamma som den bebyg-
gelse som var resultatet av stensträngsmurarnas avslut. De medeltida byarna har naturligtvis ofta 
rötter i järnåldern, men har så många ytterligare bakgrunder, tillkomna senare, att detta faktum inte 
ska överskattas.
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Fig 11. A-gårdshypotesen. Klungor  av gårdar
med en framträdande, ledande, A-gård i varje. Klung-
orna binds samman med en mur runt den gemensam-
ma inmarken.



2.7.2  Följdhypoteser
För att konkretisera A-gårdshypotesen i den fysiska Tinnerö-terrängen ska här framföras hypo-
teser kring detta. Dessa hypoteser kan naturligtvis komma att visa sig felaktiga eller ofullständiga, 
såsom alla hypoteser. 

A-gård Undergårdar

F9 F7, E9, D10, (D9.3). Om det finns en gård i boplatsnärheten F10.4, så ska den 
rimligtvis tillhöra F9-gruppen.

K6.3 K6.4, J7, J9, H8. Den närmast självklara äjäå-gården i Restyta G (Tinnerö-tom-
ten) ska tillhöra denna grupp, liksom en trolig boplats vid Anteckning 22.

R10 P9, R11, P12, N11, M11, M10. 

S5 T4, P7, R6. Till gruppen hör även boplatse(er) i Restyta E, där ÖLM vid etapp 
2-utredning nyligen indikerat boplatser.

U10 U11. U12, T8, (T9), T10. Det är svårt att veta vilken av U-gårdarna som har varit 
ursprunglig A-gård, men i yngsta järnålder vet vi nog genom grävning att det är 
U11. Men vi vet å andra sidan inte om A-gårdsorganisationen var kvar då, eller 
om Smestad hade blivit by och ersatt A-gården.

Y8 X6.2, X9, (U8), (V7). Aven platsen för Anteckning 3 kan på något vis ha ingått i 
gruppen. Vad Y5 har för tillhörighet är f.n okänt.

Ytterligare möjligheter, ännu ej studerade

G4 G5, F5. Ytterligare en boplats torde finnas vid Rosendal i G2.2, liksom ett par 
stycken på andra sidan bäcken i Restyta K. Boplatsen E6 vid Hammaren skulle 
egentligen höra hit, men är troligen för gammal och övergiven innan A-gård blir 
till. Den hypotetiska A-gården skulle alltså ligga vid dagens Halshöga, vilket gör 
den svårindikerad idag. Med ledning av stensträngar och hur övriga grupper är 
uppbyggda, skulle A-gården ligga i norra kanten av nuvarande gård, strax norr 
om vägen. Ett alternativ vore på udden bakom lagårn, dvs söder om gården.

J12 K10, (K12). Med A-gård i J12 menas möjligheten att den legat nedom lagårn 
vid Fröberget. Förslaget grundar sig mest på att denna relativt stora inmark an
nars blir utan A-gårdsorganisation, trots att en hel del (mest stensträngar) talar 
för att sådan har funnits. Vi får låta tiden ge visshet.

(R14) S13, N14, R14.2, etc. Denna plats ligger vid Skarpan och har en hel del saker 
kring  sin inmark, men eftersom situationen ligger i analysområdets utkant, kan 
ingen fullständig bild ges.

V14 Denna boplats har inte hanterats i denna skrift, annat än som del i Restyta B. 
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Den är dock helt säker och har kulturlageromfattning som A-gårdar brukar ha. 
Den ligger dessutom ungefär i norra kanten av en inmark, vilket är det vanliga. 

2.7.3  Arkeologins synskärpa

I detta arbete har jag hittat över 50 boplatser utan att ha sett ett enda stolphål. Kan den traditionel-
la grävarkeologin hitta ett hus som saknar stolphål och inte är grophus? Och utan stenkonstruk-
tion som grund? Man kan tvivla, eftersom sådana platser till nöds blir kallade aktivitetsytor och 
annat. Dessutom ägnas sällan annat än ytliga tankar åt det kringliggande landskap i vilket en bo-
plats får sin funktion, sin mening, sitt samhälle. Betraktar omgivningen gör man vid vanliga ut-
grävningen bara när urinen tränger på.

Den grävande arkeologin säger om Östergötland att det var nedgång i befolkningen ungefär vid 
folkvandringstid, även om den bilden inte är helt klar och konsekvent. Vad hittar arkeologin? Går 
vi ett bra stycke bakåt i tiden, så hittade arkeologin ”kungagravar”, dvs mycket stora objekt, van-
ligen hänförbara till den yppersta överklassen. Så är det inte längre, men hur långt har vi hunnit 
på vägen därifrån? Hittar vi den vanliga lilla människan, som inte manifesterar sig så kraftigt i 
fornterrängen, och som inte får någon arkeologiskt traditionell grav byggd efter sig? Och hittar vi 

deras boplatser? Vet vi vad vi ska leta efter och 
hur formulerar vi hypoteser till stöd för vårt 
sökande?

Låt oss betrakta ett par symboliska bilder, fig 
12: Den övre försöker visa att arkeologin har 
svårigheter att hitta ”de minsta” i samhället, 
med förutsättningen att den sociala skiktning-
en i befolkningen tar sig uttryck i manifesta-
tioner som är synliga för arkeologin. Om då, 
som den undre bilden visar, befolkningens so-
ciala skiktning förändras så att en tydligare 
överklass bildas och den övriga befolkningen 
faller i relation till den, kommer kanske arkeo-
login att tolka detta som att befolkningstalet 
sjunker.

I den betraktelse av boplatsernas ”tyngd”, 
som jag har gjort, t.ex i fig 6:5, finns rimligtvis 
en inbyggd social stratifiering, vilken har för-
stärkt jämfört med den i fig 6:4.

Den äldre järnåldern var en tid av innovation 
och variation. Därför behöver min bild av Tin-
nerö-området inte med nödvändighet ha 
tillämpning i andra stensträngsområden, men 
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Fig 12. Illustration till att det kan finnas en 
arkeologisk tolkningsrisk i samband med ändrad 
social stratifiering i ett samhälle.



den kan grundlägga idéer och hypoteser. I alla händelser måste vi räkna med även de otydligaste 
boplatserna i äldre järnålder för att få grepp om totalbilden för rimliga slutsatser om hur stor för-
ändringen faktiskt var och hur den såg ut. Vi får inte utan goda skäl skaffa oss en vetenskaplig 
syn som hyllar underdrifter.

___________________________________________    3. Sammanfattning

Detta arbete innehåller korta presentationer av 43 boplatser, 9 boplatsindikationer, 7 boplatsnär-
heter och approx. 21 boplatser på omarkerade ställen inom de s.k. restytorna. Allt finns i det s.k. 
Tinnerö-området omedelbart söder om Linköping i Östergötland. Dessutom kommenteras 26 
boplatsintressanta observationer under beteckningen Anteckningar.
Lägen och vad som observerats på platserna anges dels i koordinatindelad karta (fig 2) och till 
denna relaterat indiciediagram, fig 3a-b. En boplats´ benämning motsvarar dess lägeskoordinat på 
kartan fig 2, vilket gäller även boplatsindikation och -närhet.

Ett diskussionskapitel illustrerar bakomliggande resonemang och angreppssätt i arbetets varför 
boplatstätheten förefaller vara så stor jämfört med andra bearbetade områden. Dessutom ingår där 
en samling hypoteser och resonemang kring områdets utveckling under järnålder, med grund i 
bronsålder. 
Diskussionen innehåller även ett nytänkande vad gäller bebyggelsestrukturens möjliga förändring 
i folkvandringstid, kallad  A-gårdshypotesen, och hur dess sociala stratifiering kan missuppfattas 
av arkeologin.

Därefter följer de korta beskrivningarna av varje boplats, -indikation, -närhet och restyta. De inne-
håller lägesbeskrivningar, fornlämningar, ev. husplatser, agrara förhållanden, förhållanden till gra-
var, vägar, etc. Det beskrivs även kortfattat uppkomna skador och ev. störningar av indikationerna. 
Till 31 st boplatsbeskrivningar hör en kartering vanligen i skala 1:1000 (utom D10, M8 och U10) 
och till varje boplats och -indikation finns ett litet kartutsnitt i skala
1:10 000.
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4.  Gårdarna  _________________________________________ 

4.1  Boplats D9.2

Denna gård finns karterad i samband med gårdarna E9, sid 43. Platsen är en delvis ganska 
blockrik moränkulle nära boplatserna D10 och E9 och indikationerna är främst omfattande 
skärvstensförekomster och höga fosfat. Skärvstenen finns i portioner fördelade över hela kul-
len samt även på närmaste delen av moränkullen i söder, se kartan till E9.

Stensträngssystemen på kullen (del av raä 252) är något svårtolkade men det tycks som om 
stensträngarna som bildar fägata mot E9 är yngre än den sträng som går i N-S-riktning över 
kullen.

Denna plats D9.2 har inga uppenbara husplatser konstaterade, men väl lämpade ytor finns väs-
ter om kullen. Någon noggrann studie har inte gjorts. Det är fullt möjligt att vi har att göra med 
en verkstadsplats till gårdarna D10 och E9, kanske även en gård D9.3. Intressant är även möj-
ligheten att vi har ett enda bykomplex av D9.2, D9.3, D10 och E9 eftersom de ligger inom en 
radie av 150 m.

En grav, raä 3, finns i kullens sydöstra del, där även möjligheter för flera gravar finns antydda i 
markytan. Raä 3 är en kvadrat med mittblock och indikerar mycket tidig järnålder eller sen 
brons, vilket i sin tur stämmer väl med bl a schablonsynen på skärvstenen.

Agrart är det synbarligen inga bekymmer och samma resonemang som för E9 och D10 kan 
gälla även här. En hel del fossila åkrar finns på kullen, och vissa kan svårligen funktionellt 
kombineras med fägatan/-tratten på kullens NO-sida, vilket styrker att de är kronologiskt skil-
da. Utmed kullens kanter, på alla sidor, indikeras ändarna av odlingsytor varav åtminstone en 
del genom sitt samspel med stensträngar, verkar ha förhistoriskt ursprung. Närmare förklaring 
till den odlingen ges i den kommande boken Tusen tegar. För gravplats kan resonemanget för 
E9 och D10 gälla här.
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Fig 13. Gårdsplats D9.2 på 
den lilla skärvstensrika kullen.
Skala 1:10 000



Skador: Inga stora skador, men stenar har sprängts på SV-sidan, liksom ett gigantiskt block i 
norra änden. Sentida odling kan möjligen ha nafsat kullen i kanten, men inget landdike finns. 
Om gården är mycket gammal kan redan järnålderns aktiviteter ha givit ”skador”.

Indikationsstörningar: Inga kända, utom möjligen redan under järnåldern.

4.2  Boplats D10

För denna gård är grundindikationerna dels ett litet, tätt och detaljrikt stensträngssystem, dels 
klart förhöjda fosfatvärden och ställvis kulturmörk jord. Till detta kommer en grav på platsen, 
en sannolik husplats och en avfallsdump med skärvsten. 

Den lilla kullen där gården fanns ligger alldeles intill den numera utdikade Rosenkällasjön. 
Sjön har styrt färdvägarna åt söder och strax intill finns de välkända ”hålvägarna vid Rosenkäl-
la”. Från hålvägarna fortsatte dåtidens väg dels norrut, dels åt väster över en kärrig flik av sjön, 
vidare över boplatsen D10 och över impedimentet D9.2. Anslutningen till boplatskullen ser ut 
som en kort stump fägata på kullens östra sida. Vägen viker där mot norr och går på en delvis 
byggd hylla vid berget, mitt i ruta D10, fig 2. Sannolikt var vägen även fägata för gården, upp 
till utmarksbetet kring D11, och möjligen fägata även för gården E9, som tycks ha sambrukat 
inmarken D10.1 med gården D10. 

Slåtter torde ha bedrivits i inmarkerna liksom på sjöns strandängar. En rad åkerytor finns  väs-
ter om stensträng raä 316 och öster om sträng raä 252, ofta skilda åt med smärre stensträngar 
och röjsten. Åtskilliga andra ytor runt gården är sandiga och lätta att bruka med årder. Många 
är dessutom tydligt anordnade för odling.

Vid boplatsen finns en enda synlig grav, raä 2. Att den tillhör denna gård torde stå utom tvivel, 
och det är vanligt att en enda grav finns intill gården och en mera omfattande gravplats längre 
bort, företrädesvis där fägatan vidgar sig till betesmark. I kombination med vad som ovan sagts 
om fägatan, skulle gravplatsen vara gravfältet raä 4, Rosenkällagravfältet, vilket  nog är en bra
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Fig 14. Boplatsen D10 på sin mo-
ränkulle helt nära och SO om bo-
platsen D9.2 och SSO om bo-
platsen E9.
Skala 1:10 000.



Karta D10

Karta D10
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Fig 15. Boplats D10.



gissning. Graven raä 3, ca 80 m åt väster, tillhör sannolikt den därintill placerade boplatsen från 
äldsta jäå eller sen bronsålder, D9.2. 

Inom platsen D10 finns ett möjlig husläge omedelbart SV om berget där en avgränsad, något 
upphöjd och långsmal yta finns. Möjlig husplats är även omedelbart väster om berget. En 
skärvstensdeponi ligger söder om den större öppna ytan i gårdens södra del, där en yta 18 x 6 
m avtecknar sig i form av suddiga stenrader. Ytan är till storleken som ett normalt hus, men 
fosfatlägena är tämligen konsekvent förlagda norr om den öppna platsen. Terrängen själv, 
jordsonderingar och stensträngssystem, etc. ger god grund för boplatsbedömningen.

Skador: Några grävda militära värn samt hjulspår av terrängfordon. Även en endurotävling har 
körts över boplatsen i N-S-lig riktning.

Indikationsstörningar: Inga kända.

Noter: 21) Närhet till sjön kan kanske fylla vattenhålsfunktionen.

4.3  Boplats E6

Denna gårdslämning hittades under svampplockning i en ”John Bauer-skog” där boplatser 
inte utan vidare avslöjar sig. Det första som syntes var en fägata över den östra spetsen av kul-
len i ruta E6. Fägatan går genom så stenig mark att kor knappast vill gå utanför den. 

I norr mynnar fägatan i en låglänt och fuktig dalsänka. I söder leder den ner i en närmast sten-
fri, svallsandsfylld ”berggryta”, som utgör gårdstunet. Långhuset torde ha legat på en terrass i 
NV-kanten av tunet, där mörk jord och förhöjda fosfat konstaterats. Framför terrassen finns yt-
ligt nutidaträkol.

Mycket talar för att denna gård har sitt ursprung i förromersk järnålder och att den försvann ur 
sammanhangen under romersk järnålder.
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Fig 16. Boplats E6 på 
den steniga kullen vid 
torpet Hammaren.
Skala 1:10 000
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Fig 17. Boplats E6.



En komplikation vid tolkning av gårdens marker är torpet Hammarn som ligger alldeles intill 
(S-SV). Stensträngar invid torpet är därmed också lite svårbedömda, men de anknyter till klart 
forntida strängar. Även det militära förrådet söndrar boplatsens närområde.

Vad beträffar åkerytor för gården, sammanfaller förmodligen några med torpets täppor. På den 
sandiga sluttningen åt V, utanför fig 15, är en stenhägnad, raä 254, placerad så att den nog-
grannt skiljer bort betesmark från väl stenrensade ytor. Även i sluttningen ovanför strängen 
finns talrikt av åkerytor, synbarligen mycket gamla. Det är även möjligt att det stora antalet åk-
rar ca 400 meter åt SO i något tidsskede kan inräknas i denna gårds odlingsmark. Detsamma 
kan sägas om de över 30 st åkrarna omkring D7.

Bete har funnits i låglänt mark i N dit fägatan leder. Bete i låga lägen är normalt under förro-
mersk järnålder och tidigare. I skogen vid E7.3.4 syns ett tiotal tydliga åkrar och strukturer från 
äldre järnålder eller äldre.

Ett naturligt topografiskt läge för gravarna skulle vara på kullen omedelbart öster om fägatan, 
men det dröjde länge innan jag kunde se att de faktiskt ligger där. Marken är stenig och sten-
konstruktioner är svåra att urskilja. 

Platsen E6 ligger nära änden av Rosenkällasjön. Därför har här varit en koncentration av färd-
vägar (jfr D10), på vilka man ville ta sig förbi sjön så snävt som möjligt. Det innebär att det 
idag finns åtskilliga hålvägar S om bäcken. Norr om den har sentida verksamheter i hög grad 
omvandlat marken så att få ytor är av forntida original. I ruta E5.2.1 finns en kort hålväg som 
korsar raä 254 i sin väg mot Halshöga. Åt söder finns en kvast av hålvägar (ännu oregistrerade) 
ända neråt Ånväga, Skeda sn, där ett annat stensträngsområde tar vid utmed vägen till Visätter. 
Vid Ånväga finns också den gamla vägen på Slakaåsens krön, ställvis flankerad av runstenar.

Skador: Torpet Hammaren, militärt förråd, sentida vägar och åkrar, militär terrängverksamhet. 
Även torpet Brolund har funnits bakom nuvarande militära förråd, men dess eventuella påver-
kan kan bara vara mycket ringa.

Indikationsstörningar: Torpet Hammaren stör bedömningen av vad som är vad vid gränsen till 
boplatsen. Dess närhet ger sannolikt även fosfatstörningar men knappast uppe vid husterras-
sen.
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4.4  Boplats E9

Denna gård låg på en svagt markerad moränrygg mellan två inmarksgärden, 700 m SO om Tin-
nerö gård. Misstanken om den uppstår lätt av att en vackert välbehållen fägata går fram till plat-
sen från det enda håll som rimligen leder till betesmark.

Husplats kan anas i en stenrensad avlång öst-västligt riktad yta i vars mittlinje en härd konstate-
rats med jordborr. Ytan antyder ett hus med måtten ca 18 x 6 m, vilket är ordinärt för området. 
Runtomkring på platsen har flera härdar konstaterats med jordborr.

Omedelbart söder om gårdsplatsen ligger en liten inmark, ganska fuktig i mitten, men sandig 
och torr på de högre kanterna där åtskilliga fossila åkerytor finns att se. Denna lilla inmark kan 
vara gemensam för gårdarna D10 och E9. Även N om boplatsen finns inmark upp till ruta F9. I 
denna inmark finns en mängd fossila odlingsytor, bl a ytterst svagt framträdande bandparceller, 
som i norra ändarna tycks överlagras av blockparceller. Den längsta synliga bandparcellen är 8 
x 130 m. Bandparcellernas begränsningar synes i ändarna vara markerade med toppiga stenar, 
varav några är bevarade och fortfarande står upp. Parcellernas ålder får tills vidare vara okänd, 
men företeelsen behandlas i projektet Tusen tegar, som i skrivande stund pågår. De två sten-
strängar som slutar i gärdeskanten väster om boplatsen ansluter båda till bandparceller.

I boplatsens omgivningar, inklusive dalsänkan strax i öster, ges stora arealer för slåtter. Betes-
mark av större arealer finns tillgänglig kring D11, via impedimenten i D9.2 och D10. Dock fö-
refaller de slåtterbara ytorna vara i så stort överskott att även delar av dessa kan ha varit primärt 
bete.

Av synliga gravplatser finns på platsen inte något alls, men det är fullt möjligt att D9.2, D10 och 
E9 har en gemensam gravplats i raä 4, Rosenkällagravfältet, vars gravars morfologi stämmer 
översiktligt väl med gårdarnas sannolika dateringar. Nämnda gårdar kan  ha varit ett gårdskon-
glomerat av skilda gårdar med gemensamt använda markytor.

I fägatans mynningstratt på moränkullen i väster finns, förutom välrensade åkerytor, ett par 
skärvstenshögar och ännu flera väster om kullen. Både åkrar och skärvstenshögar har antagits 
tillhöra den äldre bosättningen D9.2. 
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Fig 18. Boplats E9 på en  flack 
moränrygg. Skala 1:10 000.
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Fig 19. Boplatserna D9.2 och E9



Skador: En del stensträngar tycks bortplockade i okänd tid. 1850 års Tinnerökarta antyder möj-
ligheten att att en stensträng gått mellan boplatserna F9 och E9. Vid den förra finns en passan-
de stensträngsanslutning och ner mot E9 finns en svag förhöjning där denna stensträng isåfall 
skulle ha gått. Stenröset i boplatsens NO-hörn kan isåfall vara den anslutande stensträngen 
bortplockad åt NO. En del militära hjulspår finns, men övriga skador förefaller små. På gärdet i 
N finns leopardspår, dvs spår av en stridsvagn typ Leopard.

Indikationsstörningar: Inga kända, förutom närheten till boplatsläget D9.2. 
 
4.5  Boplats F5

Denna plats ligger i något samband med boplatsen G5, från vilket en fägata passerar F5 på väg 
mot betesmark i SO. Indikationen består i skärvsten, kulturmörk jord och delvis mycket höga 
fosfatvärden. Dessutom finns ett omfattande stensträngssystem (raä 253), ett vattenhål, 
röjstenssamlingar och en trolig grav. Situationen återges i del av fig 25. Stensträngarna är som 
vanligt i välstuderad terräng avsevärt flera än registrerat.

Platsen misstänks lätt som boplats, men vid närmare granskning är det lite svårt att förstå var 
hus kan ha legat, åtminstone med utgångspunkt från skärvstenen och fosfaten som ligger vid 
berget i norr där fägatan träffar. Där fägatan går över är en smal bergig moränrygg som svårli-
gen kan ha burit ett hus av någon storlek. Andra ytor omkring är låglänta och fuktiga, vilket inte 
direkt ger tro om byggnader. Nu är denna förmodade boplats F5 ganska lite genomsökt vad 
gäller markegenskaper och om vi bortser från skärvstensförekomsterna kan vi placera hus i den 
del av platsen där den förmodade graven ligger. Där är högre och väldränerad moränmark. 
Graven kan då vara den grav som ofta under den äldre järnålder ligger direkt vid gården.

Det kan även hända att platsen F5 är en s k  verkstadsplats en bit bort från boplatsen G5. En så-
dan tolkning skulle på nuvarande stadium fungera väl, men stensträngarnas ”beteende”, sär-
skilt i östra delen av platsen är av boplatskaraktär. Denna del är karterad, men faller delvis utan-
fär kartan fig 25, som är avsedd att visa främst boplats G5. 

Agrart är F5 väl situerad med stora möjligheter till odling på sluttningen i SV ner mot dalsänkan 
bakom Halshöga. Indikationer i terrängen runt denna sänka tyder på att den varit omhägnad i 
sin helhet. Det är svårt - och utifrån den tryckta ekonomiska kartan omöjligt - att se denna om-
hägnad, men utifrån de senaste upptäckterna på dalens SO-sida och slutledningar från häradse-
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Fig 20. Boplats F5. 
Skala 1:10 000.



konomiska kartan (1878) tycks saken ganska klar. Tittar man på dalens vattenutlopp i NV inser 
man även att det flera meter djupa utfallsdiket ger stora möjligheter till sjö  före genomgräv-
ningen. Vi kan kalla den Halshögasjön. Bäcken därigenom är faktiskt Tinnerbäcken, vilket 
framgår av Halshögakartan 1758.

Av gravar finns bara den syss nämnda, något osäkra, och den minst lika osäkra raä 291 åt öster. 
Uppe på berget SSO om F5 finns en mycket gammal grav som delvis exponerar sig mot går-
den. I övrigt är det förvånande att gravarna i denna del av Tinnerö-området är så glest förekom-
mande, se bilaga 2, samtidigt som traktens största gravfält finns i närheten. En del tankar om 
detta framförs i beskrivningen till G5.

Skador: De militära skadorna är små. Sentida väg finns intill på två sidor, varav den ena är nuti-
da bilväg. Stora diken är grävda vid boplatsens ena sida. En sentida dump för schaktmassor 
och sten från vägbygget, ligger inom boplatsområdet några meter NO om den södra skärv-
stensförekomsten.

Indikationsstörningar: Inga kända.

1000-delskarta, se G5

4.6  Boplats F7

Ca 200 m rakt söder om Tinnerö gård ligger gården F7, i skogsbrynet på en plan ek- och gräs-
bevuxen yta, som av någon anledning undgått barrträd. Ovan mark syns stensträngar och  mörk 
jord med enstaka skärvstenar vid dikesskärningen vid vägen. I den skärningen har jag även hit-
tat bränd lera och en liten järnbit med fastsittande slagg. En stensträng (del av raä 253, reg år 
1985) slingrar sig in mot platsen och ytterligare strängar (oreg) finns i rätt stort antal helt nära 
boplatsen, främst i V. Strängarna raä 253 o. 254 är system som omhägnar den 19 ha stora mar-
ken som omtalas i Boplatserna E6 och G5 och det verkar uppenbart att även F7 har använt den-
na hägnade mark. Det verkar som att hägnaden i detta hörn har flyttats in till boplatsen i efter-
hand, troligen när F7 kom till.

Mellan två mindre berg i SO finns i granskogen strängreglerade, stenrensade ytor med synlig 
parcellindelning. I boplatsens kant i NO finns skålade blockparceller och röjningsrösen. 

Vad gäller markanvändning är det på varje vis väl sörjt för gårdens behov eftersom den ligger 
vid gränsen mellan morän och lermark. Den organisation som hägnadsresterna uppvisar stödjer 
tolkningen att bete bedrivits på den idag granbevuxna marken. Till dessa fakta ska läggas att 
även omfattande odling har tydliga tecken i denna betesmark. Om dessa olika markanvänd-
ningar motsvarar olika delar av järnåldern, eller om användningen växlar i snabbare takt är inte 
utrett. Frågan får mötas med framtida forskning.

Någon husplats är ännu inte säkerställd, men en torrt placerad platå med stensträngskoppling 
finns ca 70 m öster om bilvägen. Fosfathalterna är klart förhöjda över stor yta, men inga toppar 
har indikerats, inte ens vid den troliga husplatsen.
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Var gravar till F7 finns är inte ännu inte helt utrett. I grannskapet finns en enda registrerad grav, 
raä 291, som dessutom är tveksam och för långt bort. En säker grav (kanske två) finns omedel-
bart väster om bilvägen och söder om Halshögavägen. I den ”topografiska tillhörigheten” 
finns traktens överlägset största gravfält på Halshöga bergsäng (raä Slaka 64), med sina över 
150 anläggningar. På detta blandgravfält finns i främst västra delen stensättningar utan över-
torvning, schablonmässigt tillhörande äldre jäå. Antalet är så stort att det kan härröra från flera 
gårdar, men för F7 ligger det besvärande långt bort om inte en annan gravläggningstradition än 
den vanliga har tilllämpats. Mer om den saken, se G5.

Skador: Den nutida vägen skär in i boplatsen och skär av ett par stensträngar. Själva boplatsy-
tan tycks i övrigt vara ganska intakt, sånär som på ett fåtal militära värn.

Indikationsstörningar: Inga kända. En del trädgårdsavfall finns här.

Noter: 16) Fägata behövs ej då betesmark går in till boplatsen.

4.7  Boplats F9

F9 är en förhistorisk gårdslämning som ger ett mycket dominant intryck. Storleken, över 3 ha, 
huslämningars tydlighet och format, omfattningen av boplatsinventarier, etc ger god grund för 
detta. Boplatsen ges därför lite extra utrymme för dess översiktliga beskrivning.

De idag registrerade inventarierna är:
Raä 8, grav (övertorvad stensättning)
raä 258    stensträngssystemet,
raä 304:1 husterrass 10 x 40 m,
raä 304:2 husgrund 9,5 x 15 m,
raä 305 husgrund 5,5 x 15 m (registrerad som stensättning).

Förutom de registrerade lämningarna finns röjningsrösen, fossila åkrar, hålvägar, skärv-
stenshög(ar), vattenhål, brobank, källa, tre ytterligare synliga husplatser och förmodade gravar. 
Fägator går ut i tre riktningar från boplatsen.
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Fig 21. Boplats F7 vid en lyck-
ligtvis obeskogat hörn mellan 
gärdet och vägen. 
Skala 1:10 000



Den mest framträdande lämningen på platsen är husterrassen raä 304:1. Genom stenrader och 
nivåskillnader på terrassen, framträder formen av ett hus i plan, med störst tydlighet i västra de-
len, jfr fig 24. Husets ”avtryck” i terrassen ger husstorleken 38 x 8,5 m (jfr Geneboplatsen 
hus I och II. Ramqvist 1983). Stenar som verkar vara kvarsittande skoningsstenar för mittstol-
par finns på tre ställen med 6 m inbördes avstånd, den mittre i husets mitt.  I en liten grävning i 
huskanten 1984 hittades rikligt med träkol samt lerklining, varav åtskillig inte var bränd.

Husgrunden raä 304:2, har proportioner som inte liknar andra hus och bör ha varit förrådshus. 
Vid en liten grävning (mikrogrävning) i kanten 1982 hittades mörk, men ej särskilt fosfatrik 
jord samt en bit bränd lera med innesluten bit träkol.

Husgrunden raä 305,  fig 23, är tydlig som en torpgrund, men husets väggar har synbarligen 
varit utsvängda. Under en sten inne i huset har hittats träkol.

Husplats D, fig 25, ligger ca 75 m SSO om stora husterrassen och innehåller en kraftig syll-
stensrad i söder, som håller den golvnivå som ligger ett par dm över en liten våt yta med extremt 
höga fosfatvärden, förmodligen gödselstad. Huset kan uppfattas som fähus och även inne i 
golvet är fosfathalten mycket hög. Husets bedömda dimensioner är ca 6,5 x 16 m (eller 6,5 x 
24 m beroende på hur man ser det).

Husplats(?) E, fig 25, finns ca 25 m öster om hus D består av en vällagd stenrad som kan tolkas 
som syllstenar, dvs rest av husgrund. Fosfathalten är mycket hög och jorden närmast svart. 
Strax väster om stenvinkeln ligger på en åt väster sluttande berghäll en skärvstenshög, mesta-
dels enskiktad. 

Vid plats F, fig 25, finns former som kan vara en husplats i terrassens 304:1 förlängning åt ös-
ter. Här finns ett grävt hak in i sluttningen och terrasser i två nivåer, den nedre hålls av stenrad. 
Mitt i övre terrassen är fosfatnoteringen 3(5). Terrasserna ser inte ut som odlingsytor. De 
strukturgivande stensträngarna är många (raä 258) och det verkar som om boplatsen har varit
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Fig 22. Den stora boplatsen F9, där  sannolikt 
en högt uppsatt person har haft sitt säte.  Pilen
pekar på husterrassen raä 304:2.
Skala 1:10 000.
T.h. gravfältet, ännu oregistrerat, som vackert 
exponerar sig mot gården
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Fig 23. Husgrundern raä 305
och dess synliga stenar. Uppmätt
och ritad 1986

Fig 24. Husterrassen raä 304:1 med (år 1985) synliga stenar ritade. Vissa
”stenfria” ytor i södra kanten beror på överväxning med törnesnår.
OBS. Bilden visar bara de västra 25 metrarna av husets totala 38 m längd
           



omsluten av hägnad, vilket syns bäst i den norra delen. Det tycks också som om verksamheter i 
den södra delen har suddat ut det mesta av denna hägnad. I boplatsplatåns västra kant finns di-
ken av  åkrar som delvis känns igen från 1850 års karta över Tinnerö.

En bruksväg/fägata leder norrut på västra sidan om berget i norr. Den tycks efter lite stökighet 
vid boplatsen gå vidare mot söder där den är omsorgsfullt förstörd. Möjligen har den gått över 
till impedimentet E8.2. Även i en sväng åt NO går en väl nersliten fägata ut.
Näringsfånget har många tecken i omgivningen. Av åkrar finns t ex över 40 st blockparceller 
direkt vid gården. I sluttningen väster om den långa stensträngen raä 258 åt norr finns ytterliga-
re åtminstone ca 30 st. Impedimentet i G8.3 innehåller över tio blockparceller som mycket san-
nolikt tillhör denna gård.

Betesmark har under äjäå klart varit den långsträckta kullen N om boplatsen, men den räcker 
knappast. Den nutida skogen i öster verkar självklar, men då behövs en väg över den då våta 
ytan. Det är tänkbart att den gamla vägen åt öster, som är gamla utfarten från Tinnerö och går 
några meter söder om nuvarande väg, har förhistoriskt ursprung. Möjlig slåttermark finns i stor 
omfattning i väster, söder och öster.

Gravplatsläget var länge ett frågetecken. I slutet av 1998 synades sluttningen i G10.4 nog-
grannt. Resultatet är att platsen innehåller 20-30 gravar, fig 22, synbarligen från romersk järnål-
der, men många är svåra att se. Det innebär att detta är ett av de största kända äldre jäå-gravfäl-
ten i området och ligger fint exponerat för den stora äjäå-boplatsen. Så tycks då detta problem 
vara löst. Det kan av kartan synas som om den nutida åkern har kapat bort en del av gravfältet, 
men förmodligen är det bara de halva gravarna som har skadats vid uträtning av en tidigare till 
gravarna anpassad åkerkant. I sluttningen V om f d torpet Sveden finns åtminstone en säker 
grav, ännu oregistrerad. Ett annat misstänkt läge är G9.3.1, som ursprungligen är en fossil åker, 
men har några sekundära stenkonstruktioner på sig, varav två är runda och en kanske har varit 
en treudd. Platsen är omhägnad och från fägatan/vägen utmed strängen raä 258 leder en sten-
lagd brobank (3 x 10 m stor) in till platsen.

Skador: Hela boplatsplatån har utnyttjats ganska intensivt för militär verksamhet, vilket t ex in-
neburit att delar av dess yta vid mjuk årstid varit starkt sönderkörd. Sprängning av stenar har 
skett flerstädes i NO och S.
Stora terrassen i N har använts för uppställning av tunga fordon och för tältresning, det senare 
med grävning runt kanten. Nedanför terrassen har värn grävts och igenfyllts. Våren 1995 (strax 
före 950411) besteg en pansarbandvagn terrassen, trots förbud och skyltar, med ytliga körska-
dor i östra delen som följd.
Dessa skador är dock små jämfört med skadan efter ett arkeologiskt ingrepp, ca 15x2 m, utfört 
sommaren 2001. Skälet till ingreppet är ännu svagt formulerat.

Indikationsstörningar: Inga kända. Terrassen raä 304:1 är av uppenbara skäl ett kärt tillhåll för 
korvgrillare, vilket givit lite ytligt träkol som är lätt att identifiera.

Noter: 1-8) Eftersom boplatsen är så stor är i princip alla huslägen representerade.
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52

Fig 25. Boplats F9.



4.8  Boplats G5     

Den här boplatsen är relativt lätt att härleda eftersom en fägata, del av raä 253, leder hit. Men en 
fägata har två ändar och båda ändar är möjliga som boplatslägen. Vid norra änden finns klart 
förhöjda fosfat. Dessutom finns i norr en rätt tydlig plattform, stensatt i väster och med sten-
packning ca 0,1 m under nuvarande markyta. Även vid södra delen av fägatan finns höga fosfat 
och därtill skärvsten, vilket behandlas i samband med Boplats F5.

Lay-out-mässigt är boplatsen ett skolexempel: Långhuset i mitten med ett litet tun från vilken en 
fägata går ut mot betesmarken. Fägatan flankeras av fossil åkermark på båda sidor. Det är fullt 
möjligt, ja troligt, att dessa åkrar har brukats i historisk tid, men det är troligt att de lagts ut re-
dan under forntiden.  Åt V från boplatsen går en av Tinnerö-områdets många brobankar av 
sten. Väster om den nutida vägen syns ibland rester av banken som utströdda stenar. Samman-
hangen ger att brobanken tillhör det forntida inventariet.

Fägatan åt SO leder ut till en något svårtolkad hage (=hägnad mark) om 19 ha, begränsad av 
murarna raä 253 och 254 samt längst i söder Rosenkällasjön. Hagen innehåller starkt varieran-
de terräng; sandig mark, steniga berg, kärr och lermark, liksom många åkrar. Anslutna till den-
na hägnade yta finns även gårdarna E6 (via fägata), F5 och F7. Mark lämpad för slåtter finns i 
stor mängd på alla sidor om G5. Bete har bl a bedrivits inne i den stora hagen, men inne i den 
finns även stora mängder odlingsmark.

Av gravar finns en i närheten, raä 291, vars tillhörighet är oklar, troligen för gammal och dess-
utom osäker. Ytterligare en osäker i fig 27 nere t h tillhörig F5. En möjlig förklaring till grav-
bristen är att de tre gårdarna F5, F7 och G5 inte begravt nära hemmet, som brukligt var under 
äldre järnålder. I den ”topografiska tillhörigheten” finns traktens överlägset största gravfält på 
Halshöga bergsäng (raä Slaka 64), med sina över 150 anläggningar. På detta blandgravfält 
finns i främst västra delen stensättningar utan övertorvning, schablonmässigt tillhörande äldre 
jäå. Antalet är så stort att de mycket väl kan härröra från flera gårdar. 

Utanför gravfältet finns ytterst få gravar. Detta är en stor skillnad mot det stora gravfältet vid 
Tinnerö (raä 20) där mängder av gravar - samtliga äjäå - finns i terrängen strax utanför det 
samlade gravfältet. Visserligen är de två gravfältens omgivningsterränger olika, men inte så 
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Fig 26. Boplats G5.
Skala 1:10 000



Karta G5
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Fig 27. Boplatserna F5 och G5

Gert Franzén



olika att det kan ha styrt fram denna skillnad. Istället tyder det kanske på större gravplacerings-
diciplin kring Halshöga än vid Tinnerö.

Skador: Den nutida vägen har skurit av vägbanken och fägatan. En stensträng rakt åt väster är 
delvis bortplockad där körväg korsar. En körväg i SO klipper av fägatan med svårtolkade följ-
der. En endurobana (”Stångebroslaget”) kördes 1994 olovligen över fem stensträngar intill 
boplatsen. I övrigt små skador.

Indikationsstörningar: Den närliggande bebyggelsen strax väster om G5 är så nära att störning-
ar av olika slag kan finnas, t.ex vad gäller forsfatindikationer. En nässelbevuxen avfallsdeponi i 
väster intill boplatsen kan, pga närheten, vara såväl forntida som sen.

Noter: 17) På vägbanken
           21) I F5.4

4.9  Boplats H8

Platsen ligger på ett rätt litet impediment 300 m NO om Tinnerö gård. Här finns två terrasser 
och i änden på den ena finns en kraftigt humös och kolförande skärvstenshög med mycket hög 
fosfathalt. Den andra terrassen är perforerad av skyttevärn och senare pålagd med schaktmas-
sor av okänt ursprung och får väl anses vara förstörd. Fosfathalten är även här hög, vilket kan 
ses på kartan, fig 29.

En möjlig grav finns i norra kanten av impedimentet intill stora bestånd av sen röjsten och på 
kullens krön går en stensträng som slutar i ett röjningsröse i NO. Impedimentet är kringskuret 
av nutida odling och NV om ligger det första gärdet på Tinnerö enligt karta från slutet av 1600-
talet. 

Det är ganska troligt att denna plats var en del av boplatsen J9 på kullen intill i norr. Höga fos-
fathalter finns oavbrutet mellan dessa platser och terrängförhållandena är utmärkta både för be-
byggelse och agrara aktiviteter. Denna fosfatprovning gjordes i samband med undersökningar-
na av brobank raä 308 intill. Vid den undersökningen gjordes även en noggrann kartering i 
skala 1:1000 av dalen NO om samt kullen med gravarna raä 9, varvid konstaterades att gravan-
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Fig 28. Boplats H8, kanske en del av 
boplatsen J9 strax NNO därom.
Skala 1:10 000.



talet på den kullen inte var tre utan åtminstone tio stycken. Även åkerytor hittades nere i dalen. 
Med ovanstående resonemang skulle då gravarna förutom J9 även tillhöra boplats H8, vilket 
typmässigt är mycket rimligt, särskilt mot bakgrund av skärvstenshögen.

Skador: Omfattande värngrävning i den norra terrassen och upplägg av schaktmassor har varit 
förödande. Den sentida odlingen omkring har givetvis knaprat på boplatsens inventarier liksom 
vägen till skjutbanan med intilliggande djupgrävda dike. 

Indikationsstörningar: Inga kända.

Fig 29. Boplats H8 med inlagda fosfatmarkeringar. Provningen är gjord med dropptest.
Den största fyllda cirkeln är ”5”  på femgradig skala. Den minsta är ”1” på samma skala. 
Skala 1:1000.

________________________________________________________________________

4.10  Boplats J7

Boplatsen J7 ligger på en moränudde ut i leran 400 meter rakt N om Tinnerö gård. Terrängläget 
är bra och ger goda anvisningar om var man ska leta efter kopplingar till omgivningen. Ingen-
ting är registrerat här, men ute på udden ses en öst-västlig stensträng och en plan, helt stenfri 
yta söder därom. Man kan tro att här legat ett långhus, men icke så; det är en fossil åker.

Hus, med tillhörande svag terrass låg sannolikt strax öster om åkern, invid den svaga sydslutt-
ningen. Fosfatvärdena är något mediokra men i mullen invid en låg skärvstenshög norr om hu-
set, blossar fosfatindikationen kraftigt blå.
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Boplatsudden är vanligtvis både gräsig och buskig, och svaga konturer i marken är svåra att se. 
En fägata/väg bör ha gått fram till kullen K7, där närmaste större moränmark finns. I kullens 
SV-spets är stensträngen raä 236 öppen och formar en god ankoppling till en fägata mot  J7. 
Under speciella omständigheter, t ex  snökontrast (Franzén 1994a), syns en utlöpare från sten-
strängen raä 236 i riktning mot J7, streckad i fig 31.

I den bildade fätratten på K7 ligger, enl. normalt förfarande, gravplatsen med åtminstone åtta 
synliga gravar, i skrivande stund oregistrerade.

Sluttningarna runt kullen K7 är hårt nyttjade för odling och stenrensade parceller finns i stort 
antal. Odlingarna ligger på båda sidor om hägnaden raä 236, vilket tyder på omorganisation på 
samma sätt som andra beteskullar som får inmark runtom sig. Hur kronologin ser ut i detta fall 
är inte helt utrett. Klart är att man drivit boskap på moränsidan av raä 236 ända neråt K8.2. 
Dessa ”dubbla budskap” i hägnadsorganisationen förekommer även kring nästa kulle i 

nordväst, och man kan undra om detta har någonting med närheten till byläget K6.3 att göra. 
Man kan ana en sekundärt anlagd fägata utmed 236, förbi åkrar, varvid ställvis hålväg har upp-
stått. Kullen K7 är bergig och svag som betesmark och förmodligen oduglig efter att de sandi-
ga sidorna odlats upp. De slåtterbara ytorna i omgivningen är mycket stora, varför delar av des-
sa bör ha varit primärt bete.

Skador: Vägen har skurit av sambandet till K7. Vid vägbygget har lagts upp jordhögar som ger 
fel intryck av omgivningen. En sentida åker har gått upp framför husterrassen som skärs ige-
nom av ett litet dike.

Indikationsstörningar: Inga kända.

Noter: 28) Bränd/sintrad lera upptagen med jordsond i förmodat läge för norra långhusväggen  
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Fig 30. Boplatsen J7 på 
sin udde ut i leran. 
Skala 1:10 000.



Karta J7
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Fig 31. Boplats J7.



4.11  Boplats J9

De mest uppenbara boplatsinventarierna på denna plats är fossila åkrar, men även terrängläget 
är så bra att boplats lätt förväntas. Mellan två berg i krönläge ligger även ett gårdstun begränsat 
i NO av en stensträng och i SV av ett mindre långhus, vars syllstenar kan anas i gräset. 

Förbi gården sträcker sig en kraftig hägnadsruin, raä 236, som skilt inmarken på sand och lera i 
V från moränmarken kring boplatsen. Denna hägnad har en funktionell koppling till strängen 
raä 258 på moränsträckningen i SSO, men den systemkopplande stensträngen i svackan mellan 
kullarna totalförstördes av en stridsvagn den 19:e juli 1995. Ytterligare en stensträng finns på 
NO-sidan om boplatskullen. Den är mera svagt framträdande och samkör sin funktion med det 
starkt kuperade berget. Den är delvis bortplockad vid organisationsförändring och denna för-
ändring syns i flera stensträngsfragment i norra delen av kullen där t.ex rester av en fägata 
finns riktade åt norr.

Två morfologiskt helt olika gravar, raä 10, finns intill denna boplats, men gårdens egentliga 
gravplats är högst sannolikt raä 9 på kullen 200 m i SO. Där är registrerat tre gravar, men ytter-
ligare åtminstone 7 st finns där i sluttningen, väl synliga ”hemifrån”. De totalt ca 10 st synliga 
gravarna är en normal situation för en ensamgård från äldre järnålder.

Som det så ofta är vid boplatser, finns åkrar både på inmarkssidan och boplatssidan. På in-
markssidan, V om raä 236, är jorden nerbearbetad intill stensträngen. Jorden här är sandig, 
stenfri och mörk av humus och kolpartiklar. Det senare är också vanligt helt nära boplatser. 

Från denna gård J9 leder två helt olika vägar till betesmark. Dels intill muren raä 236 med fort-
sättning över sänkan till system 258, på vars östsida en gräsig fädrift finns upp mot berget mitt 
i H9. Detta ser ut att vara en äldre väg till betesmark och den är senare avstängd med en kraftig 
stensträng tvärsöver. Den nyare fädriften går norrut och betesmarken är då i hög grad tidigare 
odlingsmark. Dessa två skilda markorganisationer, liksom de två olika gravtyperna vid boplat-
sen, antyder två skiljda bebyggelseskeden vid J9. I det senare skedet tycks det ha varit gott om 
plats i området eftersom så mycket odlingsmark har överförts till bete. 
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Fig 32. Boplats J9 i markant
söderläge. Skala 1:10 000.



Karta J9
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Fig 33.



Redan nu kan nämnas att projektet Tusen tegar kommer att visa att parcellindelning på lermark 
norr om J9 har föregått stensträngarna 236 och 237.

Strax SO om boplatskullen har under hösten 1996 Östergötlands länsmuseum undersökt ett 
vägkors av stenlagda vägar (Franzén & Hörfors 1996). Flera schakt ligger fortfarande öppna 
och kan studeras. Schaktet med korsningen har dock förvandlats till ett litet kärr. För ytterligare 
samband, se Boplats H8.

Skador: Värn är grävda i gårdstunet liksom här och var i omgivningen. En militär körväg går 
upp över platsen. Stridsvagnskörning över brobankarna och aspavverkning under våren 1996 
gav stora skador på brobankarna. Uppe i boplatsen är skadorna i övrigt synbarligen små, men 
nedskräpningen med lerduvor från jaktskyttebanan intill är påfrestande.

Indikationsstörningar: Viss verksamhet från skjutbanorna i norr tränger ner mot boplatsen, lik-
som en och annan hagelskur av bly. En lada, vars plintar fortfarande kan ses, har funnits i slutt-
ningen åt SSV, men den torde inte ha stört på något oförutsägbart sätt.

4.12  Boplats K6.3, Tindra by

Denna boplats ”känns i kroppen” när man är där. Den ligger på en moränplatå omedelbart S 
om ett mindre berg på vilket en stensättning raä 235 är placerad. 

Vid inventeringen 1980 registrerades ingen stensträng i boplatsens omedelbara närhet. Vid 
noggrann sökning finner man dock ett fåtal stensträngar vid boplatsen, bl a en åtskillligt över-
torvad, delvis bortplockad och på ett ställe överlagrad av skärvsten, diagonalt över boplatsen, 
samt en i platåns västra kant som delvis håller en husterrass. I terrängen norr om boplatsen 
finns ett omfattande stensträngssystem, varav en del registrerades 1987, raä 264. 

I boplatsens nordvästra del finns en stenstödd terrass med ett så tjockt kulturlager, >0,6 m, att 
den torde vara uppbyggd av tidigare boplatslager som förts dit. Stensträngarna och det  omflyt-
tade kulturlagret torde indikera äldre skede(n) av boplatsen. Vad som än mer imponerar är att 
moränplatån på sina kanter rymmer åtminstone 5 st  rätt stora terrasser som uppenbart burit 
hus. Två av terrasserna - de södra - har svart och extremt fosfatrikt kulturlager ända upp i ytan 
och är bevuxna med slån. Likheten med den daterat vikingatida boplatsen vid Smedstad, ÖLM 
3 (U11), är slående och åtskilligt tyder på att detta är Tinnerö yngre järnålders bytomt. Jag kal-
lar då det äldre skedet K6.3/1 och det yngre K6.3/2. Pga att tidiga belägg för Tinnerö anger 
namnet Tindra, Tindrom, etc, har jag ibland kallat denna plats för Tindra by. 

Gott om möjlig odlingsmark finns kring boplatsen, liksom i högsta grad slåtterbar mark. Exem-
pelvis är en avsevärd del av det nutida gärdet i V så sandig att den kan ha varit odlad från 
gårdens/byns äldsta tid. Där finns konkava bandparceller. Åkerholmen VNV om boplatsen kan 
ha ingått i domänerna och uppvisar stensträng och över 30 fossila åkerparceller. Projektet Tu-
sen tegar kommer att behandla åkersystem i anslutning till platsen. Utmarksbete finns ett par 
hundra meter åt NO, för K6.3/1´s del indikerad av hägnadernas styrning däråt. 
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Under den yngre järnåldern, dvs under byns tid, har säkert denna organisation helt andra drag, 
med stenhägnaderna i hög grad rivna. Markorganisationen är därmed betydligt svårare att tyda i 
denna tid. Sydost om platån är fosfathalterna höga en bra bit ut på gärdet. Jordsondning ger 
även möjlighet att en väg gått förbi intill boplatsen där.

Gravarna till byn synes helt klart vara det yngre gravfältet Raä 20 som ligger ett par hundra me-
ter åt  norr. Dessa yngre gravar överlagrar den äldre boplatsen L6, se d:o.

Var gravarna för den äldre boplatsen finns är oklart. Gravar och gravindikationer finns i L6.4, 
men dessa ligger organisatoriskt lite fel och bör tillhöra boplats K6.4. Andra samtida gravar, t 
ex inom gravfältets raä 20 övre delar, ligger alltför långt bort för att passa in. På åkerholmen 
väster om gårdsplatsen finns i SO-hörnet ett röse som är så vällagt att det starkt liknar en grav. 
Läget till K6.3 är rätt och kanske har det funnits en gravplats på sluttningskrönet på gärdet där. 
Säkerheten om den äldre boplatsens gravläge får ändå föras till framtiden.

En flintyxa ska ha hittats i södersluttningen väster om boplatsen.

Skador: Många militära värn är grävda inom boplatsen, de flesta igenskottade. Den sena odling-
en på västra och östra sidorna har sannolikt suddat ut åtskilliga järnåldersåkrar.

Indikationsstörningar: En äldre karta anger en lada på platsen och dess läge kan ungefärligt 
anas i terrängen. Den kan ha stört gamla markformer, men inte mer.
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Fig 34. Boplats K6.3, som torde 
innehålla bl a Tinnerö vikingatida 
bytomt med ett flertal husterrasser.
Skala 1:10 000.



 21, K6.3
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Fig 35. Boplats K6.3



4.13  Boplats K6.4

I samband med ett intensivt letande efter boplatsen till gravar och fossila åkerparceller på kullen 
K7, hittades boplatsen K6.4, som dock sannolikt inte var den sökta boplatsen. (Det var istället 
J7).  Boplatsen K6.4 har en  kraftfullt markerad husterrass för ett max 25 x 6 m stort långhus i 
riktning VNV-OSO. Terrasskanten övergår i väster i en stensträng, som i sin tur har samband 
med ett av gårdens två vattenhål. Fosfatvärdena är klart förhöjda men mycket ojämna - som det 
brukar vara - och i terrassens kant har jag hittat bränd lera av typ klining. Vid vattenhålet ned-
anför finns ditplacerade större stenar, som för att förstärka den mjuka kanten. Under dessa ste-
nar finns mycket skärvsten och fosfatrik mörk jord.

I boplatsens närområde finns inom den norra halvcirkeln åtskilliga väl markerade åkerparceller, 
flera skålade, t.ex. i K6.2 och K7.1. Omfattande slåtterbara marker finns runtom boplatsen, 
främst i V och NO. Utmarksbete har troligen primärt funnits i moränmassivet rakt norrut. Det 
finns också en misstänkt fädrift över kullen K7, med mycket komplicerad dragning som kan 
indikera att K7 då inte längre var betesmark, utan bara genomgångsmark med många åkrar på 
sidorna. Sammanfattningsvis är boplatsen ur agrar synpunkt mycket välplacerad. En tanke värd 
att tänka är om denna gård i något skede har ingått i den begynnande byn.

Gravar finns rakt i norr, vilket stämmer organisatoriskt med att betesmarken fanns däråt. Raä 
263 är två av dessa gravar, men flera oregistrerade finns i närheten, t.ex. en kvadrat i K6.2.2.

Skador: Den nutida vägen har skurit av boplatsens samband med omgivningen i NO och har 
sannolikt också skadat själva boplatsen. Värngrävningar i terrassen. Vattenhålet har emellanåt 
rensats och rensmassor ligger intill.

Indikationsstörningar: Inga kända

Noter:  21) Två vattenhål: K7.1.3 och K6.3.2
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Fig 36. Boplats K6.4 med husplats på
en markant terrass. Skala 1:10 000.



 K6.4    23
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Fig 37. Boplats K6.4



4.14  Boplats K10

Denna boplats har besökts av många nutidsmänniskor, som ofta ställt sina bilar på gårdstunet 
för att fortsätta till fots i de natursköna omgivningarna. Mina guidade vandringar har ofta utgått 
härifrån, men det dröjde innan jag insåg att det legat en förhistorisk gård här.

Det är alltså långt ifrån uppenbart att platsen varit bebyggd. Endast noggranna studier av det 
forntida inventariet, dess omgivning och fosfatinnehåll ger besked. Det förmodade gårdstunet 
omhägnas av av bergknallar, stensträngar och bäcken i söder. I tunets östra kant finns en ter-
rass i vilken fosfathalten är klart förhöjd och på intilliggande kulles östsida (längst ut i höger-
kanten av kartan fig 39) är fosfathalterna höga på en rätt stor yta. I fägatans nordligaste del, dvs 
vid tunets västra del, är fosfathalten mycket hög och omedelbart öster om den finns en svag 
långsträckt fördjupning som kan vara en husplats. 

Strängsystemet raä 233, totalt över 2 km långt, delar omgivande marker i ett flertal inmarker, 
t.ex. rutan K10, fig 2. Dessutom bildar en del av systemet en fägata åt SO från boplatsen, över 
bäcken. Alldeles nedanför den fägatan ligger en fossil åker vars läge och form ger ett mycket 
vackert intryck. Längre ner övergår den sandiga åkern i lera och våtängen tar vid. Boplatsen har 
försörjningsmässigt ett utmärkt läge, nära till gott om mark för alla ändamål. En av fägatans 
stensträngar finns översiktligt analyserad i Franzén 1994b:29.

Ett stort primärt åkerområde, 0,7 ha stort, synbarligen tillhörig denna gård, ligger i ruta H11.1 
och J11.3. Åkerområdet är till stor del en strandpall av svallsediment och sluttningen här är ett 
bra exempel på Yoldiahavets arbete. Pallen är så stor och platt att även lersediment ligger kvar. 
Längst upp finns det kala berget på vars NO-sida det ligger stora, delvis gigantiska stenblock. 
Längre ner vidtar den ursvallade steniga moränen följd av svallgrus och -sand. Efter sanden 
kommer leran i vars lägsta yta vatten samlats, Frökärret, som numera är utdikat. Mellan den ur-
svallade moränen och svallsedimentet ligger hägnaden, enl. den genomgående schablon som 
gäller hela Tinnerö-området (Franzén 1994b:12-14) och många andra stensträngsområden, sär-
skilt i östra Östergötland.

I samma kulle ligger gårdens gravplats, raä 6 och 7, med totalt 7 st registrerade gravar. Gravarna 
är inte samregistrerade som gravfält eftersom det är mer än 20 m mellan de närmaste i grupper-
na. Inom både raä 6 och 7 finns flera gravar än de registrerade, vilka gör att båda kan kallas 
gravfält. Gravarna på kullen är en fin provkarta på varierade äldre gravformer.
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Fig 38. Boplats K10, många gånger parkering 
för bilburna naturvandrare. Skala 1:10 000.



Fig K10    
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Fig 39. Boplats K10



Den största graven, ett röse, har ett brätte med diam 13 m och ytterligare minst två kantkedjeni-
våer mot dess topp. Dessutom finns en ”gravkammare” med ingång som blockeras av en platt 
”dörrhäll”. Gravgåvor i form av ölburkar har i nutid fått följa den döde. Ytterligare åtminstone 
en grav finns i direkt anslutning till denna grav. Den ligger t o m uppe på den stora gravens 
brätte.

Skador: Boplatsen har under åren blivit mycket starkt sönderkörd av terrängbilar. Vägen Tinne-
rö - Fröberget passerar genom boplatsen varvid t ex fägatan är avskuren.

Indikationsstörningar: En timrad lada låg till fram på 1960-talet i K10.3, norr om stensträngen, 
där tegelbitar fortfarande finns i marken. På en mycket tidig karta över Tinnerö (ca 1690), finns 
en byggnad markerad alldeles öster om boplatsen. Husplatsen har jag troligen hittat och den 
stör inte, såvida den inte markerar ytterligare bebyggelse.

Noter:   21) Bäcken som passeras av fägatan har kunnat vara bra ”vattenhål” för djuren.
                    NV om tunet finns ett vattenhål med källa

4.15  Boplats L5

Den här boplatsen ligger på en moränudde vid gärdet som går bort mot Åsmestad. En hel del 
stensträngar finns här, några fortfarande oregistrerade. De senare kommer säkert att få heta raä 
264, som är systemet direkt i söder som det sitter ihop med. Två stensträngar riktar sig åt öster 
upp mot gravfältet raä 20. Den ena strängen går in i raä 20 vid en rad fossila åkrar i gravfältets 
västra kant. Den med hagelbössa beskjutna info-skylten till gravfältet står i en sådan rektangu-
lär ”bassängåker”. 

Därmed har jag inlett den agrara avdelningen som således innehåller många tydliga fossila od-
lingsytor och betesmark. Anordnade ytor finns på något fuktig mark i norr och och på den pla-
na och leriga ytan norr om den registrerade strängen raä 264. Stora ytor för valfri användning 
finns omedelbart i väster, där markmaterialet är främst lerig morän. Vid själva boplatsen finns 
ett militärt värn i en husterrass och i värnet kan man se sotigt kulturlager med träkol och hög 
fosfathalt. Mitt i boplatsytan finns en liten kulle med mörk jord och röjsten, men fosfaten är där 
inte särskilt hög. Platsen här har stark boplatskaraktär och dess organisering av omgivningen är 
tydlig. Den är överodlad, förmodligen av byn Tindra i yngre järnålder. Åkrarna kommer att be-
handlas lite närmare i projektet Tusen tegar.
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Fig 40. Boplats L5 med
gravplats inom gravfältet 
raä 20.
Skala 1:10 000.
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Fig 41. Boplats L5



Gravplatsen finns sannolikt inom gravfältet raä 20, som är ett yngre gravfält men med äldre in-
slag. Dels finns äldre gravar upp mot krönet av kullen, dels ett fåtal i väster närmast nutida vä-
gen. Detta är funktionellt boplatsens fätratt och där ligger alltså gravarna på det sätt som de så 
ofta gör. De gravar som ligger närmast boplatsen överlagrar sannolikt boplatsen L6, med möj-
ligheten att denna L6 utgör ett äldre skede av gården L5. 

Skador: Som vanligt finns här ett antal militära värn. Själva boplatsen har troligen redan under 
järnåldern odlats över, vilket har suddat ut boplatsens finstrukturer. Åtskillig sentida röjsten 
från gärdet i väster ligger i omgivningen men stör inte platsen nämnvärt. Uppe vid bilvägen har 
blivit en populär avstjälpningsplats för allsköns bråte.

Indikationsstörningar: Inga kända.

4.16  Boplats L6

På det stora gravfältet raä 20 med ca 70 synliga gravar gjorde jag (med länsstyrelsens muntliga 
tillstånd) en liten fosfatprovning 1996. Den visade viss förhöjning av värdena men inget påtag-
ligt, varför boplats knappast var möjlig, ansåg jag då. Platsen gav mej dock ingen ro. Alltför 
många inventarier som tydde på boplats fanns där; vattenhål, stensträngar med åtskilliga fossila 
åkrar, gravar som delvis är välpassande äldre järnålder. Jag insåg att jag måste testa igen. 
Den här gången planerade jag noga och letade ut de punkter som skulle ge utslag om det var 
boplats, dvs främst rimliga avfallslägen från det antagna boplatsläget, utan att riskera träff i nå-
gon synlig grav. Resultatet blev kraftiga fosfatutslag, vilket anades redan av jordprovens mörka 
kulör. 

Eftersom allt annat stämde fick detta bli säker boplats L6. Därmed löstes en del stora frågeteck-
en i terrängen, men även tolkningsproblem uppstod, som det gör när det blir trångt mellan går-
darna. Det tycks inte möjligt att L5 och L6 fanns samtidigt, utan L6 bör vara äldst, troligen med 
gravarna på gravfältet raä 262, dit en del strängstrukturer från L6 leder. De äldre gravarna på 
raä 20 blir då begravningsplats för L5, som delvis låter sina gravar överlagra boplatsen L6. 
Överhuvudtaget blir med det resonemanget stensträngsriktningarna mycket förståeliga nu, lik-
som placeringar av åkrar. Resonemanget att de yngre gravarna tillhör K6.3/2 håller fortfarande 
mycket väl, och dessa yngre gravar överlagrar boplatsen L6 helt tydligt. På flera platser ligger 
gravar på tydliga fossila åkrar.

De agrara inventarierna har redan berörts. Platsen har många fossila åkrar, varav en som grav-
fältsskylten står i. Mellan bilvägen och den högre terrängen NV om boplatsen finns talrikt med 
åkrar av järnålderns karaktär, liksom i terrängen SO om vägen, se karta L5. Eftersom sannolikt 
gården L5 har tagit över marken efter L6, kan åtskilliga åkerytor vara gemensamma för dessa 
gårdar. Det är möjligt - och ganska troligt - att L5 är den ditflyttade gården L6.
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Ängsmark finns rikligt i olika fuktighetsgrader. Betesmarken  torde finnas ganska rakt åt norr 
uppe på moränen, men även andra lösningar finns. Det är mycket troligt att de yngre gravarna 
delvis är byggda av sten från bortplockade stensträngar, så det blir lite svårläst här och var.

Även gravarna har berörts ovan. Begravningsplatsen bör ha varit gravfältet raä 262 på berget 
norr om gården. Detta är ett rent äldre järnåldersgravfält som idag är sorgligt inklämt i gran-
planteringen. I granplanteringen hittas även ringbarkade ekar, som nu dött till den förra mark-
ägarens förmodade glädje. Gravfältet innehåller ca 10 synliga gravar och var före granarnas tid 
synligt från gården L6, dock inte de nordligaste gravarna.

Skador: Pga att gravfältet raä 20 är välkänt är här skadorna från nutid små. Dock har terräng-
fordon då och då besökt platsen. Den största skadan på boplatsen är naturligtvis från yngre 
järnålder som anordnade gravplats här och för ändamålet bl a använde sten ur stensträngar. Re-
dan dessförinnan begravde gården L5 här, och dessa gravar ligger också på gårdens rester. Nu-
tida bilväg skär av sambandet till terrängen åt väster.
Gravfältet raä 262 är i ett bekymmersamt tillstånd av igenväxning där det ligger omgivet av 
granplantagen. Åtminstone granarna väster om gravfältet borde tas ner genast.

Indikationsstörningar: Inga kända förutom att gravfältet med sitt innehåll av ben kan något störa 
fosfatinnehållet i marken, dock inte nämnvärt i den fosfatrikaste delen.

4.17  Boplats L7

Boplatsen ligger i L7.2, mittemot M8, på en liten och delvis bergig kulle som kunde inbjuda till 
byggnation i sitt utmärkta söderexponerade läge. Inga registrerade kopplingar till stensträngs-
system finns, men synar man noga finner man koppling till system raä 237 i NV och ett antal 
korta strängar i sluttningen öster om boplatsen, där omfattande odling ägt rum. Där finns också 
ett antal röjningsrösen, varav ett par kan vara gravar.

Husplatsen är inte tydlig, men ett möjligt N-S-riktat hus avtecknar sig genom en gavelterrass i 
söder. Fosfathalten är hög på kullen och en tydlig avfallsdeponi ligger mot en bergknalle. Nå-
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Fig 42. Boplatsen L6 som 
överlagras av det yngre 
gravfältet raä 20. 



gon fägata är inte synlig, men en byggd vägbank tvärar över dalen N om gården. Denna bro-
bank blev 1994 föremål för exploateringsgrävning (ÖLM Dnr 159/92:8), varvid konstaterades 
att det var just en delvis stensatt brobank byggd på en ännu äldre åkerbegränsning. Vägen leder 
över till moränkullen vid M8. Där binder en fätratt av stensträngar ihop bron med betesmarken 
för gården M8. Invid den norra av trattens strängar finns en hålväg som bara kan ha uppstått i 
samband med färd över bron. Detta är ganska säkert fägatan från L7. Någon fägata till den när-
maste möjliga utmarken i V finns det inga tecken på.

Odlingsytor finns i rätt stor mängd på sluttningarna omkring boplatsen, och flera är tydliga par-
celler. Inmarken i N och NO, med åkrar på alla sluttningar och slåtter i mitten, har troligen 
sambrukats med M8 om den gården fanns samtidigt. Två åkerbegränsningar exploaterings-
grävdes 1994 i samband med brobanken. Rimliga slåtterytor finns i övrigt mest åt V. 

Av gravar finns inte mycket synligt vid boplatsen. En stor kvadrat på en berghäll i SSV (raä 13) 
har sannolikt inget samband med denna boplats. Inne på gårdstunet L7 finns en välordnad oval 
stensamling med kantställd liten sten i. Den liknar en grav, men ändå inte. Ett par av de upplag-
da ”röjstensrösena” i SO är så välordnade och jämnsteniga att de mycket väl kan vara gravar. 
Enligt tidigare resonemang kring fägata och gravläggning i fätratt, skulle gravplatsen ligga på 
den andra moränkullen i NO, mitt i ruta M8. I den fätratten finns mycket riktigt en gravplats 
med minst 5 gravar (raä 307). Troligen är detta den huvudsakliga begravningsplatsen för L7, 
trots gravarnas omedelbara närhet till boplats M8.

Skador: Enstaka värngrävningar och hjulspår. Den nybyggda bandvagnsvägen (1994) har för-
stört åkerparceller nära boplatsen och överlagrar brobanken. Undersökningen 1994 har givetvis 
gjort sin skada.

Indikationsstörningar: Inga störande företeelser syns på platsen eller på kartor.

Noter:: 12) Den möjliga graven (oreg) på boplatsen och den troliga i östsluttningen.
           13) Raä 13
            21) Ett stort nutida vattenhål i öster som dock blev förstört av bandvagnsväg.
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Fig 43. Boplats L7. 
Skala 1:10 000.



Fig 27  L7
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Fig 44. Boplats L7.



4.18  Boplats M8

Denna gård har satt stark prägel på sin närmaste omgivning. Omfattande och välordnade rester 
av agrar verksamhet kännetecknar forntiden här uppe på Vattenåkarbacken, som kullen hette 
1704. Topografiskt är det två kullar varav den sydöstra är ett markant berg med brant stup åt 
SV, medan den norra kullen är av morän, bergknallar och svallsediment.

Gårdsplatsen ligger på SV-sluttningen av en moränsadel mellan dessa kullar, inom ett tun av 
stenhägnader. Tunet delas idag av ett trästaket till jaktskjutbana. Innanför staketet sker inget be-
te, vilket har inneburit igenväxning, men det är där innanför som de höga fosfatvärdena och 
kulturlagret finns. Där inne finns korta stensträngar och små terrasser som rester av bebyggel-
se. I tunet utanför staketet finns på sandblandad morän små odlingsparceller tvärs mot slutt-
ningen. 

Inmarken SV om gården innehåller kraftiga sandiga sediment där det sluttar, och en mängd åk-
rar finns här sida vid sida. Två undersöktes av mig genom utgrävning 1994, ÖLM Dnr 
159/92:8. Uppe på kullen och NO om kullarna finns också talrikt med fossila åkrar väl bevara-
de. I NO finns den stora inmarken Smedstad storäng (15 ha) som närmast M8 har avsevärda 
åkerytor och i sina lägre delar plats för slåtter. Denna stora inmark är helt omgärdad av sten-
strängar, sånär som på korta störda avsnitt i N, t ex vid R10. Idag syns odlade bandparceller 
från historisk tid på ängens hela yta, men projektet Tusen tegar påvisar mycket äldre ursprung. 
Ängen har före sin tid som inmark varit betesmark, vilket syns på stensträngar som inte är in-
förda på boplatskartan och inte är registrerade.

Tillgänglig åkermark är alltså mycket stor för denna gård, som verkar ha varit en av de rikare i 
området och en klar B-gård enligt tidigare resonemang. Slåtterytor finns i avsevärda arealer t ex  
i Storängen i norr och intill våtmarken SO om kullen och i andra inmarkers lägre delar. 

Primärt bete är i skogen i norr via fätratt vid Humpen. Fädriftens stensträngar är vid Humpen 
övertäckta av grupperingsplats för artilleri samt senare bandvagnsväg. Även i denna fätratt hitta-
des ett gravfält 1995, i samband med inventering för ytterligare bandvagnsväg. Troligen har det 
funnits en järnåldersboplats vid Humpen (se Boplatsnärhet P8), isåfall nu förstörd.
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Fig 45. Boplats M8, ursprung till 
ett veritabelt agrarmuseum på 
och omkring kullen. 
Skala 1:10 000.



Karta M8
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Fig 46



Mellan M8 och boplatsen L7 leder en brobank över den mjukare marken. Även den undersök-
tes i augusti 1994 av undertecknad för Östergötlands länsmuseum.

Gravarnas placering är troligen vid raä 19, där flera gravar än de två registrerade finns. Åtmins-
tone 6 st går att se när omständigheterna är gynnsamma. Det är möjligt att ytterligare gravar 
finns på åsbågen fram till gravplatsen raä 307. Det är dock troligt att den senare tillhör boplats 
L7. För den omfattning och tidsutsträckning som denna gård tycks ha haft, verkar de hittills 
funna gravarna alldeles för få. Framtida arbete får ge klarhet.

Denna boplats och dess omgivningar innehåller en stor mängd intressanta företeelser som ut-
rymmet här inte tillåter behandling av. Inte minst gårdens samnyttjande av Smedstad storäng 
med andra gårdar borde studeras närmare, vilket är möjligt eftersom flera av dessa boplatser är 
väl bevarade.

Skador: Slitage av terrängkörning på många ställen. Värngrävningar. Grupperingsplatsen  vid 
Humpen och den 1994 byggda bandvagnsvägen är stora skador i kulturmiljön och vanställer 
där kraftigt synintrycket.

Indikationsstörningar: Inga kända.

Noter: 17) Utmed sträng 234 på NO-sidan av kullarna.

4.19  Boplats M10

Boplats M10 är mycket tydlig. Jag var vid rätt många tillfällen där med mitt jordborr för att bor-
ra upp fosfatprover, men utan att finna nämnvärd fosfatförhöjning. Jag såg terrasser och fossila 
åkrar och intill hade jag för första gången hittat en av Tinnerös många brobankar. I en terrass 
var det svårt att få upp prover för all skärvsten. Men för att få en klar boplats ville jag ha fosfa-
tindikation.

Det tog några år att få säkra indikationer på den, men 1996 stod det helt klart. Då hade den gan-
ska täta granskogen på kullen avverkats i samband med den annars förstörande ekavverkningen 
i området. Vid utskotningen av virke och ris från kullen var jag där som antikvarisk kontrollant 
under arbetet. Därvid kunde jag spendera timmar på den nu nästan kala kullen medan skotaren 
körde. Dessa studier ingick i jobbet.
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Fig 47. Boplats M10 med 
omfattande lämningar på
kullens södersluttning.
Skala 1:10 000.



Vad jag kunde konstatera var tre eller fyra terrasser i söderläge, varav en egentligen ligger i 
krönläge. En hålväg går upp mellan terrasserna från brobanken. Denna väg hade i ett senare 
skede avbrutits av uppodling - fortfarande under förhistorisk tid - och några tydliga fossila åk-
rar finns här sida vid sida. En av dessa är mycket fint formad i skålform och med röjsten på 
fyra sidor.

På NV-sidan på kullen går en väg ner och fortsätter utmed sträng raä 234 bort till kullen med 
gården M8. Utmed den raka östvästliga stensträngens södra sida går vägen och utmed ca 20 
meter är vägen byggd som en brobank av sten. Vägen kan följas bort till boplatserna M8 och 
L7, men har även en koppling åt SO till vägen från brobanken Raä 308, som passerar skjutba-
norna intill.

Vid M10 finns även en grav på den högsta punkten i själva boplatsen. Flera gravar som bör till-
höra denna boplats ligger på andra sidan bäcken, vid gränsen mellan rutorna M10.4 och L10.2. 
De synliga gravarna är av en typ som förr ibland kallades ”stenplaner”, men andra misstänkta 
konstruktioner finns intill. Dessa gravar hittade jag också sommaren 1996. De ligger i en fätratt 
bildad av stensträngar i systemet raä 233, plus brobanken över våtmarken.

Även agrart är denna plats mycket intressant. Förutom nyss nämnda åkrar finns mycket tydliga 
åkrar på norrsidan mot Storängen, men även på den leriga ytan väster om kullen såg jag i sam-
band med skotningen parcellindelningar i form av långa svackor i marken, se kommande bok 
Tusen tegar. På andra sidan denna lite låglänta mark - i M9.4.3 - finns tydliga spår av odlings-
parceller. Strax norr om dessa finns åkerterrasser med ett antal röjningsrösen, vilka dock troli-
gen tillhörde gården M8 om gårdarna var samtida.

Möjlig slåttermark har funnits i rikt mått omkring boplatsen, t ex våtmarken i söder. Även be-
tesmarkens lokalisering torde vara given till markerna i öster, dit brobanken leder. Detta är 
samma marker som gården M11 ledde sin fägata till.

Det kan också nämnas en plats i M9.4.2 intill vägen mot väster, där kullen börjar och alldeles 
intill ett nyssnämnda åkrar vid Storängen. Där finns en rektangulär plan yta framrensad i den 
blockiga marken. Den är inte så rensad att det kan vara en åker. Istället finns i dess norra kant 
åtskilligt sot, kol och skärvsten. Som förslag har jag för vänner i branschen framfört tanken på 
smedjeplats här, en bit från själva gården och med tydligt varm verksamhet. 

En ytterligare märklig företeelse finns på en liten bergig kulle i L9.2. Där finns en välrensad yta 
begränsad i NV och SO av delvis meterstora stenar uppenbart ditlagda i två rader. I NO-änden 
av kullen går en byggd liten uppgång till ytan. Omedelbart nedanför kullens SV-ände ligger en 
stensamling som är registrerad som raä 312 Röjningsröse?, men som nu efter avröjning visar 
sig vara en säker grav. Men vad är det för något på kullen? Husgrund? Kullen ligger ganska 
för sig själv här och den kunde kanske ha burit ett förrådshus, t ex hölada som tillhört gården 
M10. Platsens omedelbara omgivning är dock ingen boplats, utan mera låglänt och fuktig. Inte 
heller är fosfaten särskilt förhöjd. Om det är grunden för ett förrådshus, t ex hölada, så är detta 
en av ett betydande antal i Tinnerö-området under förhistorisk tid. 
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Fig 48. Boplats M10.



Skador: Vid avverkningen 1996 klarade den hårda moränkullen av påfrestningarna bra. Långt 
före avverkningen hade naturligtvis militära aktivieter varit på plats och nött och grävt. Den öst-
ra brobanken är svårt skadad i norra delen och fick skador i södra delen vid avverkningen 
1996. Ute i den låglänta marken i väster blev stora hjulspår vid avverkningen. Stensträngen och 
västra brobanken blev svårt skadade på flera ställen. Sammanfattningsvis är boplatskullen väl 
bevarad men omgivningarna illa medfarna.
Man kan fråga sig varför fosfatvärdena är så låga. Är det så att granskogen så snabbt försurar 
marken och lakar ur fosfatjonerna?

Indikationsstörningar: Inga kända.

4.20  Boplats M11

Denna boplats ligger på södersidan om ett litet berg i kanten av vad som i sen tid kallats Smed-
stad Storäng. Uppe på det lilla berget ligger en kraftfull kvadratisk stensättning, raä 23, vars 
norra kant är ytterst välbevarad och ligger i perfekt linje i öst-väst.

På boplatsen finns en husterrass som är något pålagrad av erosionsmaterial från sluttningen 
mot berget, men dess stenförstärkta kant är tydlig. Söder om terrassen finns ett välröjt och väl 
avgränsad yta, tolkad som gårdstun.

Två stensträngar, raä 287, bildar fägata mot söder. Den östra av dess hägnader gör en vid sväng 
över bäcken och landsvägen och återkommer via några impediment efter att ha omhägnat en li-
ten inmark på ca 4 ha. Denna inmark är till stor del odlingsbar och SSO om husterrassen finns 
fossila åkerytor. Vid inmarkens NO-ligaste del finns vid bäcken ett vadställe med hålvägar och 
en stensträng. Även söder om bäcken finns odlingsytor, dock med oklar kronologi till denna 
gård. Där finns även dikesindelade åkerytor från sen tid.

Fägatans två strängar ser olika ut, på så vis att den östra är mera raserad än den västra, som även 
innehåller större stenar. Vid översiktlig kronologisering av stensträngssystemen och markan-
vändningen här (i ett nu vilande projekte Järntida rum) konstaterades att den västra strängen 
har ett yngre ursprung. Den - dvs även funktionen fägata - tillkom när en inmark skapades åt 
väster, troligen tillsammans med gården M10.
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Fig 49. Boplats M11, illa skadad av
avverkningen 1996. 
Skala 1:10 000.



Fig M11
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Fig 50. Boplats M11.



Av gravar finns, förutom kvadraten på berget (raä 23), åtminstone en strax väster om gården, raä 
287, men intill den finns flera misstänkta stensamlingar. Den senare ligger i den senare till-
komna inmarken, vilket antyder att den är äldre än fägatans västra mur.

Det förefaller möjligt att boplatsen N11, intill i norr, är den ditflyttade gården M11.

Skador: Inne på boplatsen finns ett antal militära värn grävda, de flesta nu igenskottade. Sten-
strängar har här och var anordnats till bröstvärn. Våren 1996 skadades boplatsen svårt av an-
svarslös skogsavverkning. Fem år senare behandlades en del av skadorna med grävmaskin, vil-
ket ytterligare förvärrade skadorna.

Indikationsstörningar: Inga kända.

Noter:  13) Samma gravgrupp som för bopl. N11, dvs raä 300.
            21 o 22) God tillgång på vatten i omgivningen.

4.21  Boplats N11

Gården ligger på en öst-västlig moränplatå ca 100 m N om gården M11. Några säkra synliga 
tecken på husplats finns knappast, men rimligt läge för ett långhus är längsmed platåns södra 
kant som bildar terrass. I platåns västra del har i en liten provgrop hittats ymnigt av bränd lera 
och träkol. Växtligeheten  däromkring företer en något grå-blå-grön kulör på våren. Kulörens 
utbredning stämmer väl med utbredningen av hög fosfathalt och mörkgrå kulturjord.

På platån finns en del stensträngar, som formar en av vägbyggen skadad fägata åt öster. Det in-
nebär att man har använt annat utmarksbete än M11. Dock är det fullt möjligt att stensträngarna 
i SV-delen av platån har varit kopplade till gårdstunet till M11 och dess fägata, men något så-
dant syns inte säkert.

Möjlig odlingsmark fanns i sluttningen SO om boplatsen. Även i skogskanten åt NNO finns 
fossila åkrar. Ytan mellan den sannolika husplatsen och gravgruppen raä 300, var enligt 1730 
års karta odlad av torpet Bussins, ÖLM Dnr 159/92:17. Möjliga slåtterytor fanns i stor omfatt-
ning på inmarken i norr, samt även i de lägre delarna av den södra. Vi märker att ytan norr om 
gården nu är inmark, vilket den inte var under M11´s tid.
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Fig 51. Boplats N11. Även forn-
borgen raä 347 är markerad i SO.
Skala 1:10 000.



Karta N11
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Fig 52. Boplats N11



Av gravar finns tre stycken runda stensättningar på rad i platåns norra kant, varav endast den 
västra är registrerad, raä 300. Söder om kanten av den mittre graven ligger ett skikt knytnävsto-
ra stenar, en del skärviga, vilket kan vara en del i ett brätte till graven. En 1994 upptäckt  grav 
finns överkörd av bandvagnar i skogsbrynet i NNO. Den var synbarligen en 6 m stensättning 
med 3 m brett brätte. Gravens samband med N11 är osäkert. I skrivande stund har den blivit 
undersökt och restaurerad, ÖLM Dnr 159/92:14. På ett berg strax ONO om gården ligger 
stensättningen raä 24, en 13 m stor grav, men troligen för gammal för att ha samband med den-
na gård.

Ett hålvägssystem leder från öster och SO om boplatsen ner mot ett vadställe i bäcken i söder. 

Skador: Värnbygge i den mittre av gravarna, liksom  uppe på platån, vars sydkant ställvis fått 
kraftiga ingrävningar. Fägatan är, som nämnts, avklippt av vägar på två ställen. Det sista klippet 
gjordes endast en vecka efter registrering (juni 1985) och trots mitt samtal med vägbyggarna, 
som tyckte jag tramsade om ingenting.
Hålvägen närmast boplatsen, den djupaste och bredaste, förstördes hösten 1994 av  militära 
bandvagnar. Den undersöktes av undertecknad år 1995, ÖLM Dnr 159/92:15.

Indikationsstörningar: Inga kända.

Noter: 12 o 13) Raä 23 resp. 24 och den nyfunna graven ÖLM1
          17) Hålvägar (ÖLM2) ca 100 m åt öster.
           21 o 22) God tillgång på vatten i omgivningen. Graven ÖLM1 in-    

      till befanns vid undersökning ha kistan byggd i ett vattenhål.

4.22  Boplats N14

Två kullar intill Korpvallen bär på ett litet koncentrerat stensträngssystem, raä 299. Redan sy-
stemets solitära läge ger misstanke om boplats.

Den enda plats på som ger fosfatförhöjning och mörk jord är krönläget på den västra kullen. 
Ytan där är avplanad och röjd med antydan till stensträng som begränsning åt söder och ter-
rassbegränsning åt norr. På den östra kullens topp finns två stensättningar (oreg.) men skadade 
av värngrävning och därför svåra att se. 

Kullarna ligger ute i en platt omgivning utan tydlig organisatorisk koppling till omgivande mo-
räner. Runtom de båda kullarnas alla kanter finns rester av fossila åkrar, och återstående ytor på 
kullarna, med boplats och gravar, räcker inte tillnärmelsevis till rejält bete annat än för gårdsnära 
höns och grisar, etc. Stensträngarna riktar sig ut mot kanterna, men inga röjningsrösen antyder 
deras ev. fortsättningars bortröjning från omgivande gärden. Därför är det svårt att avgöra om 
bete skett på de låga närytorna eller längre bort på morän, men troligen har bete skett på båda 
marktyperna. En svagt framträdande fägata på ett impediment i ruta P14.3 i riktning SV mot 
Oxhagen kan ha tillhört boplatsen. I denna fägatas norra ände finns dock ett troligt husfunda-
ment, vilket gör fägatans koppling till gården N14 oklar. Om däremot huset vid fägatan är ett 
fähus till gården så torde saken vara klar, dvs bete uppe i Oxhagen. Detta kvarstår dock att visa.
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Boplatskullens omgivning av närmast enbart lermarker. Åkerhak runt kanten, liksom sten-
strängarnas riktning ger den goda idén att odlingen skedde på lermarken. I projektet Tusen te-
gar kommer detta att belysas och den traditionella tanken att man inte odlade på lera under äld-
re järnåldern kommer att visas vara helt fel.

Nyss nämnda gravar är de enda synliga vid boplatsen. Åt V, i ruta N13.2, finns en nästan rö-
seliknande kvadrat invid vägen, och lite längre bort en rektangulär stensättning, båda raä 25. 
Flera möjliga gravar finns mellan dessa och det här kan vara tillhörande gravplats, men riktigt 
troligt är det kanske inte. Å andra sidan vet jag då inte var boplatsen till dessa gravar finns. Se 
dock Anteckning 11.

På östra kullens östra ände ligger en märklig konstruktion, som framgår av kartan fig 54. Den 
består av en ca 1,5 m bred stenbyggd gång, som in mot kullen mynnar i ett utrymme, ca 3 x 4 m 
stort. Vid inträdet till gången från öster finns som ett trattformigt ”förmak” till vilket en sten-
sträng är kopplad. Utanför ”förmaket” i sluttningen finns terrasshållande stenrader och där-
utanför en låg yta som är stenfri och förefaller vara de inre delarna av åkerytor.

Ett fåtal meter NO om konstruktionen finns en stenfri konkav yta, med delvis (i N) stensatt 
kant. Dess rundade former gör tolkning till åkeryta lite tveksam, liksom dess svårröjda läge i 
sluttningen. Ett smalt ställe i öster ser ut som ingång i ytan. Jag har svårt att finna någon bra 
tolkning till detta, men några ytterligare finns i Tinnerö-området, t ex i D6.2.

Skador: Den förmodade fägatan är avklippt av T1´s gamla skjutbana, vars ruin är kvar. I övrigt 
finns en del gamla grävningar, stora värn och hjulspår på platsen.

Indikationsstörningar: Inga kända.

84

Fig  53. Boplats N14 alldeles vid 
Korpvallen.     Skala 1:10 000.



Fig N14
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Fig 54. Boplats N14



4.23  Boplats P7

P7 är en lite ovanlig sorts plats i skogskanten av skjutbaneskogen på Åsmestads marker, Slaka 
sn. Grundskälen för tolkning till boplats är en fägata från platsen, som leder till uppenbart ut-
marksbete i den högre terrängen. Fägatan, som är en del av systemet raä Slaka 167, är i sin SO-
del nött till hålväg och där finns höga fosfat.
Om marken hade varit plan hade bilden sett standardiserad ut, men här är inte plant. Boplatsen 
ligger ute på en SV-NO-riktad ramp av berg och morän. Fägatan ligger på rampens NV-sida 
och slutar i SV med korta stensträngar åt olika håll. Uppe på rampen finns en avplanad och ter-
rasserad yta som gränsar till fägatans sydöstra stensträng, som håller den högre östra nivån. 
Ytan är rektangulär, stenfri, har mörk kulturjord och delvis högt fosfat. Omväxlande höga och 
låga fosfat har även indikerats på rampens yttersta del.

Rampen är i grunden en naturlig geologisk skapelse, men i dess SO-ände börjar en påbyggnad 
som sannolikt åtminstone delvis är skapad av människor. Där böjer rampen av åt NV och suc-
cessivt åt N och bildar en J-form, vars krok innesluter en vattensamling med grävt utlopp i 
”kroken”. J-kroken kan innesluta rätt mycket vatten, vilket ser ut att ha varit meningen. Vad 
man isåfall har använt vattnet till kan man fundera på, men att placera en boplats på detta sätt är 
så speciellt att det uppsamlade vattnet bör ha haft en avgörande betydelse. Vattnet ligger inte i 
betesmark, utan snarare inne på boplatsen, vilken tycks ha en expansion NV om vattnet, där 
marken är stenrensad med mycket välordnade röjstensupplägg med kantkedjor. Där finns ock-
så en sekundärt anordnad liten fägata - med kort hålväg i inloppet - ut genom den stora sten-
strängen raä 167. Här har dock inte några höga fosfatvärden kunnat konstateras.
Normala näringsfång är väl företrädda. Utmarksbetet finns i NO dit fägatan leder. Bra odlings-
mark finns direkt öster om rampen på en sandig/moig, stenfri sluttning med åtskilliga tydliga 
åkrar och röjningsrösen. Primär slåttermark finns i den mycket stora leriga lågytan i SV, som 
är samma dalsänka som mellan boplatserna L7 och M8, men vidgad. 

Tillhörande gravar finnas högst sannolikt på gravfältet intill i N, raä Slaka 95.

Inga kända indikationsstörningar

Noter:    17) På uppsidan av Slaka 167 utmed höjden i N, samt därifrån in till boplatsen.
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Fig 55. Boplats P7 i skogs-
brynet i den f.d. 
Kramsängen.
Skala 1:10 000.



________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Skador: Stora värn är grävda på rampens yttersta del och har skadat platsen och dess 
stensträngar  Djupa hjulspår längs raä 167, dvs i den forntida vägen.

87

Fig 56. Boplats P7.



4.24  Boplats P9

Denna boplats ger bra indikation, men platsen är mycket sliten av militära övningar. I en avkör-
ningsficka har terrängfordon stått uppställda mitt i kulturlagret och vid regnigt väder har svarta 
rännilar runnit iväg därifrån. Förutom förslitning är här ett populärt avstjälpningsställe för all-
sköns bråte, främst trädgårdsavfall från stan.
På platsen finns rätt mycket stensträngar utöver den som är registrerad, raä 313. Åtminstone två  
är kopplade till sänkor, som går tvärsöver våtmarken i NV, över till moränkullen där, som f ö 
har tydliga fossila åkrar i söderkanten, se Restyta D. 

Vid boplatsen finns även åtminstone en grav farligt nära en avstjälpningsplats. Mycket talar för 
flera gravar i sluttningen åt N-NO. Här finns även ett ganska rikt bestånd av fossila åkrar med 
tillhörande förhöjda röjstråk emellan och bredvid. En del av dessa strukturer verkar fortsätta ut 
på leran i de välvda åkrarna där.

Boplatsen är svår att få grepp om pga skadorna och kanske borde jag ha nöjt mig med att kalla 
den för boplatsindikation. I mitten av rutan P9.2 finns i krönläge en terrass med starkt förhöjda 
fosfat och mörk jord, men närheten till Smedstugan gör tolkningen osäker eftersom stugan 
tycks ha haft en del uthus åt det här hållet. Ändå går en av stensträngarna till terrassen. 

I rutorna P9.3 och 9.4 finns talrikt av tydliga fossila åkerytor och i P9.4 finns högre fosfat när-
mast boplatsen, varför jag tolkar situationen så att åkrarna har tillhört denna boplats. Man kan 
lägga märke till att dessa åkrar ligger utanför hägnaden till Storängen, men tycks senare inkor-
porerade med ängen. Tolkningen kan göras annorlunda, men det kan tyda på att boplatsen i nå-
got skede hade del i Storängen.
 
Platta leriga ytor för slåtter fanns rimligen åt öster och kring våtmarken i norr. Kanske, som 
sagt, även på Storängen.

Skador: Svår nötning av militär verksamhet, som även röjt bort stensträngar. Andra schaktning-
ar och vägdragningar kors och tvärs. Avfall stjälps ständigt på platsen.

Indikationsstörningar: Smedstugans närhet omedelbart i öster ger påtaglig osäkerhet om former 
i marken och vissa fosfathalters ursprung i den riktningen.
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Fig 57. Boplats P9 på östra änden 
av en hög blockig moränrygg. 
Skala 1:10 000.



4.25  Boplats P11

Platsen ligger på den norra delen av den morän-/bergrygg som löper i N-S-riktning genom 
Smedstad storäng. Gården är en av flera som ligger i kanten av den 15 ha stora inmarken, som 
är helt omgiven av stensträng sånär som på korta avsnitt i norr som försvunnit bl.a för den nuti-
da vägen. Framtida forskning får visa vilken roll gården haft i bruket av inmarken. 

Gården har synbarligen haft en fägata ut åt norr. Ingen markerad husplats har hittats. I slutt-
ningen åt öster inom boplatsen har militära värn och löpgravar grävts, varvid stora mängder 
svart kulturjord kommit i dagen. Kulturlagret har karaktären av organisk avfallsdeponi. I sam-
ma sluttning, lite åt norr, finns ymnigt av skärvsten i marken och där finns också en skärvstens-
hög, kanske två.

Kombinationen av organiskt kulturlager och skärvsten (åtskilda) kan leda tankarna till skinnbe-
redning, där skärvstenen har uppstått genom att man via sten värmt vatten i stora trätråg. Det or-
ganiska avfallet skulle då till avsevärd del ha varit animaliskt beredningsavfall.

På kanten till sluttningen åt väster finns en flack stensamling som säkert är en grav. Den göm-
mer sig i gräs och buskage, men den har en välordnad rund form och mycket jämt stenmaterial. 
Den är ännu inte registrerad. Annars torde moränkullen i norr, R10, vara kullen med gravarna. 
Förutom att kullen har burit en gård av delvis yngre datum så har den använts militärt under så 
lång tid och mycket är omstuvat. En stensättning (oreg) har dock hittats och flera omgrävda 
stensamlingar finns här. ”Graven” raä 222 ligger ett stycke NO om kvadraten.

De synliga resterna på platsen ger ett visst intryck av att ha varit boplats innan skärvstenarna 
och kulturlagret producerats. Anslutningen av fägatan till platsen verkar vara ändrad och passar 
synbarligen inte längre in. Möjligen kan boplatsen ha flyttat till R11, som därefter fortsatt att 
bedriva någon tillverkning på P11, t ex skinnberedning. Slutligen är platsen överodlad och det 
är rimligen gården R11 som har gjort det.

Skador: De omfattande grävningarna på platsen samt hjulspår från terrängfordon. Överodlingen 
under äldre järnålder.

Indikationsstörningar: Man blir misstänksam när man ser det tjocka svarta lagret vid denna till 
synes blygsamt stora boplats, men inga kända störningar från senare tid finns. Inte ens fästet 
för flaggstång strax i norr indikerar bebyggelse, se R11. 
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Fig 58. Boplats P11 med sin stora
mängd skärvsten. 
Skala 1:10 000.
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Fig 59. Boplatserna P11 och R11.



4.26  Boplats P12

Denna boplats - misstänkt sedan länge - blev bekräftad i samband med en arkeologisk utred-
ning av den skog som Smestad-kartan 1780 anger som Oxhagen. I utredningen, som gjordes 
av undertecknad i Östergötlands länsmuseums regi, finns den och dess omgivning karterad, 
ÖLM Dnr 159/92:17, och fig 61 är ett utdrag.

Boplatsen är ett utmärkt pedagogiskt exempel på agrar indelning av marktyper med stenmurar 
som nu är stensträngar, se kartan fig 61. Vi kan tydligt urskilja de tre grundläggande mark-
funktionerna kring boplatsen, som ligger centralt i systemet på en markant platå som delvis är 
byggd.

Ytan åt öster mellan stensträngarna är som kartan anger platt, låglänt och fuktig. Dess karaktär 
av dalgång innebär att den har fått lersediment i marken. Rimligtvis var detta en stor slåtteräng 
till gården. Åt rakt motsatt håll, åt V och NV är marken svagt sluttande och stenig 

pga måttlig svallning. Här har man röjt undan stora stenmängder för odling och de ofta rektan-
gulära ytorna framgår tydligt i terrängen och på kartan. Odlingar finns även inom ängsmarken i 
den sandiga sydsluttningen, och tecken tyder på att hela denna ängsmark någon gång varit od-
lad. Även lermarker omkring kan ha varit odlade, vilket stensträngars beteende tyder på.

Rakt söderut och åt NO finns betesmarkerna på moränmark. Ytan åt söder har koppling till sto-
ra utmarksbeten åt det hållet, men utanför kartan. Längst åt väster finns en stor yta med lerigt 
markinnehåll. Den ytan är en del av Smedstad Storäng, men hägnades redan i förhistorisk tid 
och förvaltades då av flera gårdar. 

Gravar till boplatsen finns synliga i ett exemplar i raä 221. På kartan finns även den för området 
mycket udda graven ÖLM1, som undersöktes samtidigt som Oxhagens arkeologiska utredning 
pågick. Denna grav ska nog inte räknas in i boplatsens inventarier. Var ytterligare gravar kan 
finnas är oklart, men en plats där det med förefaller lämpligt är på höjden ca 50 m NO om bop-
latsens mitt. Platsen företer vissa spår av möjligheten att det är så. 
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Fig 60. Boplats P12  mitt i Ohagen. 
Skala 1:10 000.



P12
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Fig 61. Boplats P12.



Skador: Ett större antal värn är grävda i boplatsytan, en del riktigt stora. Dessutom finns gräv-
ningar för körvägar i boplatsplatåns kanter åt öster. Stensträngen kring boplatsen är bortschak-
tad för väg i NV och främmande vägmaterial av småsten förefaller vara påfört där. Militära kör-
ningar med pansarbandvagnar, terränglastbilar och motorcyklar har i hela området gjort stora 
skador på marken och drabbat fornlämningar som kommit ivägen, främst fossila åkrar och 
stensträngar. Sådana körspår finns fullständigt karterade i utredningen ÖLM Dnr 159/92:17.

Indikationsstörningar: Det finns åtminstone fyra torp och andra stugor med anknytning till Ox-
hagen. Samtliga ligger i hagens utkant och torde inte direkt ha stört boplatsen som ligger inne i 
mitten. Dock kan störningar finnas i samband med åkrarna i NV. 

4.27  Boplats R6

Detta är en av flera gårdsplatser (P7, R6, S5, T4, m fl) utmed terrängkanten åt NV från Humpen 
i P7, allt på Åsmestads marker, Slaka sn. Gården R6 ligger på en framträdande moränkulle med 
fin utsikt över omgivande landskap västerut. Huslägen finns i form av terrasser på SO-sidan 
och två gavellägen är stensatta. Terrängsituationen har vissa likheter med Särstad i Rinna sn, 
Ög, vilket gör att även organisationen likartad, om än mera undangömd än det präktiga Särstad. 
Lermarkerna ligger åt SV, betet på moränen i NO och däremellan finns åtskilligt med svallsedi-
ment för odling. 

På kullen och dess kanter finns goda ytor för odling och på norra delen av kullen finns åtmins-
tone två mycket tydligt avgränsade fossila åkrar. Även i terrängen NV om kullen finns mark-
material lämpligt för odling, men avgränsade parceller är svåra att se i det ofta långa gräset. I 
övrigt är boplatsen omgiven av mark lämplig för slåtter, vilket passar väl till den 250 m långa 
fägatan, byggd av två stenmurar, som börjar strax intill och går åt NV. Denna fägata/väg är som 
funktion minst 900 m lång och börjar nere vid Humpen i SO. Slåttermarken i norr (Hälgslätten)  
är idag närmast förstörd av skjutbanor och bullerdämpande granplantering.
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Fig 62. Boplats R6 på en ek-
bevuxen kulle vid gärdet.
Skala 1:10 000.
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Fig 63. Boplats R6.



Betesmark för gården kan ha funnits i de högre delarna av moränerna i öster. Boplatsen är inte 
så hårt kopplad till stenstränssystemen och kan ha haft bete på mark som schablonmässigt bru-
kar anses som slåttermark. Detta, och åtskilligt annat, gör att gården tycks ha sitt ursprung i 
förromersk järnålder, en tid då var det vanligast att betet var förlagt till den lägre lermarken.

Av gravar finns en omrörd kvadratisk stensättning på kullens norra del, raä Slaka 92. Ett fåtal 
meter NO om den finns sannolikt ytterligare en grav, men rund. Begravningsplatsen bör annars 
ha varit gravfältet Slaka 95 ca 200 m åt öster. Där finns ca 15 synliga gravar vilket mycket väl 
räcker för ytterligare en gård. Gravfältets synliga gravar ligger glest och det torde finnas mång-
falt flera begravningar. Dessutom finns i gravfältets västra ände ett röse av klar bronsålderska-
raktär, vilket skapar en fundering om gården etablerades redan under den tiden. Så kan det 
mycket väl vara.

Skador: Värn grävda i boplatsen. Hjulspår i körväg som går rakt över boplatsen. Skjutbanor har 
förstört tillhörig mark i N och NO. En tidigare militär ABC-bana, numera Räddningstjänstens 
övningsplats, finns alldeles intill boplatsen. När ett tillhörande mindre hus byggdes där, se fig 
63, visade sig jorden som grävdes upp vara klart mörkare än naturligt.

Indikationsstörningar: Inga kända.

Noter: 12) Raä Slaka 92 + en oreg. intill
       13) Raä Slaka 95

14) Raä Slaka 95

4.28  Boplats R10

Platsen ligger starkt upphöjd på en moränkulle norr om nutida bilvägen och omgivningarna gör 
det lätt att förmoda en boplats här. Ändå är kullen hårt åtgången av militär verksamhet genom 
körvägar, skyttegravar och värn. Dessutom har den nutida vägen tidigare haft en sträckning upp 
på kullen. De ytor som inte är körvägar eller värn är kraftigt igenslyade.

Jag har länge observerat fossila åkrar och en del röjningsrösen här. Vid goda förhållanden ses 
även stensträngssystem och en sträng kompletterades in i registret 1987. Vid besiktning av 
skador vid motorcykelkörning framträdde plötsligt en öst-västlig terrass i en svag norrsluttning 
i kullens västra del. Terrassen fortsattes av en stensträng och där motorcyklarna hade åkt syntes 
mörk jord med mycket skärvsten. Vid noggrann kontroll i skyttevärn konstaterades stora be-
stånd av kulturmörk jord. Ett antal jordprover ur dessa och en skärvstensförekomst togs vid ett 
senare tillfälle och höga fosfathalter kunde konstateras. På kullen växer ett femtontal bokar och 
enstaka körsbärsträd.

I samband med undersökning av lämningar vid planerad bandvagnsväg i ruta P10.1 år 1993  
konstaterades en fägata/väg från nutida väg upp mot boplatsläget, liksom åkrar och stensträngar 
i P10.1 som kunde tolkas som att fägatan - åtminstone fäsida - fortsatte åt väster. 
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De agrara omständigheterna kan således sammanfattas så att över 40 odlingsytor finns på kul-
len och i kanten av den intilliggande Storängen. Där finns även stora slåttermöjligheter tillsam-
mans med gärdena omedelbart väster, öster och norr om boplatskullen. Betet kan härledas till 
markerna åt väster, men detta är inte helt klart eftersom någon kronologi till närliggande boplat-
ser inte finns och för att marken dit är så omgjord av nutida verksamheter. Dessutom är gården 
troligen långvarig på platsen och förändringar i markanvändningen har säkert skett.

Vi kan notera att mängden boplatser i närheten är närmast extrem. P9 omedelbart väster om kan 
t o m  diskuteras som en del av denna gård. I P10.1 hittades åtminstone ett hörn med syllsten 
och ifyllning med skärvsten innanför. Fosfathalten här nere är delvis mycket hög, men närheten 
till Smedstugan (Grindstugan) några tiotals meter åt norr gör bedömningen svår utan närmare 
undersökning. Ytterligare boplatser i närheten är ju P11 och R11. Det är möjligt att vi har ett 
rätt stort sammanhängande konglomerat av gårdar här. Är detta en by? Det är åtminstone en A-
gård enligt A-gårdshypotesen, se avsnitt 2.7.1

Det är viktigt att observera att denna boplats inte självklart kan dateras till bara äldre jäå. Sten-
strängarna talar i detta fall inte ett tydligt språk, utan verkar raserade och delvis överodlade. En 
röjstensvall på kullens norra sida kan t o m vara medeltida.

Gravarnas lägen är svårbedömda, men åt öster på kullen finns en grav raä 222 som dock knap-
past är en grav, utan röjsten som dragits upp på en berghäll på sedvanligt sätt intill en tydlig 
åkeryta. Därutöver finns en 8 m stor kvadratisk grav intill där ett litet militärt förråd tidigare 
stod. Det är dessutom kanske troligt att en del grävda värn är anlagda i gravar, t ex omedelbart 
väster om kvadraten. Platsens omfattning låter ana ett behov av en omfattande gravplats, vilken 
får konstateras vara ohittad. 

Skador: Många värn och skyttegravar uppe på kullen, liksom körvägar kors och tvärs. Motor-
cykelkörning. Vissa värn kan ha ett klart kulturhistoriskt värde.

Indikationsstörning: Smedstugans närhet kan ge tveksamhet om en del företeelser, t ex fosfat, 
men den tveksamheten gäller endast boplatsens utbredning åt väster.
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Fig 64. Boplats R10 på en markant 
och i alla tider använd kulle. 
Skala 1:10 000.



R10

Fig 63
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Fig 65. Boplats R10 med de över 40 fossila åkrarna markerade. Boplatsen ligger
på västra delen av kullen och har kulturlager som syns tydligt i de militära värnen och
 löpgravarna. Den registrerade graven 222 är helt säkert röjsten uppdragen på en 
berghäll. Däremot finn, som synes, ett par andra gravar.



4.29  Boplats R11

Insikten om denna boplats grundar sig på en terrass i ungefär öst-västlig riktning i sydsluttning. 
Terrassen är åtminstone på tre sidor begränsad av stensträngar och på den västra halvan finns 
en tvärgående stenrad i markytan, kanske syllstenar. Öster om terrassen passerar en väg utmed 
stensträngen raä 314. Vägen kan härledas mer än 2 km söderut och kanske en km norrut. Detta 
är ett av de sällsynta fall då vägen passerar alldeles invid gården.

På platsen finns också ställvis mycket höga fosfathalter i gropar med svart mull, men all-mänt är 
fosfatvärdena på platsen rätt låga. Det är fullt möjligt att den nutida vägen alldeles N om terras-
sen har förstört boplatsens totalsituation så att platsen är svårläst. Och kanske finns ett starkt 
sambandet med gården R10 strax intill. Framtiden får leda oss till visshet.

Agrar verksamhet kan kopplas till inmarken i V, Storängen. Även direkt öster om platsen är i 
gårdens tid inmark och i östsluttningen är närmast all mark åkermark, se fig 59. Det är min be-
dömning att boplatsytan P11 är överodlad av denna gård. Även ytan som gränsar till terrassen i 
N tycks vara en odlingsyta. Slåtterytorna är stora och finns samtliga i inmarkerna. Bete finns 
på kullen i N, ruta R10, dit vägen/fägatan leder. Åtskillig mark omkring gården är även bra be-
tesmarker och i detta täta boplatsområde är det svårt att bestämma markanvändning eftersom 
den beror av boplatsernas inbördes kronologi.

För gravar kan sägas samma sak som för P11, men intill terrassen i NV finns dessutom en båg-
formig stenrad som något liknar en kantkedja i en grav. Konstruktionen är pålagd med 
schaktmaterial från vägen och en stor sten. Ca 30 m NV om ”bågen” ligger en rätt tydlig grav 
ca 8 m stor (oreg.) och lite längre åt NNO ligger raä 222, som dock rätt säkert är röjsten. I kul-
len finns flera möjliga gravar som kan ha grävts sönder till värn. Kullen har använts länge och 
intensivt för militära övningar, men här kan ses rester även av stensträngar, många fossila åkrar 
och röjningsrösen, jfr boplats R10.

Skador: Nyss nämnda skador i kullen i N. Stora värngrävningar strax intill (N om) terrassen. 
Den nutida vägen, som skurit bort en stor bit av boplatsen och den forntida vägen åt norr. Ytan 
S om terrassen har tidvis under 1980-talet varit helt omrörd av spår av terrängfordon 
(=lervälling). Vid avverkningen 1996 stod en ”skördare” på terrassen, men den höll bra.

Indikationsstörningar: S om platsen finns ett fäste för flaggstång, vilket ger funderingar. Flagg-
stången har dock hållit varningsmarkering under den tid som Storängen var granatkastarfält. 
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Fig 66. Boplats R11 strax norr om
P11. Skala 1:10 000.



Omedelbart N om vägen låg till nyligen ett militärt förråd. Det är nu rivet och marken städad 
och avplanad. Förrådet torde inte ha stört, utan ska snarare ses som en skada.

Det kan här påpekas att den nutida vägen här förbi, har en föregångare som är ganska gammal. 
Den var kvarnväg från Slaka till Tannefors. I hela den gamla vägsträckningen är fosfathalten 
hög.

OBS! 1000-delskarta är samma som för boplats P11.

4.30  Boplats S5.3

Inklämd mellan två skjutbanor och räddningstjänstens övningsplats ligger boplatsen S5.3 och 
den har en granne inom samma ruta, boplatsen S5.4. Pga närheten är boplatsernas agrara in-
ventarier inflätade i varandra och troligen delvis använda av båda. Detta möjliggörs av att S5.3 
enligt flera tecken är något äldre än grannen. I sammanhanget kan även nämnas grannen åt 
motsatt håll, T4, som vid översiktlig besiktning befunnits vara ganska omfattande. Mellan S5.3 
och T4 går en hålväg som troligen är kopplad även till S5.4
Boplatsen har sina byggnader placerade på terrasser, varav den största är 32 m lång, riktad Ö-V 
i markant sydläge. Ytterligare en terrass ligger närmast vinkelrätt mot den förra i V. 

På den stora terrassen finns en trolig kontur av husväggen kvar. Formen tycks inte vara av-
smalnande i ändarna. I terrassens kant åt öster syns det ca 0,3 m tjocka kulturlagret i ett värn. 
En äldre rotvälta i terrassen visar svart jord med ymnigt av skärvsten och det finns ytterligare en 
liten svart skärvstenshög vid terrassens norra kant. I övrigt är terrassytan tätt igenväxt av slån, 
hassel, törnen, etc, och är mycket svårforcerad.

De agrara nyttigheterna åskådliggörs av en stor fägata åt SO, vilken vidgar sig till betesmark i 
höjd med boplatsen R6, se fig 63. Denna fägata är den längsta av två byggda hägnader som 
finns i Tinnerö-området, ca 250 m, och även den bredaste, 10 - 22 m. Jag vill emellertid genast 
öppna för möjligheten att det inte har varit en fägata, utan bara slutresultatet av omorganisation 
och att därmed hägnaderna är av klart olika ålder (kartografisk fägata, se kap. 2.3). På bop-
latskullens sluttningar finns rätt stora och väldefinierade åkerytor, liksom på dess krön väster 
om berget. Även söder om fägatan är sandigt och väl ägnat som åkermark. Ytterligare åt söder, 
nere på den styvare leran, är möjligheterna till slåttermark stora. 
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Fig 67. Boplats S5.3  intill f.d.
NBC-banan, numera Räddnings-
tjänstens övningsplats.
Skala 1:10 000.



Boplatserna S5
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Fig 68. Boplats S5.



Gravplatserna är ett stort frågetecken, som förstärks av den omfattande bebyggelsen i denna ter-
räng. Den som kan komma i fråga är gravfältet Slaka 98 med 12 st runda gravar, varav den 
största är 16 m diam, vilket är mest i Tinnerö-området. Åt norr låg tidigare två kvadrater raä 
Slaka 99, numera förstörda av skjutbanorna. Nämnda gravfält raä Slaka 98 tycks ligga lite väl 
långt ifrån, men med tanke på att en väg går längs hela denna sluttning, blir kanske närheten 
större än det geografiska avståndet anvisar. Men jag tror inte på det.

Skador: Skjutbanorna har totalförstört sambanden åt norr. Vägen SV om terrasserna är dragen 
genom boplatsen och stora schaktmassor ligger invid stora terrassen. Grävning för ledningar 
till NBC-banan förstörde en stensträng och dess funktionssamband. Gammal odling och di-
kesgrävning intill fägatans södra stensträng har skadat hägnaden genom påläggning av bl.a 
sten. Vid grävning för NBC-banans västra del kunde jag vid upprepade besiktningar inte finna 
några spår av forntida verksamheter.  

Indikationsstörningar: Inga kända

4.31  Boplats S5.4

Denna boplats ligger SO om ett berg alldeles intill skjutbana C på Åsmestads marker, Slaka sn. 
En mycket tydlig terrass i N-S-riktning är inkopplad i stensträngssystemet, som f ö är mycket 
ofullständigt inventerat, sannolikt p g a den under sommartid delvis ogenomträngliga vegetatio-
nen. Terrassen har hela fyra väl synliga utfarter från sig: På östsidan tre stycken och en i väst-
sidans södra del. Terrassens yta är markant stenfri jämfört med omgivningen.

Den 30 m långa terrassen ligger i två nivåer i längsled och antyder två hus som troligen fanns 
samtidigt men det norra anordnat senare. I terrassens södra  del finns grävda värn där fosfatrikt, 
mörkt kulturlager frikostigt exponerar sig. En stensträng går ut från terrassens södra ände, vid 
en skärvstenshög, och går åt väster utmed sydsluttningen. Den fägata(?) som sträcker sig söder 
om terrassen är troligen inte använd som fägata av just denna gård. Det verkar istället som om 
S5.4 använt den för odling, kanske t o m byggnation.

Av två skäl är det lite svårt att få grepp om denna boplats´ olika sammanhang. Dels är det tillträ-
desförbud pga skjutbanorna, dels är i västra delen kraftigt igenslyat. Ändå kan uttydas att  
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Fig 69. Boplats S5.4  sydost om
berget mitt för skjutbana C.
Skala 1:10 000.



det agrara näringsfångets tre grundkomponenter är företrädda i normal omfattning. Leran i S, 
och delvis i N, Hälgslätten, ger goda slåttermarker. Närmast terrassen i sydsluttningen i väster 
finns sandig mark som har varit åkrar. Även på andra sidan fägatan är det sandigt innan glaciala 
leran tar vid och längre ner det postglaciala ytskiktet. 

Vad gäller betesmark verkar den långa fägatan inte vara kopplad till boplatsen. Eftersom två ut-
farter från terrassen är riktade åt ca NO kan man misstänka att primär betesmark fanns däråt, 
men bevisen har förstörts av sentida odling och av skjutbanorna. Detta är samma organisatoris-
ka sida för bete som för boplatsen P7. Dessa ytor har av skjutbaneskäl inte kunnat detaljstude-
ras, vilket är en stor brist. Motsvarande gäller gravplats, vilken inte har kunnat lokaliseras och 
alla kända gravar ligger rimligtvis för långt bort. Här finns således mycket inventeringsjobb att 
göra, men tyvärr är förmodligen skjutbaneområdet ur den synpunkten förstört.

Skador: I husterrassens södra del är grävda värn, liksom i kullen västerut. De många skjutba-
norna i området har förstört marksambanden för ett flertal boplatser, bl a denna. Även sentida 
odling har, av diken att döma, försiggått på boplatsmark ett fåtal meter öster om terrassen.

Indikationsstörningar: Inga kända.

OBS! 1:1000-kartan är samma som för boplats S5.3.

4.32  Boplats S13

Denna boplats hittades då jag sökte igenom terräng som enligt tidigare insikt om fornlämnings-
beståndet var tvungen att innehålla en boplats. I närområdet finns flera hundra meter sten-
strängar men ingen är registrerad.

Hus har legat på en platå som sluttar brant åt S och flackt åt N där en hålväg leder upp till hus-
platsen. Från kullen går en stensträng åt NV och fortsätter på norra sidan om berget i ruta S12. 
Där har strängen en körväg på södra sidan om sig. Även åt öster går en stensträng som kom-
pletterat med en fragmentarisk sådan i parallellt läge bildar en fägata ut åt det hållet med fätratt 
på kullen S14.1.

Platsens omständigheter är inte genomsökta idetalj men en del troligheter kan redovisas. Agrart 
ligger boplatsen bra till med stora åkermöjliheter i stensträngs A-situation (Franzén 1994:13) 
utmed norra kanten av Traktorkullen, väster om gården. Möjliga slåtterytor är väl representera-
de i omgivningarna. Bete indikeras av fägata mot öster där utmarksbeten kan tänkas i riktning 
mot S 14.4. Fägateriktningen kunde innebära att tillhörande gravar ligger i gravfältet raä 31 el-
ler 33, men detta är lite för långt bort från boplatsen och båda ligger utom synhåll. 
Vägen/fägatan norr om Traktorkullen leder åt motsatt håll, så lägen för betesmark är troligen i 
båda riktningarna

Ytterligare en resurs för näringsfånget är Smedstadbäcken 100 m norrut från boplatsen. Nu är 
det även troligt att det funnits bebyggelse i närheten i R14.1, åtminstone finns kulturlager och 
en del andra indikationer där, se Boplatsindikation R14. En säker sentida bebyggelse är Skar-
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panstugan i R13.2, känd från det omtalade Skarpan-mordet på 1820-talet. Från den finns två 
husgrunder, åkrar och en mängd täta buskar. Nämnas bör också de fina välvda åkrarna vid 
Skarpan-stugan. En av åkrarna är t o m ryggad. Tyvärr har modern odling upptagits där igen 
nyligen, varvid formerna planats ut och den ryggade åkern är nu bara välvd.

Det kan nämnas att i grannskapet finns ett betydande antal skålgropslokaler, raä 32, 210, 217, 
218, 224, m fl.

Skador: Viss militär verksamhet, men närhet till sentida åker ger en del röjsten och diken. Ett 
hästridspår går över husterrassen och har gjort lite modern hålväg i dess SO-kant. 

Indikationsstörningar: Närhet till sentida bebyggelse, men inte så nära boplatsen att den kan ha 
stört nämnvärt. Tvärsöver den östriktade fägatan finns en hög som ser ut som en gravhög som - 
enl känt mönster - gjorts till jordkällare.

4.33  Boplats T4

Detta är en gårdslämning med omfattande inventarier, ehuru mycket lite igenomsökta. Skälet till 
den bristen är främst att detta har varit avlyst område i samband med skjutbanor. Dessutom är 
här kraftigt igenväxt av tät sly blandad med vindfällor som ligger kors och tvärs. Det är möjligt 
att T4 ska ses som en del av ett större komplex tillsammans med S5-gårdarna, se fig 68 som vi-
sar en hålväg och en stensträng som åt NV går in mot boplatsområdet T4. 

Gården låg i en sluttning åt SV och flera husterrasser finns i den rätt branta terrängen. Längst 
ner finns en ca 30 m lång terrass alldeles där sluttningen börjar. Terrassen bär ett mörkt kultur-
lager med skärvsten, vilket kan ses i ett värn som grävts i den. Stensträngar ansluter i båda än-
dar till terrassen. En numera mycket lite använd körväg går uppe på terrassen. 

Längre upp i sluttningen tillstöter en terrass som utmed sin längd sluttar svagt åt NV. Den ter-
rassen är åtminstone 30 m lång. Här uppe på och nära krönet finns åtskilliga stenfria och an-
ordnade ytor som dock i skrivande stund är mycket svåra att få grepp om pga alla vindfällor 
och sly. Dessutom finns här omfattande skyttegravsgrävningar och från platsen går en nyfun-
nen stensträng åt NO mot Skyttecentrums stora hus.
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Fig 70. Boplats S13 i ett i forna dagar
mycket aktivt område. 
Skala 1:10 000.



Agrart ligger boplatsen bra till. Dalgången i SV kan ha varit produktiv slåttermark och dess 
mera sandiga högre delar bra för odling. Sluttningen omkring U3.4 är översållad med fossila 
åkrar och vanligtvis korta stensträngar med röjsten. Bete indikeras till den högre moränen av 
stensträngen vid den lägsta terrassen, men här omkring är så intensivt sönderexploaterat av mi-
litära anordningar att situationerna inte till närmelsevis går att tolka på ett stadigt sätt.

Om det är svårt att få grepp om boplatsen så är det likadant med dess gravar. Visserligen finns 
raä Slaka 98 uppe på kullen i U4.1, men detta gravfält ligger besvärande långt bort. Dessutom 
finns mycket sannolikt en boplats till i U3 (Boplatsnärhet U3) som passar bättre till det grav-
fältet. Sönderexploateringen får även här bära skulden samt det faktum att skjutbaneområdena 
åt NO är avlysta och inte har kunnat genomsökas på ett avspänt sätt.

Skador: Mycket omfattande värn- och skyttegravssystem finns här. Den sentida åkern (nu tal-
lodling) går i SV upp mycket nära boplatsen. Mängder av militära anordningar, bl a skjutbanor.

Indikationsstörningar: Inga kända.

4.34  Boplats T8

Platsen är belägen helt nära och öster om skjutbana A och på Djurgårdens marker. Den ligger 
även nära den enorma jordhög som lagts upp 500 m väster om Smestad. 

Det omedelbara synintrycket av boplatsen är en platå högt på sluttningen till ett mindre berg. 
Till platån leder en väg utmed en stensträng och platån är delvis utökad med schaktmassor i sen 
tid. Kring platåns NV- delar finns en samling fossila åkrar begränsade av röjstenstråk och ni-
våhållande stensträngar. En stensträng går iväg till väster om berget men är därefter förstörd av 
sentida verksamheter. Uppe på platån står en förfallande tegelmur, som har varit del i den äldsta 
hinderbanan till regementena. Ytterligare rester av sådant finns i sluttningen.
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Fig 71. Boplats T4.
Skala 1:10 000.



Några meter söder om den plats där uppfartsvägen når platån finns en till synes sentida liten 
byggnation av sten, vars synintryck är källargrund, men ändå inte. Fosfathalterna är höga och 
varierande, medan de sena schaktmassorna som fyllt ut platån har låga fosfat. 

Agrart är boplatsen relativt lätt att tolka. Betet har funnits i den steniga moränen rakt i söder. 
Fädrift är sannolikt vägen till boplatsen och den vägen, inkl. stensträng går idag in under den 
stora jordhögen. Lämplig slåttermark finns det gott om i omgivningarna t ex på de dåvarande 
sanka stränderna till den vattenrika ytan i NV, som på tidig karta kallas Djurgårds kärräng. 
Åkerytor har redan nämnts, men åkermark har i sen tid även funnits där skjutbana A nu ligger, 
vilket syns tydligt i marken. Till näringsfånget kan tänkas även ingå Smestadbäcken strax ned-
anför i dalen. Det vore inget märkligt om det fanns fisk där på den tiden.

Av gravar finns inte mycket som passar, men eftersom betet finns åt söder, liksom den stora hö-
gen, är risken att gravarna ligger under den. Annars är de kända gravarna få i omgivningen. 
Närmast är gravfälten raä 83 och 85 åt NO och raä 86 åt NV, men samband med denna boplats 
förefaller alltför långsökt. Gravarna raä 27 och 28 åt SO ligger också långt för bort. Vi får som 
så ofta lämna frågan öppen.

Skador: Schaktmassor som vidgat platån och givit formfel. Vissa övningsanordningar. Militära 
grävningar här och var, men inte frekvent. Fägatan ut från boplatsen övertäckt av jordmassor 
och denna hög förstör totalt synintrycket av boplatsens närmaste omgivning. Det är oklart vad 
vägen förbi skjutbana A kan ha tagit med sig. Bäcken har i mycket sen tid gjorts om till utfalls-
dike, vilket ger total blockering till den omgivningen.

Indikationsstörningar: Ingen sentida bebyggelse finns på kartor och inget syns. 
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Fig 72. Boplats T8 på norrsidan om
ett litet berg. Skala 1:10 000.



4.35  Boplats T10

Denna boplats ligger helt nära Smestad och högt upp på en sluttning. Hus har synbarligen pla-
cerats på en terrass som uppvisar stort innehåll av kol och sot och höga fosfat. Terrassen är 
riktad ut mot NO, men dess höga läge ger god exponering för södersol. Stensträngssystemet 
raä 225 slingrar runt på kullen här, bl a en sträng från söder som når kullens krön alldeles där 
det har stått ett hus, kanske en smedja, i sen tid. Utmed stensträngen går uppfarten till smedjan 
och den vägen har med stor sannolikhet varit uppfart till gården även under järnåldern. Tolk-
ningen till smedja grundar sig bl a på att en stor rutten stubbe finns ”inne” i huset, vilken kan 
tolkas som underlag för stora städet. Huset är markerat på häradskartan  1878. Åtskilliga sten-
strängar utöver de registrerade finns här, särskilt på kullens östra sida rätt långt ner. Dessa or-
ganiserar fossila åkrar. 

Boplatsens läge gör att den har passerats på lite håll av den forntida vägen nere i dalen. Denna 
väg kan följas ända nerifrån Rosenkälla och är förmodligen den som går alldeles förbi boplat-
sen U10 (Raä 84:3), som ligger 400 m norrut.

Två gravar finns kända sedan tidigare här, raä 27 och 28. Den förra är en ganska ojämn rö-
segrav av rätt stora stenar i en omgivning av stenig mark med åtskilliga framröjda åkrar. Raä 28 
är en mycket välbehållen kvadrat, som ligger alldeles intill motionsspåret. Ytterligare en grav 
finns i sluttningen omedelbart norr om boplatsen. Den är en stensättning som det har grävts ett 
värn i och den är bevuxen med en liten tall. Här finns flera stensamlingar i sluttningen som tro-
ligen är röjstensrösen, men marken är rätt skadad och det kan finnas flera gravar här.

I sluttningen norr om raä 28 finns flera stensträngar och tydlig fossil åkermark. Ett par sten-
strängar försvinner in under den gigantiska hög som garnisonen lagt upp här. Strängar och åk-
rar torde tillhöra boplatsen T10, se dock Boplatsindikation T9. Var ängsmarken varit är inte helt 
klart men omgivningen har stora ytor som tillåter sådan hantering. Betet däremot finns enligt 
både stensträngar och terräng i sektorn V - SV. 

Skador: Boplatsen är omgiven av sentida byggnationer. Den förmodade smedjan intill har med 
säkerhet ställt till det för boplatslämningen. På norrsidan av kullen har varit kulfång för fält-
skytte norrifrån och har inneburit mycket schaktande i sluttningarna. De fossila åkrarna i väster 
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Fig 73. Boplats T10 vid Smestad.
Skala 1:10 000.



är klart störda av den skjutbanan. Motionsspår passerar intill boplatsen. Strax SO om kullen 
byggdes 1994 en bandvagnsväg och vid grävning av dike till den framkom spridda träkol och 
bränd lera som inte var tegel. 
Stort militärt förråd i norra sluttningens utplaning. Kullen har, som sagt, varit kulfång och nu 
pågår försök och mätningar för att få kunskap om blyets utlösning och rörelser i marken. Där-
vid har grävts i terrängen och fossila åkrar, röjningsrösen och stensträng har skadats.

Indikationsstörning: Helt uppenbart stugan intill, vars påverkansutbredning inte har kunnat be-
stämmas. Schaktningar kan ha stört gravar till utseende av röjningsrösen. Någon tvekan om att 
här funnits en boplats finns inte.

4.36  Boplats U1O (raä 84:3)
För att kunna jämföra vad som sågs före undersökningen med vad som senare framkom, har ne-
dan återgivits den text som författades innan utgrävning var planerad.

Boplatsen kan tydas att vara ovanligt komplett. Här finns husterrasser, stensträngar, stenrensade 
ytor, ”bomärkesgravar”, gårdsgravplats, en väg, etc. Allt är koncentrerat till södra delen av en 
flack berg/moränkulle 300 m NV om Smestad, den s k Domprostehagen.
Själva boplatsens kärna ligger på en svagt öst-sluttande platå vars norra del är naturlig, medan 
den södra är till åtskillig del anordnad. Platåns norra kant ligger ett par meter över närmast om-
givande mark och bär en husterrass. I platåns södra del finns en kraftig husterrass med skarpa 
avgränsningar och flera nivåer. Den är ca 30 m l och någon meter hög, riktning 15 - 215 gon. 
Terrassen har ett kraftigt kulturlager med hög fosfathalt, bränd lera, keramik, slagg, skärvig 
sten, mm.

Här finns rikligt med stensträngar varav ca 150 m är registrerat, raä 289, men minst ytterligare 
250 m finns. Parallellt med platåns östkant går en tydlig stensträng. Mellan den och platån tor-
de en väg ha gått fram. I dess förlängning åt N fanns tidigare en svag hålväg, som nu efter 
skogsavverkning ej har kunnat återfinnas, men jag har den på foto.
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Fig 74. Boplats U10 (raä 84:3) i
Domprostehagen.
Skala 1:10  000.



Skador: Omfattande grävningar av värn och löpgravar. Ett motionsspår är på ett brutalt sätt dra-
get över boplatsen. Eftersom jag hade synat platsen före det senare ingreppet har jag kunnat 
ange skadorna rätt noggrannt. Skadorna finns rapporterade till Länsstyrelsen i brev 89.10.09.

Indikationsstörningar: Inga kända.

Noter:  22)  Källa springer upp i bäcken söder om boplatsen
        26, 28, 30) Omtalas i ÖLM Dnr 159/92, sid 14 ff.

Fig 75. Boplats U10. Situationskarta med boplats, gravfält, stensträngar och 
terrasser. Kända fornlämningar utanför boplatsens direkta närhet är ej inritade.
Kartan upprättad 1989. Grundkarta från Linköpings kommun.

Övrig tolkning: U10 är en av de boplatser som verkar vara lite mer påkostade och pampiga än 
andra i Tinneröområdet. Detta i kombination med att den ligger helt nära nutidens Smestad 
lockar tanken till att U10 är en gård som fick kontinuitet till vår tid, t ex via U11. Smestad är 
känt i skrift sedan 1200-talet (Smidhastadh) och har en namnform med rötter i äldre järnålder 
(Strid 1982:50, Strid 1986:190).
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Boplatsen U10, raä 84:3, har under tio säsonger, 1993 - 2002, varit föremål för utgrävning av 
Föreningen Forntid i Linköping, varvid omfattande fyndmängder och konstruktioner framkom-
mit. Undersökningarna är i skrivande stund inte slutgiltigt sammanställda eftersom arbetet tän-
kes fortsätta, se dock Hörfors 2001.

4.37  Boplats U11 

Denna plats ligger på kullen omedelbart norr on Smedstad gård, i den s k Magasinshagen. Bo-
platsen har utsatts för en smärre arkeologisk undersökning utförd under 5 x 1 vecka åren 1995 
- 2001. Anledningen till den grävningen var att den kunde tolkas vara ”den felande länken” 
mellan den äldre järnåldersboplatsen U10 som undersöks strax väster därom, och det medeltida 
och nutida Smestad som ligger alldeles intill. Boplatsen antogs således tillhöra yngre järnålder, 
vilket också bekräftades vid undersökningen. 

Det som kännetecknar boplatsen är en mycket fin nord-sydlig terrass på kullens yttersta väst-
kant. Den är ca 24 m lång och har översiktligt undersökts med tvärslagda schakt, varvid även 
framkom att terrassen är uppbyggd på en äldre terrass som av fynd att döma är från ungefär 
senromersk tid. De övre delarna av terrassen får preliminärt dateringen vikinga-tid/medeltid.

Boplatsens sydöstra del har ett enormt stort innehåll av skärvsten i en förekomst som är ungefär 
50 x 25 m stor och minst ett par dm tjockt, vilket väger i över 250 ton. Bland skärvstenarna 
finns även obrända ben i stor mängd i den annars mycket mörka och fosfatrika marken. Vad 
som försiggått på platsen är inte klarlagt.

Inledningsvis hittades inga närliggande stensträngar intill boplatsen, men senare har avslöjats 
flera, bl a en som riktar sig mot husterrassen ungefär från NO. Dess sträckning anvisar att betet 
i det äldre bebyggelseskedet fanns uppe på moränen. Hur den organisationen varit under yngre 
skeden är ännu oklart. I ett sent skede av undersökningen insågs att en stensträngsrest även an-
sluter till terrassens SV-hörn, vilket stödjer ovanstående resonemang.

Övriga agrara förhållanden kan beskrivas som att nyss nämnda stensträngar och dess tolkning 
ger inmark på den flata lermarken Falkhagen strax i nordväst. Fördelningen av åkerytor mellan 
U10 och U11 går knappast att avgöra i nuvarande kunskapsläge. I denna Magasinshage finns 
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Fig 76. Boplats U11  i Maga-
sinshagen.  Skala 1:10 000.



många fossila åkerytor, men dessa ska även delas i tid och rum med U12 strax i öster, vilket 
komplicerar bilden. 

Gravsituationen är synnerligen oklar. Till den yngre jäå kan hänföras ett par gravar raä 80 cen-
tralt i Magasinshagen. En icke R-märkt lämning raä 78 är förmodligen en hög som klövs mitt 
itu vid bygge av bandvagnsväg och visade sig innehålla betongbitar. Ett litet område mellan 
dessa lokaler kan innehålla gravar och ligger helt rätt i förhållande till en trolig fädrift från den 
äldre fasen. Den stora omfattning som den yngre boplatsen - dvs byn - tycks ha haft, gör att 
gravbristen känns avsevärd. En djärv tanke - kanske djärv intill dumhet - kunde vara att de flesta 
ligger begravda vid kyrkan, dvs St Lars. Eller är det Nötabacken några hundra meter ONO om 
byplatsen?  Vi vet ännu inte, men betänk avsnitt 2.7.1, sista stycket.

Att boplatsen U11 skulle vara den ovan nämnda felande länken kan inte föras i bevis, men ing-
enting har framkommit som talar emot. Det äldre förstadiet ska då inte ses som bara boplatsen 
U10 - som det var tänkt från början - utan flera äldre järnåldersgårdar i omgivningen. De välbe-
varade kringmarkerna gör att vi i framtiden borde kunna undersöka detta närmare.

Skador: Precis vid boplatsen har under 1952-53 motståndsnäste byggts efter finsk förebild. 
Detta har medfört grävningar av värn och betongbunkrar som finns talrikt i terrängen. På bo-
platsen finns äldre jäå, yngre jäå och medeltid, vilket gör att varje periods lämningar är skadade 
av efterföljande. En bandvagnsväg går genom den östra delen av boplatsen.

Indikationsstörningar: Samma resonemang som för skador.

4.38  Boplats U12

Denna boplats ligger helt nära och öster om U11. Läget är sydsluttning av Magasinshagen, som 
är en bergig moränkulle med svallsediment på kanterna. Boplatsindikationen består främst av 
ett betydande kulturlager med mörk fosfatrik jord inom ett överraskande stort område som 
sträcker sig ut åtminstone till kanten vid gärdet i öster. Enstaka skärvsten finns ytterligare ca 20 
m ut i åkern och fosfathalten är förhöjd ytterligare minst 60 m åt öster. I östvästlig riktning 
finns genom boplatsen en stensträng som håller en nivåskillnad. Strängen viker vinkelrätt åt 
norr i sin östra ände. Här finns även talrikt av terrasser och andra strukturer.

Inom boplatsen finns svårförklarliga former på marken som mycket troligt är anordnade under 
dess aktiva tid. I boplatsens östra kant vid gärdet finns en nordsydlig yta bevuxen med slån och 
ytan är troligen en husplats. Människoskapade former på marken fortsätter åt norr i den östra 
kanten av Magasinshagen. Där finns många fossila åkerytor varav en del har vidliggande stråk 
av röjsten.

Det torde vara klart att denna boplats har ursprung i åtminstone äjäå. Om den har fortsättning i 
yjäå är oklart utan närmare undersökning, men det skulle förvåna om inte Smestads äldsta by 
hade sin början i dessa lämningar. Idag begränsas boplatslämningen av vägen österut från 
Smestad. På andra sidan vägen neråt sluttningen är sedan länge uppodlat och det är oklart hur 
långt ner boplatsen har sträckt sig. U12 kan möjligen vara endast övre kanten av komplexet.
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Det är också möjligt att boplatserna U11 och U12 sitter ihop och att kulturlagret främst är ska-
pat under yjäå. Man kan notera att mellan boplatserna U11 och U12 finns en skiljande sten-
sträng av rätt stora block. Invid strängen är jorden ganska ljus och fosfathalten låg. Det är möj-
ligt att detta var en skiljande mur mellan gårdarna. Strängens typ och sträckning brukar indike-
ra förromersk jäå, men här intill boplatserna kan annat gälla. Frågorna och möjligheterna är 
många.

Odlingsytor är nämnda och möjligheterna till slåttermark är stora. Betesmark kan genom sten-
strängars belägenhet placeras uppe på kullen, men för en omfattande boplats, kanske by under 
yjäå, räcker detta inte alls. Det är troligt att en hel del ytor som idag är odlade gärden tidigare 
varit betesmark och intill sen tid har marken öster om Magasinshagen varit äng, delad med Ber-
ga by. I yngre jäå kan vi även räkna bort de flesta av de äldre boplatserna i omgivningen, vilket 
öppnar för stora valmöjligheter i markorganisationen.
Om gravar kan sägas i princip samma som för boplatsen U11.

Skador: Vägen från Smestad åt öster skär av boplatsen och odlingen söder om den har fulländat 
den saken. På sluttningen söder om vägen har rätt nyligen tyvärr lagts upp flacka högar av 
schaktmassor, vilket har förstört den topografiska miljön. Gärdet i öster kan i någon okänd ut-
sträckning skära av boplatsen i den änden. De militära skadorna inom själva boplatsen är rela-
tivt måttliga, men värngrävningar finns i fossila åkrar nordost om boplatsen

Indikationsstörningar: Närheten till Smestads sena och nutida bebyggelse har stört och skapar 
osäkerheter. Dessutom kan som vid U11 flera oliktidiga boplatsomgångar kraftigt ha stört den 
föregående periodens lämningar.
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Fig 77. Boplats U12 i sydöstra
delen av Magasinshagen. 
Skala 1:10 000.



4.39  Boplats X6.2

Denna boplats är belägen på sydsluttningen av den ekbeklädda moränkulle vid vars norra ände 
den nu rivna gården Djurgården senast låg. Läget är ypperligt och i den i övrigt mycket forntäta 
omgivningen är det inte märkligt att finna en boplats här.

Av själva bebyggelsen ses tydligt en öst-västlig terrass på kullens sydsluttning. Terrassen är 
kopplad till en stensträng som går mot öster till vägen där den sista biten bildar fägata. I terras-
sens västra ände passerar en sannolikt samtida väg mellan två större block och vidare uppåt 
kullen. Mellan blocken kan en grind ha funnits. Från platsen går en stensträng åt V ut mot gär-
deskanten.

Söder om terrassen finns en helt stenfri yta som kan ha fungerat som tun, men har rimligtvis 
varit odlad i ett tidigare skede. I sluttningen norr om terrassen finns terrasseringar av något 
mindre framträdande sort. Dessa har varit odlade.

Högt upp utmed kullens östra kant går en stensträng med terrass i kullens hela längd.  Uppe på 
kullen finns ett 30-tal odlingsytor. Även i nutid exploaterade ytor omkring boplatsen kan ha 
haft stor potential för odling. De lägre ytorna åt söder och öster är väl lämpade för slåtter och 
odling. Öster om kullen har i ett tidigt skede varit bete, vilket klart kan utläsas ur stensträngssy-
stemen på moränerna omkring. Ett tydligt tecken är den nord-sydliga stensträngen på kullen, 
vilken bara kan ha fungerat med djuren nedanför. Fägatan ut åt öster ger samma besked. Om-
givningen är lerig men moräninblandningen är avsevärd, vilket kan misstänkas redan med an-
ledning av de många moränkullarna i närheten.

Det är svårt att klart bestämma begravningsplats för denna gård. De borde ligga på någon mo-
ränkulle inom synhåll från gårdens verksamhetsområde och gravfältet raä 86, ett par hundra 
meter åt SSO, är en möjlighet, men knappast trolig såvida inte flera gårdar har begravt på ge-
mensam plats. Rent topografiskt borde gravarna ligga uppe i sluttningen på kullen norr om 
boplatskullen. Där är mycket omdanat i sen tid och och ett par gravar finns där visserligen, men 
tillhörigheten verkar långsökt. Frågan får stå öppen tills vidare. 
En stor grav på själva boplatskullen är markerad på kartan. Den är skadad av värnbygge och på-
lagd av röjsten. 
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Fig 78. Boplats X6.2 vid  f d  
Djurgården.
Skala 1:10 000.
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Fig 79. Boplats X6.2 på Djurgårdskullen. Över 30 fossila åkrar kan identifieras 
på kullen och boplatsen ligger i sydligaste delen. På terrassen längst ner i SV 
har en sentida lada varit placerad på en tidigare fossil åker.



Det kan tilläggas att en stensträng från Vallaskogen kommer ner mot boplatsområdet i Y5.2. 
Strängen kommer från en boplats Z5 i Vallaskogens SV-del utanför övre kartkanten i fig 2 och 
därför utanför denna sammanställning. Vi kan här få en antydan om att boplatserna möjligen 
kan ha ingått i samma hägnadslag.

Skador: Boplatskullen är kringskuren av av nutida exploatering och gården Djurgården. Gär-
den, vägar, torp, militära baracker och grävda värn har varit boplatsens omgivning på sistone. 
Stenar i den öst-västliga strängen är söndersprängda i öster mot vägen. Själva boplatsen verkar 
ändå ganska välbehållen, men den kan vara sent överodlad.

Indikationsstörningar: Djurgården intill ger naturligtvis kraftig risk för störning. Det är t ex 
möjligt att den inbjudande terrassen i söder har använts även i något sent syfte. Fosfatvärdena 
kan vara störda. Se även Anteckning 1. Två nutida hus har stått i kullens östra kant, men isole-
ras bort av nivåskillnaden.

4.40  Boplatsen vid Trollkullen, X6.3

Borgen, som dock inte har varit försvarsanläggning, behandlas under kapitel 6.2. På sluttningen 
åt SO, utanför borgen, finns åtminstone två markanta terrasser som starkt liknar husterrasser. 
De har båda längdriktning ungefär SV- NO och den övre har hög fosfathalt och mörk jord, 
medan den nedre har något humös jord men endast lite förhöjd P-halt. Platsen ser i övrigt ut 
som en boplats och läget är utmärkt.

Det är ju inte säkert att boplatsen varit en jordbrukande gård i vanlig bemärkelse, med tanke på 
sambandet borgen. Oavsett detta är de agrara förutsättningarna utmärkta. De plana, nu odlade, 
ytorna omkring kullen innehåller hög andel sand och torde ha varit lättbrukade med forntida 
verktyg. Boplatsen X6.2 på kullen åt NO indikerar betesmark öster om den, medan boplatsen 
Z5 i Vallaskogen indikerar betesmark i lågt läge, samt begränsat (och senare) även i högt läge. 
Hur just gården vid borgen hade anordnat eventuellt bete går inte att klart veta pga bortodlingen

 

omkring kullen. Om vi dock betraktar de närliggande gårdarnas markfunktioner, bör det ha varit 
bete söder om kullen och åker och äng norr därom. Tillhörande jordarter för detta  passar 
mycket väl. Stenmuren från boplats Z5 i Vallaskogen skulle då ursprungligen ha angjort borg-
kullen via kullen strax i väster och dess funktion vara kopplad till boplatsen X6.2 i kullen öster 
om borgen. Jfr dock boplatsen Y5, nedan.
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Fig 80. Boplatsen X6.3 vid fornborgen 
på Trollkullen strax SVom Djurgården.
Skala 1:10 000.



Det är troligt att borgens inre varit en liten inhägnad för djur, sannolikt då för grisar med tanke 
på den rätt blygsamma hägnadshöjden där uppe (inre ”vallen”) och att inget bete finns därup-
pe, dvs djuren måste matas.

Gravar finns inga synliga som skulle kunna passa. Det är ju dessutom inte säkert att boplatsen 
har alstrat några döda, med tanke på dess osäkra funktion. 

Skador: Kullens södra halva har inschaktningar för militära förråd. Även andra militära gräv-
ningar finns. Uppe på berget är flera stenblock itusprängda. Två parallella stenmurar åt öster  
på berget är helt nerrivna, men bottenkonstruktionerna är synliga.

Imdikationsstörningar: När det gäller kulturlagret på berget, är detta så kraftigt att det krävs 
kraftig sentida verksamhet för att störa. Sentida verksamheter har förekommit på berget, men 
knappast störande för indikationen.

4.41  Boplats X9

Länge söktes gården som begravt på gravfältet raä 85. År 1992 gjordes en seminariegrävning av 
några gravar på gravfältet, varvid frågan självklart diskuterades (Hörfors 1992). Själv var jag 
övertygad om att det fanns en boplats vid X9, dvs nordväst om bilvägen, men fosfatprovningar 
hade inte givit övertygande resultat. Två tydliga terrasser i samband med tydliga röjda ytor och 
stensträngar var inventariemässigt tillräckligt, men jag ville ha fosfatvärdena på samma kurs.

Först 1995, när jag lärt mej var avfallshögen till ett långhus brukar finnas och hur de flesta 
långhus är placerade, kunde jag sätta jordborret på rätt ställe och få mycket stark indikation 
både i kulör och fosfat. Att de övriga terrasserna, varav en gavelterrass, var byggda av människa 
visste jag sedan tidigare genom studier av borrade jordlager i dessa. Med vissheten om lång-
husläget föll bitarna på plats. Långhusterrassen är en rektangulär, högt placerad, östvästlig yta. I 
dess kant åt norr finns en mörk avfallsdump under grästorven, delvis med ett nässelbevuxet mi-
litärt värn i.
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Fig 81. Boplats X9 strax nord-
väst om sitt gravfält raä 85.
Skala 1:10 000.



Av fossila åkrar finns ett antal som är mycket tydligt framröjda på moränen. Väster om långhu-
set finns en SV-sluttning som omgärdas av en båge av stensträngar. Inom den marken har tro-
ligen odling skett. Slåttermark finns i stora ytor t ex neråt våtmarken Djurgårds kärräng kring 
Smedstadbäcken, eller eljest på dagens gärden omkring boplatsen. Betesmarken finns tydligt i 
Domprostehagen i SO dit fädriften av stensträngar leder. Gravfältet raä 85 ligger i fätratten mot 
denna betesmark. Utläst ur stensträngarnas sträckningar kan vi möjligen se en omorganisation 
av betesdriften från låglänt bete norr och söder om boplatsen till höglänt bete som nyss beskri-
vits. För säkerhet om detta krävs noggrann kartering och studier av hela situationen.

Gravarna är placerade på kullen i SV, raä 85. Det är intressant att veta att detta gravfält innehål-
ler gravar från både romersk och förromersk järnålder (Östmark 1981). Detta med tanke på att 
boplatsen innehåller stensträngsorganisationer från båda dessa perioder.

Skador: Bilvägen har skurit av sambandet med gravfältet. Värngrävningar och andra militära an-
ordningar har skadat bl a stensträngar. Sentida schaktningar av idag svårbedömd omfattning 
har försiggått mellan boplatsen och vägen. Ett motionsspår är byggt över både boplats och 
gravfält.

Indikationsstörningar: Ca 150 m NV om boplatsens hus har funnits en lägenhet ”Bygget” där 
vissa rester av bebyggelse ännu kan ses. Den ligger dock utanför störavstånd. I övrigt inga 
kända risker.

4.42 Boplats Y5

Denna boplats indikeras av ett omfattande kulturlager och svart jord med höga fosfathalter. 
Platsen är en markant sydsluttning som delvis har varit odlad i sen tid (Ängsvaktarlyckan, karta 
1722) men indikationerna är spridda så att boplatsen måste ha omfattat även den västra delen av 
planmarken ovanför sluttningen. Det som verkar vara platsens kärna ligger ca 200 m SV om 
Djurgårdstorpet och rakt norr om Trollkullen.

Åldersbestämningen av boplatsen är inte självklar, men inom platsen finns några stensträngar 
och terrasser. En stensträng som sträcker sig från en boplats i Vallaskogen (Z5) ansluter till 
platsens västra del. En annan stensträng går fram ovanför sluttningen där det även finns en grav 
från äldre jäå. Flera stensträngar gömmer sig i det långa gräset främst åt väster.
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Fig 82. Boplats Y5 på sin markanta 
sydsluttning inom Djurgårdens närmarker.
Skala 1:10 000



Kring de agrara förutsättningarna kan man säga att de är utmärkta. Gården har legat vid gränsen 
mellan moränmark och lägre och lerigare marker och odlingsbar mark finns i stor mängd. Be-
tesmarker kan ha funnits i Vallaskogen, eller Djurgårdshagen som nuvarande skogen hette 
1722. Organisationen kräver en datering till tidigast romersk järnålder, vilket kan uttolkas av en 
fägata för Z5 inne i Vallaskogen. Dessförinnan tycks betet vara lokaliserat till de lägre marker-
na. I samband med denna boplats Y5 ger frånvaron av stensträngar till de lägre markerna svå-
righeter för mera preciserade tolkningar.

Frånvaron av gravar påpekas redan vid boplats X6.2. Graven uppe på planmarken är det enda 
som kan ses i närheten. Det terrängläge som skulle ha varit lämpligt och normalt är höjdsträck-
ningen omkring Djurgårdstorpet, men där är kraftigt omstuvat i sen tid och där är inga kända 
gravar.

Skador: Små skador även om platsens kärna åtminstone delvis är överodlad. Långst upp finns 
ett fåtal militära värn, samt en och annan sentida påverkan. 

Indikationsstörningar: Ingen bebyggelse i sen tid kan härledas hit. Djurgården låg på sin tid nä-
ra, men inte intill, vilket även gäller Djurgårdsstugan idag.

4.43  Boplats Y8

Som avslutning på denna boplatsgenomgång ska presenteras en nytillkommen boplats som in-
gick i Restyta A i förra versionen av denna skrift. Boplatsen ligger på Ekbacken helt nära fot-
bollplanerna söder om Haningeleden och på Djurgårdens marker. 

Boplatsen ligger högt upp på en ekbevuxen moränplatå och är rätt väl avgränsad från den lägre 
omgivningen. Den har ett mycket stort omfång och dess utbredning är minst 2 ha. Inom bo-
platsen, främst åt söder, finns talrikt med stensträngar.Vid nästan alla värngrävningar är tydligt 
kulturlager uppgrävt. Även invid ekar har kulturlager klämts upp i markytan. Fosfatomfattning-
en är den största av alla boplatser inom Tinnerö-området. Trots närheten till regementena är 
platsen relativt väl bevarad.
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Fig 83. Boplats Y8 på sin platå
nära stadsbebyggelsen.
Skala 1:10 000



Centralt på platsens högsta läge finns en upphöjd husplattform, begränsad i söder av en sten-
sträng och terrasskant. Jordborrning visar mörkt lager med kol i botten. Ett antal terrasser med 
gråsvart fosfatrik jord finns inom boplatsen. Det synes uppenbart att gården har levt vidare ef-
ter stensträngsmurarnas tid.

Den enda fornlämning som är registrerad här är en fin skålgrop i en berghäll, raä 230. Borta vid 
granngården X9 finns ytterligare några korta stensträngar registrerade. I hela Ekbacken är sten-
strängar massivt närvarande, både sådana från förromersk och romersk järnålder.

Boplatsen misstänktes lite i första versionen av denna skrift, Restyta A, men avfärdades i bristen 
på stensträngar. Dessa visade sig dock i stor mängd gömma sig under det långa gräset och 
igenväxningen. När nu området röjts och får betar i kullen, har sökförhållandena förbättrats ra-
dikalt. Nu kan denna gård passas in som en tung komponent i det totala mönstret. Den är klart 
en A-gård, vilket ger ett bra komplement till resonemangen kring detta, fig 11.

Gravplatsen torde vara raä 85 som ligger ett stycke åt öster. Gravfältet tycks lite för litet för en 
så stor boplats, men som väl är finns betydligt flera gravar här än registret förmäler. Alldeles 
norr om Haningeleden finns noteringar av två treuddar på var sitt ställe. En är ut- och bortgrävd, 
av den andra finns en rest kvar.

De agrara omständigheterna är synnerligen intressanta. Den stora boplatsen upptar hela den 
moränmark som finns tillgänglig och de fossila åkrarna på moränmark är ett fåtal. Den mark 
som finns tillgänglig för odling i rimlig omfattning är lermarker, både i norr och söder. Det är 
även ett viktigt resultat i projektet ”Tusen tegar” att lerjordar odlades i stor omfattning under 
äldre järnålder och detta är ett kraftigt indicium i den riktningen. 

Indikationsstörningar: ”Bygget”, en liten lägenhet finns inom boplatsområdet. Dess ringa om-
fattning och relativa kortvarighet gör dess påverkan ringa.

Skador: Relativt få och består som vanligt av värngrävningar. Sentida landdiken skär kanske 
bort de nedersta kanterna av boplatsen. Ett motionsspår, som även är en bit av Östgötaleden, går 
rakt över boplatsen, men stör knappast alls. Tvärtom gör det platsen tillgänglig för många män-
niskor som vill gå dit och titta. Välkomen!
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___________________________________  5.  Boplatsindikationer  

I detta avsnitt har jag sammanställt uppgifter, observationer och resonemang om de platser 
som på kartan fig 2 anges med ofylld rektangel och kallas boplatsindikationer. Detta är gan-
ska precisa platser där väldigt mycket talar för boplats, men där förhållandena är för struliga 
eller att någon eller några väsentliga delar fattas, åtminstone så långt min forskning hittills 
kunnat visa. Ändå är jag synnerligen säker på att platsen döljer en boplats, som så småningom 
kan avslöjas. 

I görligaste mån presenteras platsen för boplatsindikationen textmässigt på samma sätt som  
boplats. Skälet till att de flesta inte presenteras med detaljerade kartor är bara att kartering inte 
har hunnits med. 

Begreppsgränsen mellan boplats och boplatsindikation är inte skarp. Inte heller gränsen mel-
lan boplatsindikation och boplatsnärhet. Ibland kan det då ibland vara svårt att välja sida av be-
greppsgränserna. Sammantaget är detta av mindre betydelse eftersom de senare begreppen 
förhoppningsvis är interima, dvs att avsedda platser i någon framtid att få beteckningen Bo-
platser.

Boplatsindikationerna finns även med i indiciediagrammet, fig 3b.

5.1  Boplatsindikation D7

Denna indikation är den fd Boplatsnärheten D7, som nu har kunnat preciseras något. Platsen 
ligger på en platå med fullvuxen granskog. Troligheten för boplats grundar sig på att det på 
platån finns minst ett trettiotal fossila åkerytor. De är rektangulära och systematiskt lagda. alla 
med någon sida i riktning ca 290°. Dessutom är närheten till sjön en värdefull resurs och en 
inbjudande sydsluttning finns ner mot Rosenkällasjön. 
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Fig 84. Boplatsindikationen D7 invid 
stranden till Rosenkällasjön.
Skala 1:10 000



Ett fåtal svårsynliga hägnadsruiner, dvs stensträngar, finns på platån. Den södra delen av sy-
stem raä 253 går från norr delvis i östra kanten mot gärdet. Den stensträngen har en sträck-
ning uppe på bergen ända fram till boplatserna F7 och F5. Det går inte utan vidare att se den 
organisatoriska funktionen i denna hägnadsruin, men den innehåller flera ålderdomliga drag, 
som antyder förromersk tid. I samband med den norra kullen, i D7.1.2, finns korta strängar på 
flera sluttningar, liksom i D7.1.2.

Det mera precisa läget för boplatsindikationen är D7.4.3, dvs söder om den mycket steniga 
kullen med ett block på toppen. Där finns diverse strukturer som klart är av mänskligt ur-
sprung, liksom att fosfater är förhöjda i typiskt avfallsläge från en terrass. Denna terrass har 
ett något egenartat utseende. Dess riktning är ungefär N-S, och på västra kanten är placerade 
tre stycken stora stenblock på rad, som ett ”ryggstöd” för huset. Terrassen, eller snarare 
plattformen, är byggd av jord och sten, vilket syns i kanten åt öster. Det högsta fosfathalterna 
finns i terrassen samt åt söder från den. Det kunde tyckas att detta är en säker boplats, men det 
är fortfarande så mycket som är svårtolkat och oklart att jag nöjer mig med Indikation. Ett 
problem är t ex att åkrarna intill verkar vara klart yngre än den möjliga boplatsen.

Agrart har redan nämnts åkerytor och slåttermarker fanns sannolikt vid sjöns stränder och in-
tilliggande strandmader. Även norr om platån finns ytor som är leriga och lite fuktiga och kan 
ha passat för slåtter. Betesmark är lite svårt att självklart placera och beror på vilka boplatser 
omkring som var i bruk samtidigt och frågan måste ställas öppen tills vidare.

Av tillhörigt gravbestånd finns ingenting i närheten. Överhuvud taget är antalet synliga gravar 
här nere i dessa områden mycket sparsamt, trots att tätheten av boplatser är lika stor här som i 
övriga Tinnerö-området. En indirekt diskussion kring förhållandet ges i kapitel 2.3, med inne-
börden att bebyggelsen här i söder är äldre - i princip förromersk - och att man därför har be-
gravt på ett sätt som vi inte ser utan omfattande ingrepp i marken. 

Skador: Den mest framträdande skadan är en bandvagnsväg som dragits vid sjöstranden. För-
utom att den är mycket ful och opassande, torde den ha förstört eventuella lämningar av aktivi-
teter vid stranden. I övrigt har motorcykelspår gått uppe på platån, dock med endast  ytliga 
skador. En och annan militär värngrävning finns även, men inte många.

Indikationsstörningar: Närheten till en troligen i sen tid röjd åker i västra delen, där även ladu-
gården till torpet Hammarn stod. Det senare har naturligtvis alstrat fosfat men det är ju inte där 
borta som boplatsen har funnits, vilket har kontrollerats.

5.2  Boplatsindikation D9.3

Platsen består av två delar, dels en närmast rektangulär, gräsig yta som sluttar ner mot stranden 
av fd Rosenkällasjön, dels en stenig sluttning omedelbart öster om den förra. Gränsen mellan 
ytorna ligger nordsydligt i mitten av ruta D9.3 och markeras även av en stensträng (del av raä 
252) som i norr svänger åt väster och bildar norra gränsen av den gräsiga ytan. Strängens sö-
dra ände slutar vid fd Rosenkällasjöns strand.
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På den östra steniga sluttningen finns åtskilliga stenrensade ytor som ger mycket starkt in-
tryck av odlingsytor. Längst åt öster på sluttningen ligger ett antal syllstenar till en lada eller 
dylikt. I stenarna finns järnspetsar i borrade hål. Denna lämning är givetvis sentida och bygg-
naden finns markerad på ekonomiska kartan 1947, liksom vägen dit från Rosenkällahållet.

Förutom synliga strukturer grundar sig boplatsindikationen på rätt höga fosfat på och om-
kring grässluttningen samt skärvstensförekomst längst i norr på den ytan. Intill skärvstenen 
finns en stenfri östvästlig yta som möjligen kan ha varit husplats. Ytterligare skärvsten finns 
där en stensträng från boplats D9.2 ansluter till en stensträng på kullens norra sida i D9.3.2. 
Den anslutande strängen är oregistrerad. Den sträng som den ansluter till i söder är intressant 
eftersom den delvis fortfarande är en mur med stenar i två skift.

Förutom dessa företeelser framkom två sotfläckar vid utkörning av virke och ris från ekav-
verkningen våren 1996. Vid en av sotfläckarna är en mindre sten satt på ände. Även läget som 
boplats där vid sjön är alldeles utmärkt, men man kan fundera om platsen är en del av boplat-
sen intill, D9.2. Dock är den plana leriga ytan mellan dessa två platser någon gång odlad. Od-
lingen ser visserligen sentida ut, men dess strukturer korresponderar med stensträngarna på 
moränsidorna. Fenomenet är karterat och utreds i projektet Tusen tegar.

Agrart gäller samma förhållanden som för D9.2, D10 och E9. Förutom de nämnda odlingsy-
torna finns goda slåttermarker runtom, t o m så gott om att en del bör ha varit betesmark. Tyd-
liga åkrar finns även ända borta vid D8.4 bland bergknallarna.

Gravplats är ett frågetecken, men liksom för de övriga tre boplatserna är raä 4 rätt trolig.

Skador: Djupa hjulspår och slitage från avverkningen 1996. En och annan värngrävning. En 
sentida väg är anlagd på stranden till fd sjön. Berget på platsen har uppenbarligen varit mål för 
8 cm granatkastare och ännu kan rostiga (blinda) granater hittas i terrängen.

Indikationsstörningar: Inga kända. Den fd ladan torde inte störa. Boplatsen D9.2 kan möjligen 
ha spritt sin verksamhet och ”stört fram” denna indikation.
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Fig 85. Boplatsindikation D9.3
Skala 1:10 000.



5.3  Boplatsindikation K12

K12 borde kanske anses vara ett säkert boplatsläge. Terrängmässigt är platsen en moränudde 
som exponerar sig fint ut mot den öppna åkern som idag är betesmark. På udden finns en rätt 
tydlig östvästlig terrass vars markmaterial är klart mörkt som det brukar vara, eller snarare 
ännu mörkare. Uppe på berget ca 50 m bakom ligger den pampiga graven raä 21 byggd av 
stora stenar och med stensträng ut åt öster mot ett block vid gärdeskanten.  

På höjdryggen åt NV från graven finns starkt misstänkta indikationer på flera gravar av betyd-
ligt blygsammare dimensioner. Så är det ofta kring dessa stora ”stenplattor”, t ex även den 
närliggande raä 22. På den flata ytan väster om graven finns en stensamling som jag tytt som 
röjningsröse, men den är mycket välordnad, har kantkedja och innehåller mycket skärvsten, 
vilket brukar anses som boplatsindikerande. I hagmarksterrängen åt NV finns ett mycket om-
fattande stensträngssystem, raä 233, med många åkerytor och sannolikt åtskilliga gravar varav 
en är registrerad, raä 22. 

Det är således ett mycket intensivt fornlandskap som platsen ligger i. Problematiskt har varit 
de relativt låga fosfatvärdena vid terrassen. Däremot stiger fosfatvärdena ordentligt 20 - 30 m 
åt väster där även ett skyttevärn visar upp ett något mörkt lager i marken. För en bonde torde 
omständigheterna vara mycket gynnsamma och det är rimligt att det är den här gårdens som 
har byggt och byggt om den östligaste delen av strängsystemet raä 233, jfr rapport ÖLM Dnr 
159/92:6.

Av gravar finns naturligtvis den stora raä 21, men det är troligt att den är lite för gammal för 
den här gården, åtminstone ytligt sett. Däremot är de misstänkta gravarna intill den av rätt sort. 
På NO-sidan om graven raä 21 finns en numera på- och nerkörd rest sten, vilket kan indikera 
att här finns ytterligare gravar.
 
Skador: Som det brukar vara på detta militära övningsfält finns här grävda värn. Sönderkör-
ningen av marken med terrängbilar var under första delen av 1980-talet mycket omfattande. 
Särskilt NO om raä 21 har marken varit totalt sönderkörd, vilket kan vara svårt att tro idag när 
gräset fridfullt växer där. Under våren 1996 gjordes avverkning av ek i området med efterföl-
jande utkörning av material. Skadorna på mark och fornlämningar av denna verksamhet var i 
området väster om platsen K12 mycket stora och tilltaget har varit föremål för polisutredning. 
Inga kända indikationsstörningar.
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Fig 86. Bopl.indikation K12. 
Skala 1:10 000.



5.4  Boplatsindikation P6

Denna plats finns på Åsmestad marker och på en udde i gärdet där lämningarna raä Slaka 96 
finns. Dessa fornlämningar är två rätt stora högar som i senaste inventeringen miste sina R-
tecken pga att de endast med tveksamhet liknar riktiga gravhögar. Man kan på platsen finna 
ytterligare en hög, ca 0,6 m hög, som långt mera liknar en sen järnåldersgrav. Den ligger några 
meter åt NNO från de stora. Ytterligare en hög ligger på uddens västhörn.

När man ser denna udde med omgivning från lite håll, kan man reagera för det utmärkta läget 
för en boplats. Omedelbart öster om udden är marken ordentligt upphöjd i förhållande till den 
under järnåldern våta mittdelen av gärdet. På udden finns betydande bestånd av nässlor, vilket 
kan indikera fosfat. Små sentida åkerlappar finns även på udden, men man kan på uddens 
spets se två rejält gamla åkerytor gå in i udden med en begränsningsvall av jord och sten emel-
lan sig. Röjstråket går in under en av de stora högarna. 

Vid provning på fosfat noterades höga halter vid nässlorna. En sen åkerlapp går in på udden 
just där, men dess utsträckning överensstämmer inte med fosfatutbredningen. Åt öster på den 
höga marken avtar fosfathalten långsamt. Åkerlappen kan vara anlagd på en tidigare planad 
yta. På uddens innersta (norra) del finns en kort stensträng, i övrigt inga sådana på udden. 
Inne i skogsbrynet finns däremot det stora systemet raä Slaka 167, se boplatserna P7 och R6, 
som ligger helt nära.
Indikationen företer förhållanden som ger misstanke om boplats från yngre järnålder.

De agrara omständigheterna bör ha varit utmärkta. Betesmark torde vara samma som för de 
närliggande äldre boplatserna, dvs på moränen i norr. Slåttermark finns i stor mängd på nuva-
rande leriga gärde. Om boplatsen hade långt till samtida grannar hade man även stora ytor att 
odla på, med nästan valfri lerhalt.

Att gravarna skulle ligga så nära boplatsen liknar inte vanligheterna, men allt behöver inte följa 
schablon. Om gravarna är de fyra högarna, så kan åtskilliga vara bortodlade nu, vilket kvarhål-
ler frågetecknen.

Skador: Sentida odling har varit mycket närgången. I nutid påbörjades en militär övningsplats 
i form av en miniatyr av övningsfältet, vars vägar är byggda som meterbreda stigar. Anlägg-
ningen ligger på gärdet omkring udden och hann aldrig bli klar innan regementena avveckla-
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des 1997. Några av de små vägarna går inne på udden, men de är ytliga och torde inte ha ska-
dat särskilt mycket.

Indikationsstörningar: Vad gäller fosfaten kan verksamheter ha utlokaliserats hit från de när-
liggande boplatserna P7 och R6. I övrigt inga kända eller förutsägbara störningar.

5.5  Boplatsindikation R14

Denna plats ligger vid Skarpan och Korpvallarna. Grunden i resonemanget om möjlig boplats 
är att det finns ett avsevärt kulturlager inne bland slånbuskarna och att åtminstone en sten-
sträng går fram till detta lager. Flera stensträngar smyger i terrängen här. I den närmaste om-
givningen finns även skålgropslokaler (raä 32, 217, 218) och en grav på en höjd intill (raä 
216). Sydväst om graven finns en terrass med hög fosfat och belägenhet och utseende som 
mycket väl kan vara en långhusterrass. Men här kan vara en blandning av forntid och sentid på 
ett sätt som är svårt att utreda utan närmare undersökning

I direkt närhet finns även gravfälten raä 31 och 33. I alla händelser ska det finnas boplats till 
gravfält och denna plats är ur många synpunkter utmärkt. 

De agrara omständigheterna är riktigt bra. Betesmarken bör ha funnits åt öster på de högre 
moränerna där det finns betydligt fler stensträngar än de registrerade, bl a parallellt med Åle-
rydsvägen. Närheten till stadsbebyggelsen gör att det fattas många terrängkomponenter vilket 
gör det svårt att sy ihop markanvändningen någorlunda säkert. 

Ängsmark för slåtter och lövtäkt torde det ha funnits stora möjligheter till i den direkta omgiv-
ningen. Uppodlingen av gärdet där Korpvallen nu ligger är t ex en sentida åtgärd (Nygärdet 
till Smestad). Åkerytor har sin äldre järntida preferens på svallsediment i moränsluttningar och 
det är tyvärr dessa som är ianspråktagna i sen tid för diverse ändamål. Men om man - med 
tanke på skålgroparna - tänker sig att boplatsen är så gammal att odling skedde uppe på morä-
nerna, kan vi stärka misstanken att en del av marken under gravfält 33 varit odlad före gravar-
nas tillkomst.

Gravplatserna kan som tidigare nämnts vara raä 31 eller 33. Med nyss nämnda resonemang 
skulle raä 33 vara den mest troliga, liksom möjligheten vid raä 216 där betydligt flera gravar 
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Fig 88. Bopl.indikation R14.
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kan finnas. Raä 216 kan vara ”hemgraven” till den möjliga boplatsen.

Skador: Hela närområdet till platsen är omvandlat i sen tid. Gärden, sen bebyggelse, parke-
ringsplats och vägar skär omkring platsen.

Indikationsstörningar: Sentida bebyggelse helt nära. Avsjälpning av trädgårdsavfall, skrot och 
annan bråte.

5.6  Boplatsindikation S11

Indikationen består av ett utmärkt söderläge i gränsen mellan morän och lera. Platsen är upp-
höjd och innehåller fosfat i klart förhöjda halter. Intill i öster går en stensträng förbi och i 
samband med den finns fossila åkrar. Strängen är inte registrerad men är troligen en avkapad 
fortsättning till raä 219, som kommer söderifrån från Oxhagen. Den går vidare upp utmed 
kullens östra sida.

Kullen i norr kallas Bensinkullen för att man runt kullen förvarade bensin under kriget (muntl. 
uppg. överste Sven H Skeppstedt). Fundament för dessa anordningar finns på flera platser 
kring kullen. Det är möjligt att platsen S11 också tjänat för någon anordning i samband med 
detta.

Agrara lämningar i form av åkrar finns uppe på Bensinkullen och framträder som stenröjda 
ytor, i vissa fall med röjstensstråk intill. Kullens bergiga krön - kring 80 m ö h - är mycket 
blockigt av svallning. Slåttermmöjligheter på låglänt lerig mark finns det gott om. Betesmar-
ken är svårare att placera, men stensträngen raä 219 delar mark i två halvor, där marken på öst-
ra sidan är en hägnad inmark. Dess stensträng är mycket ofullständigt inventerad på den 
tryckta ekonomiska kartan men överraskande stora delar finns kvar. Följdriktigt finns tydliga 
fossila åkrar omedelbart öster om raä 219. Det finns en väg på stensträngens raä 219 västra 
sida vilket bildar en ren A-situation (Franzén 1994:13), som innebär fädrift där. Därför bör 
betesmarken ha funnits direkt söder om den möjliga boplatsen. Organisatoriskt bör därvid 
S11 vara samtida med M11 och den tidiga P12, men borta när N11 och R11 är i funktion.

Gravar är som vanligt ett problem och den enda som passar in är raä 222 i sydväst, som jag 
dessutom inte anser vara grav. Ovan antyds att S11 är tidig och således kan ha gjort flat-
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Fig 89. Boplatsindikation S11. 
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marksgravar. Allmänt borde själva Bensinkullen vara gravplats, men inget sådant syns. Hela 
gravfrågan får stå öppen.

Skador: Platsen ligger inklämd mot kullens sida och kringskuren av vägar, gärden och annat 
sentida, men det är lite svårt att bedöma skador av detta. 

Indikationsstörningar: Militärt förråd har funnits i kanten men kan knappast ha påverkat fos-
fathalten nämnvärt. Vad som skulle störa är någon okänd militär verksamhet eller någon verk-
samhet till det närliggande Smedstad. Vägen förbi här är gammal och gamla vägar kan vara 
fosfatrika. Fosfaten på platsen följer dock inte alls vägytans utbredning. Strax väster om indi-
kationen har en skjutbana haft kulfång, beskuten från söder.

5.7  Boplatsindikation T9

Denna indikaion är stark och skälet till att den inte kan anses som boplats är att själva 
gårdsplatsen sannolikt har försvunnit vid anordnande av skjutbana, bilväg och sen odling. In-
dikationens starkaste komponent är en 90 m lång fägata, mestadels ca 4 m bred. I södra änden 
leder den till uppenbar betesmark och verkar dessutom vara sekundärt inkopplad i denna be-
tesmark, som tidigare synes vara anordnad av gårdarna T8 och/eller T10. Fägatans funktionel-
la fortsättning i söder försvinner in under den enorma jordhög som lagts upp där i nutid.

På sidorna om fägatan finns i dess södra halva mycket tydlig åkermark med terrasser, av-
gränsningar och små röjstensamlingar. Dessa är tydligast på västra sidan men även åt öster, 
ända bort mot motionsspåret finns tydlig fossil åkermark med övre begränsning av en sten-
sträng. I väster är gränsen mellan åkrar på svallsand och den fuktiga lermarken tydlig och det 
verkar närmast givet att lermarken har varit slåttermark. Om skjutbanans del av sluttningen be-
traktas som övriga sluttningen blir den sammanlagda åkermarken över 1 ha i gårdens närmaste 
närhet. Möjlig slåttermark är flerfaldigt större, t ex ner mot Smestadbäcken. 

Betesmarken är lätt att placera åt söder i denna tydliga organisation. Det finns även en möjlig-
het att fägatan varit kopplad till kullen norr om bäcken, Domprostehagen, där det finns en 
stensträng som slutar i ingenting där leran börjar. Isåfall finns en koppling till den kullen som 
gör att flera gårdar kanske kan slutas samman i ett beteskollektiv. Det krävs ytterligare studier 
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Fig 90. Boplatsindikation T9 i da-
len väster om Smedstad
Skala 1:10 000



_________________________________________________________________________

för att se om möjligheten är trolig. Svårighet är det faktum att mycket är bortschaktat i de av-
görande markavsnitten.

Skador: Sentida odling och vägbygge har klippt av fägatan i nordänden och troligen totalför-
stört boplatsen. Schaktningar för skjutbana har skadat fägatan och bortfört fossila åkrar öster 
om denna. Motionsspår klipper av stensträng som hägnar dessa åkrar. Den gigantiska jordhö-
gen täcker både betesmark och stensträngar. 

Indikationsstörningar: Inga kända.
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Fig 91. Boplatsindikation T9 med sin tydliga fägata med åkermark på sidorna, 
i en omgivning söndrad av nutida verksamheter.       Skala 1:1000



5.8  Boplatsindikation U8

Denna plats ligger 200 m norr om boplatsen T8 och den idag flera meter djupa utfallsgräv-
ningen av Smestadbäcken skiljer dem åt. Här finns flera stensträngar och en förmodad rest av 
en fägata mot norr där kullen V8 ligger med en fägata riktad söderut. Bilvägen skär av sam-
bandet mellan dessa indikationer, men häradskartan 1878 kom före vägen och visar ett klart 
samband mellan dessa nu skilda impediment. 

En stensträng går ända ner till kanten av bäckgrävningen och kan ha fortsatt över en gång i ti-
den. På södra sidan av bäcken syns ingen motsvarighet pga störning vid grävning. Det är dock 
troligt att betesmarken har varit åt söder. Åkermark syns delvis ända in på boplatsområdet, 
men i omgivningen finns jord av moränblandad lera, vilket torde vara utmärkt som både od-
lings- och slåttermark. 

Åt väster fanns under denna tid en vidsträckt våtmark, Djurgårds kärräng, som hade sin nivå-
tröskel ungefär här vid den troliga boplatsen. Bäckens vatten och våtmarkens vilt ska ses som 
viktiga komplement i näringsfånget.

Skador: Fägatan, om det nu varit en sådan, är förvandlad till fragment i någon tid. Militära 
grävningar och hjulspår finns, men är relativt obetydliga. Vägen intill har redan nämnts, liksom 
bäckskärningen.

Indikationsstörningar: Inga kända.
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Fig 92. Bopl.indikation U8.
Skala 1:10 000.



5.9  Boplatsindikation V7

På en låg åkerholme 200 m norr om skjutbana A ligger en trolig boplats V7. Indikationen är 
stark av det faktum att ett kulturlager grävts upp i samband med militära värnkonstruktioner. 
Till detta kommer stensträngar och fossila åkrar samt gravfältet raä 86. Läget för själva indika-
tionen är söder om gravfältet, som i registret anges som förstört. Södra delen av kullen är som 
en upphöjd stenfri platå, som ger intryck av gårdstun, men har säkert även varit odlingsmark. 

Eftersom hela denna åkerholme har så låga former men ligger i ett relativt torrt läge, har tydli-
gen inte några särskilt omfattande åtgärder behövts för att anordna husplats; det har inte gått  
att se någon sådan. Det går en stensträng ungefär östvästligt över området och flygfoto indi-
kerar att strängen säkert gått rakt över gärdet åt öster till kullen V8. Norr om strängen ligger 
gravfältet raä 86, som är av äldre jäå-karaktär.

Helt nära boplatsen finns stenröjda ytor med röjstenstråk intill och omkring på de plana gär-
dena bör ha funnits goda möjligheter för dåtida slåtter, särskilt åt söder. Betets placering är 
klart det stora fältet i norr, och är då gemensamt med flera andra gårdar, t ex U8, tidig U10 och 
kanske X6.2 och Y8. Detta är intressant och bör studeras till större precision, se Nya hypote-
ser, avsnitt 2.7.2

Begravningarnas placering är desto lättare, med gravfältet raä 86 alldeles inpå. Det är nästan 
lite för självklart för att vara helt säkert.

Skador: Omfattande militära värn- och löpgravar, vilka närmast helt har förstört gravfältet. 
Hela skogsholmen är omgiven av nutida gärden och bilvägar. Även skjutbana A hade tidigare 
sin utsträckning till öster om platsen.

Indikationsstörningar: Inga kända
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Fig 93. Bopl.indikation V7.
Skala 1:10 000.



6. Fornborgarna ___________________________________________

6.1 Smedsta borg (L13), raä 347

På den mark som förr hette Smestad utskog finns ett markant berg med utsikt mot Linköpings 
stad och domkyrkans spira i fonden. På det berget finns en fornborg. Synupplevelsen av 
fornborgen är inte särskilt stark utom kanske när man stiger in i borgen från NV genom de 
raserade dubbla murarna.

Borgen hittades av undertecknad år 1994. Flera år innan hade jag sett lämningarna men inte 
insett vad jag såg. Berget är stört av stenbrott på främst norra och nordöstra sidorna, liksom på 
sydöstra spetsen. Även en enduro-bana har delvis varit anordnad i borgen och på dess södra 
sida. Vid bergets norra sida är en kulfångvall för T1´s gamla skjutbana anordnad.

Murarna finns främst på den annars lättillgängliga kortsidan i väster, där två relativt kraftiga 
murar finns. Murar av mindre storlek men ofta dubbla eller tredubbla finns på den halvbranta 
sidan åt SV, där de ofta ser ut som smala terrasser och ofta är det  stenröjt mellan dessa. Ca 10 
m SV om triangelpunkten (89,2 m) finns en tydlig öppning invid vilken ett värnliknande ut-
rymme av stenblock är anordnat. I sluttningen rakt nedanför denna öppning finns en igenvux-
en källa som fortfarande ger vatten. Erosionen i marken ger spår i höjdkurvorna på kartan. 
Kartan  upprättades 1997 inför anmälan om upptäkten till Riksantikvarieämbetet. Dess forn-
lämningsnummer blev Linköping 347.

På östra sidan om borgen, nere på plana marken, finns murkonstruktioner som troligen är till 
för att förstärka den i övrigt inte alltför svårforcerade branten. En rektangulär anordning av 
sten skulle om den låg på Gotland ha kallats kämpgrav, men i detta fall är funktionen okänd. 
Den norra slingan vid berget är snarast av karaktären stensträng och den ansluter till svallzo-
nen där det bär utför. Strängens norra del fortsätter åtminstone 100 m åt öster, utanför karte-
ringen.

Borgens omedelbara omgivning är svagt kärrig på sydsidan, och i norr rinner en bäck . Denna 
bäck är kanske mer intressant än tillsynes. Det har länge varit min mening att bäcken fördju-
pats genom moränmarken  söder om boplats M11 redan under tidig järnålder. Det omedelbara 
skälet kunde vara reglering i våtmarken ”Dalen” vid Tinnerö, där ungefär samtida odling 
skett på flera platser, se Tusen tegar. Ändå finns därutöver en möjlighet att grävningen gjorts 
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Fig 94. Fornborgen på sitt berg ca 600 m
SSV om Korpvallarna.  Skala 1:10 000.
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Fig 95. Fornborgen på Smestad utskog.

Trollkullen



för att kunna föra ner vatten till norr om fornborgen och göra markerna där vattensjuka till 
borgens försvar. Bevis saknas givetvis men idén synes fullt möjlig.

Borgen ligger lite för sig själv i ett område med tillsynes glest fornlämningsbestånd, mellan två 
utomordentligt täta fornområden, Vidingsjö och Tinneröområdet. Denna fornfattighet är dock 
mest beroende av granskogen som lyckas gömma lämningarna. Här finns stensträngar,  röj-
ningsrösen och en mängd fossila åkrar i bestånd som sträcker sig ända bort mot Vidingsjö 
motionscentrum. I omgivningen finns hålvägar riktade mot borgen från tre håll. Dels från Ox-
hagen i NNV, från Fröberget i V och via ett bergspass i söder.

Borgen är inte vad man brukar kalla boplatsborg och torde istället vara en tillflykt, dvs skydds-
rum i orostider, om man använder den något ålderstigna indelningen av fornborgar. Hur 
mycket den kan ha använts vet vi inte och inga direkta tecken om detta ges. Ett fåtal fosfatpro-
ver har tagits uppe i borgen, mest i skrevor i berget, men värdena är mycket låga. Jordmängden 
häruppe är liten och det är svårt att ens hitta mineraljord på det väl svallade berget.

Murarna är måttligt kraftiga. De är ofta byggda enligt den princip för murbygge som finns 
bland stenhägnaderna från förromersk tid, och som återfinns på ett stort antal platser i Tinne-
rö-området.

Idag används borgen som utflyktsmål för folk som nyttjar maltdrycker i brasans sken, men 
även många skogsvandrare passerar berget. Troligen vet ytterst få att de då nyttjar en forn-
borg. Tillgängligheten till borgen är mycket god. 

Från nordväst nås borgen via en avkörningsficka där enduro-folket förr hade sin klargörings-
plats. Från den leder en liten körväg till norr om borgen, men den är för dålig att köra på och 
för den som vandrar leder den lite fel.

6.2 Trollkullen (X6), raä 352

Trollkullen SV om Djurgården är en 10 m hög granitbula i den plana omgivningen. Den om-
gärdas av militära förråd och rester av anordningar, men uppe på berget är vildmarken nära. 
Stora ihåliga ekar, somliga liggande, stora stenblock högt upp på sluttningen och ugglor som 
far mellan träden. Trollkullen är ett bra namn. 
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Fig 96.  Den markanta Trollkullen strax SV 
om Djurgården.                        Skala 1:10 000.



Fig 97. Trollkullen med sina lämningar.
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Tidigare hade jag ansett den som utan fornlämningar, men detta skulle ju vara märkligt i en så 
fornlämningsrik omgivning. På väg hem från karteringsarbete vid boplats T10 svängde jag av 
för att titta närmare på kullen. Jag hade varit där flera gånger förr, men denna gång lade jag 
märke till att stenar var placerade på varandra just där den naturliga uppgången från söder 
finns. En stunds klättrande bland de stora stenblocken gjorde mig övertygad om att detta var 
en fornborg, om än med annat utseende än normalt. Jordlagren här uppe är ställvis tjocka, 
samtidigt som bergets form skulle ha inbjudit svallningen från Yoldiahavet att helt rensa bort 
all mineraljord. 

En runda med jordsond visade att det var mycket mörk humös jord, ibland med sotinblandning 
och efterföljande provning visade delvis mycket hög fosfathalt. 

Det känns egentligen fel att kalla den fornborg eftersom den knappast ska ses som befästning. 
Dess murar, som i hög grad är byggda i den naturliga blockigheten kräver ett tränat 
”muröga” för att alls kunna ses. Den yttre muren är av en typ som i området har använts som 
hägnader främst under förromersk tid. Den inre muren är ruin av enkelmur, som i öster helt 
rasat ut och blandats med övriga stenar. Stenar som varit ställda har fallit och överlagrar på 
många ställen den mörka kulturjorden. Det begrepp som ligger närmast av i sammanhanget 
använda begrepp är kanske vallanläggning, närmast typ A (Olausson 1995), men synintrycket 
får även den beteckningen att halta något. Egentligen tror jag att det har varit en svinahage med 
samband till byggnaderna på sydsidan. Nedan kommer anläggningen ändå att kallas borg, ef-
tersom den är en ”yta innesluten av murar och naturliga hinder och på en markant höjd”.

Själva borgen är liten, ca 40 x 60 m. På norra sidan finns en murruin av rätt stora stenar med 
passage och hålväg igenom. Även på västra sidan finns till synes en anordnad öppning. Här 
och var runtom kanterna av borgen finns byggda stenlinjer, men det mesta är raserat och något 
svårtolkat. På krönet är blockigt, men åt norr finns öppnare ytor där jordlagret är ett par dm 
med sotinnehåll en bit ner. Fosfathalterna varierar kraftigt och är ömsom höga och låga runt-
om i anläggningen.

Strax sydost om mitten på den innersta ytan finns en rektangulär stenram, som liknar syllsten 
fär en byggnad. Intill den finns flera kollager nere i marken.

Kullen är lättförsvarad om den nu behövde vara det, dvs grisarna kunde lätt försvaras. Man 
kan observera att berget ligger invid den norra stranden av den fd Djurgårds kärräng, dvs den 
dåtida sjö/våtmark som hölls i nivå av terrängen borta vid boplats T8.

Efter min anmälan om anläggningen fick den ett fornlämningsnummer. Vid en senare arkeolo-
gisk utredning utförd av Östergötlands länsmuseum, gjordes bedömningen ”Ej fornlämning” 
eftersom man inte lyckats se vare sig murkonstruktioner eller det ymniga kulturlagret. Den 
föll därmed offer för både ovana ögon och traditionell syn på begreppet fornborg. 

Numera finns begreppet Vallanläggning (Johansen & Pettersson 1993), som ur inventerings-
synpunkt möjligen skulle vara mera passande för denna fornlämning, åtminstone mindre kon-
troversiellt. 
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________________________________________    7.  Boplatsnärheter 

Boplatsnärheter är områden inom vilka jag utifrån observationer förstår att det finns en bo-
plats, men ännu inte lyckats pricka in den. Svårigheten att hitta boplatsen är dock vanligen inte 
större än att högst några dagars intensivt arbete skulle ge resultat, såvida inte området är för 
svårt skadat. Boplatsnärheterna är till arealen ”ett fåtal eller några hektar”.

Boplatsnärheterna hanteras beskrivningsmässigt i görligaste mån på samma vis som boplatser 
och -indikationer, dvs de agrara omständigheterna bedöms, liksom möjliga tillhörande grav-
platser, etc. Skador och indikationsstörningar anges om detta låter sig göras.

Boplatsnärheterna anges på kartan fig 2 med ofylld ellips och beteckningen är samma som 
den mest träffande koordinatrutan.

7.1  Boplatsnärhet C11

Viss boplatsindikation finns vid den lilla vändslingan i slutet av vägen till platsen C11. I nord-
västra delen av ellipsen (fig 2) ligger gravfältet raä 4, ”Rosenkällagravfältet” med ca 20 regi-
strerade gravar, varav ett antal resta stenar av vilka två fortfarande står upp. Gravfältet är myck-
et slitet av militär övningsverksamhet. Denna boplatsnärhet kunde vara Boplatsindikation, men 
platsen är så skadad och omgjord att precisionen uteblir.

Som boplatsterräng tycks platsen vara alldeles utmärkt. Söderläge i brytning mellan lermark 
och morän och omedelbar närhet till Rosenkällasjön som då låg strax intill i SV. Förutom det 
allmänt goda läget ger ett oregistrerat stensträngssystem misstanke om boplats. Systemet är 
detaljrikt med 90°-böjar just på det sätt som andra boplatser brukar uppvisa. 

I en grop vid vägen, förmodligen skyttevärn, kan dessutom ett decimetertjockt kulturlager tyd-
ligt ses och lagret har hög fosfathalt. Frågan är om det är påfört eller ej.

Eftersom denna plats ligger alldeles vid änden av sjön har färdvägar trängt ihop sig här. Ge-
nom och norr om gravfältet går hålvägar som delvis är kraftiga. En hålväg tycks skära av och 
överlagra en stensträng. Norr om gravfältet i norrsluttningen går en av hålvägarna intill en 
stensträng som delvis är förstörd av vägen och stenupplägg från den. Denna stensträng har 
varit kopplad till den år 1987 registrerade strängen raä 316, på vars västra sida ett antal mycket 
tydliga fossila åkrar finns.

De agrara möjligheterna för boplats tycks mycket goda. Rakt i söder finns leriga marker för 
slåtter och i dess sluttning upp mot moränen i norr är sandinblandningen allt högre för goda 
odlingsmöjligheter. Betesmark på morän finns i stor omfattning i omgivningen. Stensträngar 
finns egentligen i alltför liten omfattning, men här har varit bebyggelse av sommarstugor un-
der sen tid, med bl a en del nya små murar. Ändå är detta läge i utkanten till det täta sten-
strängsområdet och stensträngar börjar här inskränka sig till bestånd endast i direkt samband 
med boplatsen. I omgivningen finns ett flertal sådana platser, inom kartan fig 2, t ex i D15.1.
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Skador: Den nutida vägen har säkerligen skadat platsen. Påfört material med diverse kulturellt 
innehåll kunde ses när jag byggde staket för gravfältet 1992. Bl a hittades en liten galvaniserad 
plåtbit, en knallbandspistol och en bit tjärpapp. Värngrävningar är frekventa, vilket även gäller 
gravfältet där värn grävts eller byggts av stenar från gravar. Uppe i gravfältet har ofta koktross 
varit grupperad och åtskilliga avfallsgroper med plastskedar, mjölkpaket, kokt potatis, kaffe-
sump och annat som tillhör en mobil matkultur finns, men groparna är vanligen igensopade. 
Kokbilar har många gånger kryssat bland resta stenar och gravar på väg till uppställingsplats. 
Även tält har placerats här och kaminernas kol och aska strötts över marken.

Indikationsstörningar: 12 st (!) sommarstugor har funnits utmed vägen från Rosenkällavägen 
in hit, med alla omdaningar som kan ha uppstått av det. Påföring av schaktmassor med förore-
nande innehåll. Möjliga avfalls- och latringropar.

7.2  Boplatsnärhet F10.4

Denna boplatsförmodan föranleds av att åtskilliga företeelser som brukar finnas på boplatser 
finns här. Här finns terrasser, stensträngar, hålväg, vattenhål, fossila åkrar. Även uppgift om 
skålgrop på berget har förekommit, men sådan har inte kunnat återfinnas. Det som inte hittats 
är hög fosfatindikation, vilket dock mycket väl kan bero på att jag inte letat så intensivt.

Hålvägen och en stensträng, raä 315, registrerades av Leif Gren 1987. Flera stensträngar har 
hittats sedan dess. Hålvägen är troligen en fortsättning på hålvägarna vid gravfält raä 4 i söder 
och hålväg raä 303 i norr.

Platsen har ett västligt sluttningsläge på morän. Vid gränsen mellan F10.4 och E10.2 finns en 
platå-”hylla” mellan berget och gärdet i V. Norr och söder om denna hylla är sluttningarna av 
sandig lera, i sen tid odlingar till torpet Sveden, som låg direkt på andra sidan berget 100 m åt 
ONO. Torpet revs under 1980-talet. 

Platsen har inte undersökts särskilt noga men om förhistorisk bebyggelse inte har funnits på 
hyllan kan denna istället ha legat på de sluttande gärdena tillhörande torpet. Dessa ytor är idag 
planterade med gran i ”god” 80-talsanda. Vid berget norr om dagens väg till Sveden finns en 
eller troligen flera oregistrerade gravar. Omedelbart norr om berget med hyllan går den gamla 
vägen till Sveden från Tinneröhållet. Rester av vägen syns även nere på gärdet i V som en svag 
uppvallning några meter söder om nutida väg.

Agrart skulle en boplats här ha goda möjligheter med sitt läge i moränkanten till leran. Här 
finns gott om svallsediment för odling, lägre ytor för slåtter och synbarligt utmarksbete ome-
delbart öster om hyllan, dit en utmärkt naturlig väg leder. 

Skador: På hyllan har värn grävts och sentida röjning har placerat åtskillig röjsten på berghäl-
larna.  I omgivningen finns granplanteringar och sentida odling på ytor som kan ha burit bo-
platsen. Allmänt ändå relativt små skador.

Indikationsstörningar: Eftersom det precisa läget för en boplats är okänt, kan bara allmänt sä-
gas att torpet Sveden riskerar att ha stört i form av anordningar och fosfathalt. Dessa har dock 
inte kunnat påverka ”hyllan”.
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7.3  Boplatsnärhet G6

Indikationen finns mellan boplatsen G5 och Tinnerö gård och grundar sig på ställvis höga 
fosfathalter som varierar som de brukar i boplatsers utkanter. I vissa jordprover med höga P-
halter är kulören mycket mörk. Dessutom finns här gott om stensträngar, ett vattenhål och en 
bit fägata. Uppe på kullen finns ett stenkummel av sen röjsten. 

Man kan notera att den nu odlade ytan åt SV, bort mot boplatsen G5 inte är odlad enligt hä-
radsekonomiska kartan (1878), utan den är då ängsmark. Det är tänkbart att röjstenen på kul-
len är från stensträngar som röjts bort vid uppodlingen. Marken här ute på gärdet är överras-
kande sandig och väldränerad. Det troligaste är kanske att boplatsens bebyggelse funnits på 
planmarken intill kullens västra sida men situationen är inte alls klar.

De agrara möjligheterna är stora med den nyss nämnda moränblandade ytan och lermarkerna 
främst sluttningen ner åt norr. Hur bete var anordnat går inte att ha någon klar åsikt om efter-
som möjligheterna är så generösa. Om boplatsen är del av G5 så har väl den därtill mycket 
tydliga fägatan varit drift ut till nutida skogsmarken i söder, där i sent 1800-tal fanns hagmark 
med inslag av gran.

Av gravar syns intet. Stensträngarna synes hantera kullen som i förromersk tid, dvs en tid då 
begravningar i hög utsträckning gjordes i flatmark.

Skador: På kullen finns en del sentida konstruktioner, bl a ett litet ”gapskjul” byggt av sten i 
samband med fårbete. Den är byggd alldeles vid nästan helt bortplockade stensträngar, vilket 
ger vissa idéer... Ett landdike intill kullen har skadat en stensträng alldeles invid. Observera att 
stenstängen inte består av grävmassor och sten från diket. Den sent upptagna odlingen har 
rimligen skadat platsen men vi vet inte hur.

Indikationsstörningar: Inga kända. En hölada eller sädesmagasin fanns på kullens sydöstra 
ände enligt kartan 1850, men den kan vi nog bortse från i detta resonemang.

7.4  Boplatsnärhet G12

Terrängen på denna plats är småkuperad med bergiga småkullar och emellan dem ganska leri-
ga ytor, bl a en fd våtmark som nu är bortdikad och dikena syns på kartan fig 2. Idag är här 
granskog och blandskog, men det är uppenbart att här varit hagmark för inte alltför länge se-
dan. 

I terrängen finns ett antal stensträngar, varav en är registrerad, raä 265. På grund av gransko-
gens gröna mossor är fornlämningar svåra att urskilja. Viss ”hjälp” ger spåren av militär kör-
ning och motorcykelspår. Utöver stensträngar finns här flera fossila åkrar med ibland ordent-
ligt med röjsten intill. En tydlig hålväg korsar den registrerade stensträngen.

Några intensiva sökningar av boplats har inte gjorts av mig, utom vissa fosfatprovningar. 1998 
kunde jag med jordborr konstatera mycket hög fosfathalt och mörk jord på en liten kulle i 
G12.2.3. En stensträng gör ett uppehåll vid kullen och det är möjligt att detta är spår av be-
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byggelse, direkt eller indirekt. Stensträngen just här är en av de som tydligast har en linjär 
fortsättning över fuktig lermark i form av en grävd sänka, varom mycket mera kommer att be-
traktas i projekt Tusen tegar. Koncentrationen av fossila åkrar, ungefär mitt i ellipsen på kar-
tan, ger intuitiv anvisning om boplats. Där är utmärkt läge för boplats men ingenting syns och 
fosfathalterna är mycket låga och jämna. 

Agrart är således platsen utmärkt bra. Alla grundläggande markanvändningar kan ha gott ut-
rymme. 

Gravplats har jag inte sett i den direkta närheten, men på kullen H13.3.1 finns två stycken ore-
gistrerade gravar(?) som exponerar sig ”hemåt”. Nyss nämnda hålväg är även riktad åt det 
hållet och dess rimliga fortsättning åt norr torde ha passerat nära gravarna.

Skador eller indikationsstörningar kan knappast diskuteras utan precis vetskap om läge. Delar 
av terrängen är dock intensivt använd militärt, med tillhörande värnkonstruktioner och körspår.

7.5  Boplatsnärhet L10.

Denna yta har gäckat mitt inventeringsöga i många år, men jag har varit övertygad om att här 
finns en boplats ytterligare. I princip finns två framskjutna möjligheter för boplatslägen, dels 
L10.3.4, dels någonstans i skogen kring L11.1.3. Det kan tyckas förvånande att jag inte lyck-
ats klara ut det här och jag har ingenting utöver bristande arbetsinsats att förklara mej med.

De angivna platserna är var för sig utmärkta boplatslägen och det finns ordentligt med andra 
indicier i terrängen, såsom röjda rektangulära ytor. Stensträngsnärheten är intensiv och uppe 
omkring graven raä 22 finns flera mycket misstänkta gravar under gräsytorna. Det senare 
framkom när man skotade ut virke och ris efter avverkningen 1996 och jag fick flera gånger 
ge skotaren nya kördirektiv pga misstänkta stenpackningar, som nu åter ligger under gräset.

Oavsett var i närhetsområdet boplatsen legat, är de agrara omständigheterna gynnsamma. In-
marken kring K10.2 är uppenbar och åtskilliga konturer av åkerparceller finns inom den, eller 
åtminstone fanns före avverkningen 1996.

Betesmarker ligger bra till eftersom åtminstone läge i skogen vid L11 ger direktkontakt med 
utmarker åt öster. Slåttermark finns givetvis inom inmarken, vilken innehåller åtskilligt lera i 
lågpunkterna, och vid våtmarken (Dalen, Tinnerö kärr) omedelbart i väster kunde sannolikt 
samma nyttighet finnas.

Utan vetskap om precis plats, går inte skador att diskutera i detalj men kända indikationsstör-
ningar saknas i hela närhetsområdet. Skadorna av avverkningen 1996 är i närområdet mycket 
omfattande.

Sedan ovanstående skrevs till den första versionen av denna skrift har en terrass i L10.3 stude-
rats och dess omgivningar karterats. Terrassen företer i jorden inga misstankar om boplats, 
men den är helt säkert gjord av människor och det kan ha varit platsen för en lada. Dessutom 
har ytterligare fosfatprovningar gjorts vid boplats K10, vilka kunde visa att den kanske var 
kraftfullare än jag tidigare känt till. Tillsammans med den aktivitet som bedrivits vid K12 är 
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kanske detta vad som behövs för att markerna i L10 ska ha sin gård, utan att leta mera. Jag tror 
nog att det är så.

7.6  Boplatsnärhet P8

Beskrivningen av denna plats kunde handla mycket om störningar och skador  Platsen heter 
Humpen och här har funnits sentida bebyggelse varav syns lite grann av en stensockel och en  
grund till en uthuslänga (ÖLM Dnr 159/92:12-13). Stora grunden har förstörts av en anlagd 
bandvagnsväg. På platsen finns också två militära förråd, väg norrifrån från skjutbana A och 
vägen förbi mellan Korpvallen och St Aska. Till detta kom på 80-talet en av bergkross anord-
nad grupperingsplats för Haubits 77. Här stod också den för många kända Ihåliga eken.

Man kan gott säga att platsen ur forntidssynpunkt är närmast totalförstörd. Ändå framträder 
fornlämningar i form av stensträngar, raä 234, anslutande från tre håll, och raä Slaka 167 från 
NV. Fossila åkrar finns i betydande antal, liksom ett vattenhål och en fägata. Vid en besiktning 
för placering av en anslutande bandvagnsväg från norr hittade jag ett litet gravfält omedelbart 
norr om de militära förråden (numera raä 349) och i samband med undersökningar av sten-
strängen Slaka167 för denna bandvagnsväg hittade Olle Hörfors flera odlingsytor.

Mycket talar alltså för att här funnits en äldre järnåldersboplats, troligen i södersluttningen 
nedanför förråden. En annan möjlighet är norrsluttningen söder om den sarjade platsen. Där 
finns nämligen en terrass som har alla tecken på husterrass, men här finns inte tillstymmelse 
till fosfatinnehåll. Rakt upp i sluttningen från den terrassen finns den lilla graven raä 310, in-
lemmad i register 1987.

Ytterligare en möjlighet för boplatsläge är västsluttningen i ellipsens NV-del. Läget är bra och 
vissa spår ger antydningar om byggda anordningar, se Anteckning 8. Platsen är dock lite fuk-
tig, åtminstone numera, och inte så inbjudande för bebyggelse.

Oavsett var det precisa boplatsläget finns är de agrara förutsättningarna mycket goda. Storäng-
en direkt i öster gör att det är troligt att boplatsen hade del i den, med de odlings- och slåtter-
möjligheter den ger. Av åkrar finns som nämnts en hel del, och betesmarken torde också helt 
säkert vara den nutida granskogen i norr, vilket är samma som för t.ex T8, T9 och kanske T10.

Gravplats är med stor säkerhet gravfältet vid förråden. Även gravfältet raä Slaka 95 ligger nära, 
men lite fel.

En bit av stensträngen Slaka 167 undersöktes 1995 av ÖLM varvid omgivningen karterades i 
skala 1:1000 (ÖLM Dnr 159/92:12).

Skadorna är redan nämda och är sammanfattningsvis mycket stora.

Risk för indikationsstörningar är det sentida bostället Humpen, som dock var en kortvarig his-
toria. Även den nutida vägen innehåller avsevärda mängder fosfat vilket kan ha kontaminerat 
sin omgivning. Det senare visar sig söder om vägen 100 m österut, där en slinga av gammal 
väg exponerar sig och bär höga fosfathalter. Situationen anvisar möjligheten att med fosfat-
kartering indikera gamla  långvarigt använda vägar.
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7.7  Boplatsnärhet U3

Detta område finns omkring kröken på Lambohovs-leden, på Åsmestads marker. Skälet att tro 
på denna yta som boplatsinnehållande är främst det stora innehållet av fossila åkrar. Dessutom 
finns på den högsta punkten ett litet gravfält, raä Slaka 98, med Tinnerö-områdets största grav, 
sett som diameter (16 m). I U2.2 hittade jag en härd, diam 1,1 m, i dikesskärningen till den då 
nyss nybyggda cykelbanan till Lambohovs bostadsområde. När sedan Lambohovs-leden 
byggdes schaktades jorden av, varvid resten av härden framkom. Ingen ytterligare härd syntes 
till och jag synade marken noga efter ev. stolphål utan positivt resultat. Härdar finns dock lite 
överallt i forntida bebyggelseområden och kan inte ses som direkt boplatsindikerande.

I januari 1998 gjorde jag fosfatprovningar i några goda boplatslägen inom rutorna U3 och 
T2.2 utan någon positiv antydan. Dock fynd av stensträng i U3.4 och en grav i U3.3, vilket yt-
terligare styrker den troliga närheten till boplats. Antalet prover var endast 9 st, vilket naturligt-
vis är på tok för lite för denna stora yta. Kanske finns boplatsen på den i sen tid odlade nedre 
sluttningen och att då alla former är utplanade. 

De agrara omständigheterna är synnerligen goda. Åkrar har nämnts och dessa är många, sär-
skilt i den sydvästra 90°-sektorn från gravfältet och även i ruta U2.2.  Möjlig god slåttermark 
finns ymnigt på de lägre ytorna i söder. Det är fullt möjligt att stora delar av den marken även 
har varit betesmark, ty annars är betet något svårt att placera. Hela den skogsbeklädda 
(vanligen gran-) moränspetsen i riktning mot universitetet (Hästhagen) har stort antal fossila 
åkrar på sig. Detta gör det svårt att placera bete där, men kronologin i markanvändningen är 
naturligtvis avgörande och ännu outredd.

Gravplatsen är rätt given: Gravfältet på krönet, raä Slaka 98, och den nyfunna troliga graven i 
ekonomiska kartans koordinat ca X6473,77 Y1487,58. Rätt nyligen har ÖLM hittat två kva-
dratiska gravar mellan nämnda gravplatser, men jag är själv lite avvaktande till om de verkligen 
är gravar. Här i sluttningen finns många åkerytor och därtill välordnade röjningsrösen.

Skador: Var än själva boplatsen ligger har alla vägar som finns här sargat åtminstone dess om-
givning. Även militära grävningar finns, liksom sentida odlingsytor.

Indikationsstörningar: Inga kända. Jag hade misstänkt ett läge för sentida stuga vid T2.2, men 
fosfaten gav inget utslag om det.
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_________________________________________________    8.  Restytor 

Min ambition är att på något sätt ur boplatssynpunkt behandla hela det område som omfattas 
av kartan fig 2 (9,6 kvkm). De områden som saknar markering för boplats, -indikation eller -
närhet är gråtonade och försedda med bokstavsbeteckning. Jag har kallat dem restytor. 
Som kommer att framgå i texten är dessa ytor inte alls tomma på boplatser. De är tvärtom 
ganska innehållsrika och för varje restyta görs kort beskrivning av förutsättningarna för bo-
platser. När det är möjligt anges också mer eller mindre precist troliga lägen. Bedömningarna 
är inte gissningar, utan grundar sig på observationer och terräng, samt på erfarenhet från säkra 
platser och vad dessa brukar innehålla.

Restytorna är till arealen vanligen ”många hektar”, i ett par fall endast ett fåtal hektar (G och 
D) och två är ca 80 ha (B och H). Begreppsgränsen mellan restyta och boplatsnärhet är inte 
alltid skarp, vilket belyses främst av att de två minsta restytorna kanske istället hade kunnat 
heta boplatsnärheter. Detta är ofrånkomligt och har inte så stor betydelse i helheten.
Restytorna innefattar en stor del av det barrskogsbestånd som finns inom kartans område, men 
de nordligaste restytorna är i hög grad eklandskap

8.1  Restyta A. Utgår. Vid närmare studier i terrängen under förbättrade omständigheter, 
har två mycket kraftfulla boplatser Y5 och Y8 hittats, vilket gör att denna Restyta A inte läng-
re är restyta.

8.2  Restyta B  består av nordöstra hörnet av kartan och är i princip området NO om nuva-
rande trafikleden Haningeleden, med undantag av kullen i Y9. Området är således nästan helt 
utanför det egentliga analysområdet (AO). I rutan Y10 finns gravfältet raä 82, ett litet äldre jär-
nåldersgravfält som är ”en boplats stort”. Alldeles säkert finns en boplats till detta gravfält 
och det är troligt att den ligger helt nära. Terrängen norr om är en sydsluttning som starkt ska-
dats av kasernområdets byggnationer men troligen låg boplatsen här i sluttningen.

På kullen i kanten av X12.1 ligger två gravar raä 81 av typen äldre järnålder. Dessa är sanno-
likt på något sätt boplatsindikerande. Boplatsen behöver inte ligga just där, men ändå i närhe-
ten, vilket sannolikt innebär sydsluttningen österut.

I V14, på Nötabacken, ligger gravfältet raä 75 med ca 30 gravar som är av olika tiders chablon-
datering allt från stensättningar från åldsta järnålder till högar från den yngre. En tillhörande 
boplats ligger helt säkert i sluttningen ner åt söder - höga fosfathalter och minst en terrass - 
men gravfältets storlek och tidsutbredning kan mycket väl innebära flera tillhöriga boplatslä-
gen. En möjlighet är ute i sydsluttningen väster om kullen. Eller Smestad för de yngre gravar-
na.

Längst ner i triangeln, vid Skarpan, finns gravfälten raä 31 och 33. På den plana anordnade 
ytan omedelbart neråt i sluttningen från raä 31 är fosfathalten kraftigt förhöjd och jorden är 
mörk. Detta är till synes en klar boplatsindikation som undantagsvis markerats på kartan fig 2, 
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men den beskrivs inte ytterligare. Gravfältet raä 33 är större och kan ha samband med boplats-
indikationen R14, se d:o.
Utan att det indikerar boplats kan skålgroparna på bergknallen i U14.1 nämnas.

8.3  Restyta C är avlyst skjutbaneområde och därför mycket lite genomsökt. Vid hastiga och 
kortvariga besök i området har konstaterats normal och förväntad täthet av stensträngar i nor-
mala lägen.  Dessutom finns misstänkta fossila åkerytor relativt talrikt. Gravar finns två, raä 
99, som registrerades vid förstagångsinventeringen, men är nu borta efter skjutbane-byggen. 
Ur de observationer jag gjort uppskattar jag att inom området kan finnas två boplatser. I den 
mån de inte är bortschaktade, bör terrängtypen ge goda möjligheter att hitta båda med ganska 
ringa ansträngning. Förslag till lägen kan vara dels där det står ”Skjutbanor” på kartan fig 2, 
dels T5.1 - T5.3, men förslagen är rätt löst grundade.

8.4  Restyta D är en granbevuxen och delvis stenig/storblockig höjdsträckning. Granarna är 
vanligen fullvuxna och inklämda i eklandskapet kunde man tro att området varit lövad hage in-
nan dessa granar kom dit, men området har hetat Granhagen i ett par hundra år. Terrängen är 
något svårläst, men innehåller två oregistrerade gravar i SV och flera riktigt tydliga fossila åk-
rar i kanten mot SO. Stensträngar finns även, men de är trasiga. Just dessa lämningar gör att vi 
kan förlägga en boplats till denna yta, t ex i R8.2, men sänkor går tvärs över våtmarken till bo-
platsen P9, vilket kanske gör ytterligare boplats i restyta D onödeg.

8.5  Restyta E är ett terrängmässigt mycket varierande område, mest inom Åsmestads mar-
ker. Stora ytor är idag odlade gärden men en del moräner finns. I norr finns en kulle vars om-
ständigheter lämpar sig ytterst väl för bosättning. Detta har man upptäckt i sen tid och här 
finns en byggnad angiven på karta 1860.

Nutida bebyggelse finns vid Jonsberg, där en rakkniv av brons hittats. Den har varit utställd på 
ÖLM och hittades i vad som strax efter av Bengt Cnattingius bedömdes vara en grav. Ur den-
na uppgift kan vi estimera en bronsåldersboplats i närheten, med möjlig fortsättning in i järn-
ålder. 
Att jag skrev så gav mej själv inspiration till att gå dit och titta lite till. Jag fann då ett litet 
stensträngssystem här vid Jonsberg, vilket i detta solitära terrängläge klart anger en bo-
plats. Senare har hittats mängder av fossil åkermark, röjningsrösen, en hålväg och ytterli-
gare stensträngar, kanske även två gravar. Terrängen är således alldeles full av forntid vil-
ket gör det helt nödvändigt med en boplats i sammanhanget.

En förhöjning i gärdet, ruta N4.3, var till åtminstone 1940-talet en udde med talrikt av sten-
block. Denna udde döljer en del höga och varierande fosfathalter. Vissa jordprover var dess-
utom lite sotiga. Mitt förslag är att på denna udde låg den yngre järntida boplatsen till det yng-
re gravfältet Slaka 66 på kullen i M4, Pihlgårdshage.

I och kring ruta N5 är igenplanterad med barr, men innehåller en del diken av sentida odling. 
Detta delområde är klent igenomsökt, men i gränsen N5-6 finns en stensträng som delvis hål-
ler terrasskant, dock utan fosfat eller andra indikationer. I ruta M5 har man gjort barrplante-
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ring och det är svårinventerat. Vid den lilla kullen i gränsen L4.2-L4.4 föreslår jag en gravkul-
le med kärnröse och tillplattad på toppen. Den är oregistrerad och relativt nyligen planterad 
med gran. Strax SV om denna förmodade gravhög finns en svårtolkad terrass med något för-
höjt fosfat, men för att förhindra ”boplatsinflation” lämnas uppgiften här t.v. utan ytterligare 
bedömning, förutom att läget är mycket bra och inom synhåll från byn K6.3.

Västra delen av denna Restyta E är f.d. Åsmestad by med mycket nu- och sentida bebyggelse. 
Dess ursprung i åtminstone yngre järnåldern indikeras av ett litet gravfält raä Slaka 90. Kullen 
som sådan är dock synnerligen misstänkt för bebyggelse dessförinnan, men ingen noggrann 
genomsökning har skett och det mesta är omvandlad mark. Dock framträder här och var fossil 
åkermark av typen äldre järnålder, vilket kan bekräfta grundtanken. Gravar till en sådan bo-
plats är rimligen gravfältet raä 91 ute på åkerholmen i norr.

Totalt kan hela Restyta E innehålla två boplatser från äjäå - men osäkerheten om lokalisering 
är stor - plus den föreslagna yjäå. Bedömningen är således tre boplatser. 

8.6  Restyta F omfattar terrängen kring Hälshöga bergsäng och St Aska. På bergsängen 
finns traktens i särklass största gravfält med över 150 gravar från hela järnåldern. Egentligen 
är det två gravfält, ett sydvästra med gravar från äjäå och ett norra med yngre gravar.

På och omkring Bergsängen finns en hel del stensträngar vilket klart indikerar närhet till bo-
plats från äldre järnålder. Systemets utformning antyder boplatsläge i kullens SO-spets, G4.1-
2, och vid denna spets finns ett läge som i hög grad ser ut som en dåtida boplats med terrass 
och allting. Fosfaten är hög, men den omedelbara närheten till nutida gården Halshöga stör 
möjligheten till större säkerhet. På de jämna och upphöjda ytorna SV om gravfältet finns stora 
möjligheter för boplats, men ytorna är odlade i sen tid och endast indikationer på äldre odling 
finns utanför kanterna, upp mot moränen. På impedimenten med stenupplägg kring skål-
gropsblocket raä Slaka 162 finns helt säkra stensträngar.

Invid den sydligaste bergspetsen av Bergsängen finns en terrass med höga fosfat och en 
skärvstensdump intill åt öster. Detta är egentligen en klar boplatsindikation, men jag nöjer mig 
såhär tills vidare.

Vid fastigheten Halshöga 1:3, Rosendal, vid G2.2, är misstanken om en boplats stor. Utanför 
kartan åt väster finns ett gravfält - registrerat som raä Slaka 257 -  från vilket stensträngar visar 
att en fädrift kan vara kopplad till detta troliga boplatsläge.

Kullen med byn St Aska har inlemmats i Restyta F. Denna kulle är naturligtvis inte tom på 
boplatser. Det är min uppfattning att denna by i yngre jäå begravt på Halshöga bergsäng. På 
Aska-kullens södra sida finns flera slånbevuxna terrasser som kan ha burit förhistorisk be-
byggelse. Saken är inte närmare studerad.

Sammantaget kan vi således förslagsvis ge området tre boplatser, två från äldre järnålder och 
en från den yngre. Som parentes kan även nämnas att området innehåller kvarnruin i K3.3 och 
ruin av kalkugn i J4.1.
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8.7  Restyta G är kullen där stora delar av Tinnerö i sen tid har legat. Här uppe finns gott 
om sentida bebyggelselämningar som syns väl på 1947 års ekonomiska karta, liksom 1850. 
Kullen nämns i detta sammanhang för att den i äldre järnålder kan ha varit en utmärkt boplats-
kulle. Det finns knappast något synligt ovan jord från den tiden, men en stenlagd brobank till 
moränerna i NV finns under nutida ploglager. Vägen finns markerad på 1947 års karta, men 
jag vill starkt hävda att den har ursprung i äldre järnålder, eftersom dess läge, utseende och 
sammanhang i fornterrängen är helt lik de många övriga kända brobankarna i området.

8.8  Restyta H är ett stort område som faller utanför analysområdet i nuvarande omfattning. 
Området är dåligt genomsökt men är inte tomt på fornlämningar. Under 1997 registrerades i 
områdert norra del, K14.4.4.4 en rejäl hålväg och en stor stenkonstruktion till grav, 11 m diam 
+ en 5 m stor bredvid, alltihop raä 348. Graven behöver inte direkt indikera boplats, men visar 
att terrängen var nyttjad då. 

Området innehåller mycket bergknallar, men emellan dem även många stenfria ytor varav som-
liga är klart röjda. Dock är det svårt att inventera markinnehåll här, eftersom markens alla låga 
former kläds av en matta av grön mossa. En och annan stensträng finns i terrängen, men det är 
svårt att leta fram boplatserna och någon idé om deras täthet har jag inte, men jag har idéer om 
några lägen:

I NV gränsar området till fornborgen och marken omedelbart SO om den har marker som ter-
rängmässigt knappast skulle lämnas därhän av forntida folk, såvida inte fornborgen gjorde det 
olämpligt eller förbjudet. Jag tror att det finns en boplats här, men inga provningar är gjorda. 
Ytan L14.3.2 förefaller lämpligast.

I F14.4 finns i rent söderläge en med stensträngar avdelad spets i den annars bergiga terräng-
en, vilket ger utmärkt boplatsläge, särskilt i agrart hänseende. Platsen hyser idag en villa och 
en hundgård.

Kullen i C12 har mycket rester av sentida bebyggelse, men även stensträngar och kanske nå-
gon misstänkt grav. Eftersom kullen ligger solitärt torde stensträngssystemet tillhöra en bo-
plats på eller vid kullen, men den sentida nerslitningen ger inte mycket kvar till fornögat. Ob-
servera att en del smäckra stensträngar uppe vid den sena bebyggelsen har varit underrede för 
närmast nutida staket.

I rutkrysset D13 - C14 finns en kulle med fossil åkermark uppe på sig. Till denna hörande 
hägnader av gammal typ finns också. Nere i östra kanten på kullen finns ytterligare en hägnad 
enligt den senare organisationen och där nere finns även fina fossila åkrar med röjstråk emel-
lan. Detta är en klar boplatsnärhet, men den tid jag spenderat här är kort och jag kan inte säga 
att jag ens till närmelsevis har hittat själva boplatsen. I C15.1 ligger ett orgistrerat gravfält från 
äjäå med ca 6 gravar.

Vid kullen i D15.1.1 kan man från vägen se en högt belägen terrass, som dock vid närmare 
påseende kan konstateras vara rätt sentida. I närheten, i D14.2 och E15.3 finns stensträngar, 
vilket i detta solitära läge ger stark misstanke till boplats helt nära, även om närheten till bo-
plats enl. ovan (D13 - C14) kräver ytterligare arbete med saken.
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Sammanfattningsvis kan i denna Restyta H finnas minst fem boplatser, gärna flera eftersom 
området är så stort.

8.9  Restyta J är fem bergiga kullar på rad med delvis jordiga platåer uppepå. I norr, i 
H10.2, finns en platå med stenkonturer och korta stensträngar. Där finns även röjda ytor och i 
rutans norra kant gravar, raä 6. Pa denna lilla platå har någonting forntida försiggått, men osä-
kert vad. Fosfatprovning har jag till min egen förvåning inte gjort, men det ser inte riktigt ut 
som en boplats. På gravkartan (bilaga 2) har jag angivit något osäkra gravar i H11 och det 
finns gravindikationer även på moränsadeln i H10.4. Detta innebär - om gravarna(?) är 
gravar(!) - att någonstans i dessa närmaste krokar finns en okänd boplats, kanske på den nyss 
nämnda platån. Jag vet faktiskt inte var och jag måste då bli skeptisk till gravarna.

På högsta punkten i G10.2 finns graven raä 5, som enl. registret är ett röse - men är en rejäl 
stensättning - förmodligen tillhörande bronsåldern. Dessa stora stenkonstruktioner indikerar 
inte boplats utan snarare bygd. 

I norra kanten av F10.2 finns en sluttning som jag starkt hävdar är ett gravfält. Gravfältet har 
tidigare i skriften föreslagits tillhöra boplats F9, se d:o.  En oreg. säker grav ligger i sluttning-
en upp mot Sveden, norr om nuvarande väg. Det kan påminnas att området här innehåller bop-
latsnärheten F10.4, se d:o.

Bergstråket i övrigt företer inte några former eller lämningar som antyder boplats, åtminstone 
av vad jag hittills sett och bedömt. Dock finns här en hel del indikationer på hägnadssystem 
från före ”fornskiftet”, se kapitel 2.3. Fossila åkrar och egendomliga röjningar finns här och 
var. Högt uppe i sänkan på krönet E12.1.2 finns bandparceller med försänkningar emellan, 
riktn. NO-SV, med väl markerade stenlagda ändar i NO. Fenomenet finns karterat och kom-
mer att presenteras i Tusen tegar. Tydligt framträder lämningar efter aktiviteter uppe på kul-
larna och sannolikt finns åtminstone någon boplats till detta, men utformad och placerad så att 
jag inte känner igen den. 

Områdets spets ner till D11 är i och för sig boplatsmöjliga, men ingenting jag sett ser ut som 
anordnad boplats. Helst skulle den ligga i E12.4 för den goda fördelningens skull.

Det kan alltså inte ges någon klart formulerad misstanke om boplats i Restyta J.

8.10  Restyta K är en stor yta i kartans sydvästra hörn. Genom området flyter Halshöga-
bäcken (= Tinnerbäcken) som ett grävt dike. Går man vid diket ser man det tidigare meander-
loppet på flera ställen. Det är även troligt att här en gång har varit en sjö med fri vattenyta. Ut-
loppet ur sänkan är flera meter djupt och grävt i sen tid i samband med diket. Runt den f.d. 
sjön finns tydliga rester av en stenhägnad som bildat en inmark. Det är den inmarken som 
kräver boplatser för att vara meningsfull. Sålunda kan vi starkt tro att en tidig järnåldersboplats 
fanns vid bergudden där Halshöga ladugård ligger. Vi kan kanske även placera en yngre jär-
nåldersgård här eftersom platsen troligen är bebyggd då, men något osäkert är det.
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SV om sänkan finns två eller tre gravar, raä Slaka 260 i F2.4, vilket klart indikerar boplatsnär-
het. Intill går en stensträng med samma namn. I den ruta som skulle ha varit F2.1 (utanför 
kartkanten) finns mycket sannolikt en boplats, men egentligen bör den inte vara tillhörig nyss 
nämnda gravar, med tanke på läget. Även inmarkens storlek på den här sidan antyder två bo-
platser här. I en annan sorts markorganisation finns antydningar om en boplats i anslutning 
till strängsystem raä Slaka 261 och dess utlöpare. Inom kartan kan föreslås en i ruta C4.2 eller 
i dess närhet.

Sammantaget kan vi i Restyta K estimera åtminstone tre boplatser. 

8.11 Restyta L: Sentida odlingsmark. Omfattande restytor som inte anges särskilt på 
kartan är de ytor som i sen tid använts som odlingsmark, gärdena. Dessa har under min inven-
teringstid varit gräsbevuxna betesmarker. När några nyligen plöjts efter den militära erans slut, 
kunde en enda misstanke uppstå, se Anteckning 1, nedan. Senare har dessutom fosfatprovning 
gjorts i lägena J7.2.4 och J8.1 eftersom där är södersluttning med en del egendomliga former 
i markytan och även fragment av stensträngar på moränerna intill. Utslaget var att klart förhöj-
da värden finns här, men inte i intilliggande ytor åt öster. Hur detta ska tolkas får framtiden ut-
visa, men vi ska inte glömma möjligheten till stenålder i söderläget intill denna f.d. våtmark.
I andra gärden har inte misstankar om boplats uppstått och inte många provningar har utförts.

Totalt kan vi då i restytorna räkna ihop ca 21 st boplatser från järnåldern. 

9.  Anteckningar _________________________________________________  

Anteckningarna refererar till kartan fig 2, där numren finns inom ring och med en pil som pe-
kar på den avsedda platsen.

1.  
På en förhöjning på gärdet väster om X6, i ruta X5.1 är jorden mörk och sotig. Här finns även 
mycket gott om skärvsten. Jag har här hittat en smidd spik (kanske 1800-tal), bitar av obrända 
ben, några mycket små tegelfragment. Fosfathalten är mycket hög. Förmodligen har här stått 
en byggnad tillhörig Djurgården, men förhistoriskt innehåll kan inte uteslutas.

2. 
Anteckningen ersatt av Fornborgen Trollkullen, se sid 132.

3.
Uppe på den blockiga kullen finns en till synes stenrensad yta till vilken en stensträng ansluter 
från NO. I marken har sonderats med resultatet mörk jord och hög fosfathalt. Ytan är liten och 
liknar i övrigt inte en boplats, varför den hellre kan tolkats som en plats för speciella aktivite-
ter. I omgivningen finns ju ett antal boplatser som kan ha haft behov av en sådan från övrig 
bebyggelse skild plats.
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4. 
På sydsidan av detta impediment finns upplägg av lerig jord med hög fosfathalt och sotiga in-
slag. Detta är schaktmassor som tillfördes platsen under 80-talet. Ursprunget okänt.

5.
Terrass, öst-västlig helt nära och SO om vägen till Skyttecentrum. Gräsbevuxen. Möjligen an-
sluter en stensträng till dess NO-ände. Strängen är inritad på kartan S5, längst i NV. Det är 
fullt möjligt att detta är en husterrass, vilken i såfall ingår i boplats T4.

6. 
En fägata sekundärt avledd från raä Slaka 167 ansluter till denna moränudde, se karta P7. Ett 
fåtal fosfatprover är tagna där fägatan slutar, men i stort sett utan någon förhöjning. Om detta 
ändå är en boplats får den anses vara en del av P7, förmodligen en expansion av denna, dvs 
inte dess anlagda ursprung.

7.
På denna udde P10 har gjorts en liten grävd undersökning av ÖLM (Olle Hörfors), varvid hit-
tades åtminstone ett mycket sannolikt hörn av en byggnad ställd på syllstenar. Hörnet var fyllt 
med skärvsten innanför syllstensraden. Fosfathalten vid hörnet och på udden i allmänhet är 
hög och jorden mörk där den inte schaktats bort för körvägen ut till Storängen. Vi hittade bl a 
en orange pårla, carneol, yngre jäå. Smedstugan intill stör situationen och om det är boplats 
torde det ha haft så starkt samband med R10 att den får anses ingå i den.

8.
I sluttningen ner från graven raä Slaka 168 något tiotal meter uppåt från strängen Slaka 167 
finns en ca 5 m l stensträng ungefär parallell med raä 167. Detta kan vara något som ingått i 
boplatsinventarier, vilket då ingår i boplatsnärhet P8.

9.
Terrass, ungefär öst-västlig och parallell med nuvarande väg. Gränsar till diket till Storängen 
och stensträngen som kommer förbi gör uppehåll för terrassen, förmodligen övertäckt av den. 
Höga fosfatvärden.
Denna terrass troddes en gång vara husterrass, men det konstaterades att den gamla vägen 
gjort en sväng ut här i en tidigare dragning, vilket förklarar både terrass och fosfat. Vid de öv-
riga vägslingorna som finns kvar utanför nuvarande sträckning, gjordes fosfatprovningar vil-
ket visade att hela den gamla vägen är rik på fosfat, sannolikt från den tidens dragdjur.

10.
Terrass på udden. Finns karterad på N14. Ej fosfatprovad, men om den är ett förhistoriskt 
husfundament, torde byggnaden ha tillhört boplatsen N14. Vi får avvakta.

11.
Terrassliknande byggnation på sluttningen. Fosfatprovning gav klara förhöjningar, främst i 
troliga avfallslägen. Platsen finns karterad i 1:1000 av mig för ÖLM Dnr 159/92:17. Oklart 
vad det är. Det kan vara från forn- eller nutid.  På kartan Smedstad 1930 finns en svag anteck-
ning här, som har tolkats som Asptorpet. Och här växer asp. Ändå är terrassens avlånga form 
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inte trolig för torpstuga. Platsen kan ha hyst en forntida boplats som då nyttjat gravplatsen raä 
25 strax norr om. Vi får se.

12. 
En platå med anslutande stensträngar, men även till synes sentida stenrader. Fosfathalten är 
hög och jorden mörk. Förhistoria kan inte uteslutas men möjligheten att här funnits uthus till 
torpet Nyhagen mitt emot är avsevärd. Platsen karterad i skala 1:1000  av mig för ÖLMs räk-
ning, ÖLM Dnr 159/92:17.

13.
Militär körväg, senare bandvagnsväg, rätt högt upp mot berget. Den går fram på något som 
liknar en terrass, vilket föranledde fosfatprovning. Resultatet var att jordprover här fräste av 
syran i vätska 1, varefter hög fosfathalt uppenbarade sig. Det visade sig att ett ljusgrått poröst 
material, sannolikt kalkhaltigt, var källan till både fräs och fosfat. Påfört byggavfall är sannolik 
orsak. Situationen ändå något oklar.

14.
Terrass NO om berget. Fin terrass som har samband med stensträng och en stensträng går 
tvärs över den från berget och fortsätter åt NO. Hålväg intill åt öster. Ingen som helst fosfat i 
terrassen och jorden är inte mörk. Kan vara förhistorisk förrådsbyggnad, men knappast bo-
stad, dvs indikerar ej boplats just här.

15. 
Terrass. Liknar mycket en husterrass utom möjligen till läget, då den ligger i riktning NO-SV i 
en NV-sluttning. Inte någon som helst fosfat, varför den inte ansetts som boplats, men kan 
mycket väl vara plats för en förhistorisk förrådsbyggnad. 

16.
Terrassliknande upphöjning från berghällen och ca ONO därom. Något förhöjd fosfat och 
jordsondningen gav tecken på att upphöjningen var anordnad av människor. Svårbedömt, men 
omgivningarna liknar inte boplats som det brukar vara. Får anses oklar.

17. 
En anordnat upphöjd rektangulär plattform som finns med i östra kanten av kartan M8 med 
streckad linje. Hög fosfathalt och mörk jord tämligen skarpt inom denna rektangel. Stensträng 
av äldre typ leder ner intill. Detta kan vara odlingsyta eller plats för byggnad. Eftersom den 
ligger så nära boplats M8 får den oavsett användning anses tillhöra den gården.

18. utgår
Anteckningen har utgått och ersatts med Boplats L6, se sid 70.

19.
Stensträngsröra med rektangulär inramning av förmodad odlingsyta. Utanför västra kanten av 
denna ”ruta”, invid stensträngen och ett träd finns en liten jordkulle som innehåller mera fos-
fat än omgivningen. I sluttningen ner mot vägen har sökts boplats till gravfältet raä 262 uppe 
på krönet på kullen, men det har inte gått att påvisa. Upptäckten av boplatsen L5 har sedan tro-
ligen löst problemet och vi behöver inte envisas med boplats här.
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20.
Platå med stensträng omkring kanten i norr. Till synes klart anordnad av människor och tyck-
tes vara lämplig för boplats. Fosfatprovning vid flera tillfällen har givit negativt besked.

21.
Gravarna raä 11, varav 11:2 har utseende av klar jäå-karaktär. Gravarna saknar boplats och 
sökningar har gjorts på södra sidan om berget, utan resultat. Ytterligare en grav, troligen kva-
dratisk, finns inkopplad i stensträngen raä 236 mitt för raä 11. Den är oregistrerad.

22. 
Terrassliknande förhöjning som ser ut som fundament för byggnad. På platsen stod en hölada 
enligt 1850 års karta. Klart förhöjda fosfat och mörk jord. Inga stensträngsanslutningar. Ter-
rassen kan vara fundament till förhistorisk byggnad, som i sen tid har använts igen.

23. 
Slånbuskage i söderläge vid Fröberget. I samband med grävningar vid boplats U11 år 1995 
insågs att slånbuskage kunde indikera förhistorisk boplats. Fosfatprovning i detta buskage 
gav varierande resultat, varav ett par mycket höga. Det finns här i sluttningen bra möjligheter 
för boplats, men det är inte närmare undersökt och fosfaten kan mycket väl komma från Frö-
bergets ladugård. Situationen får vila t. v.

24. 
Intill bergets västra fot ligger en välordnad rund stensamling med framträdande inslag av små 
stenar. Konstruktionen liknar skärvstenshög med sin kantkedja. Kruxet är att småstenarna inte 
är skärviga. Omedelbart intill är tydliga fossila åkerytor. Varför man har plockat upp så små 
stenar på hög är oklart, men liknar delvis vad vi fann vid Väderstad 1997. Under denna sten-
samling och i dess omgivning provades fosfat med helt entydigt negativt resultat.

25.
Terrass i riktning NV-SO, kort hålväg leder upp på terrassen öster om den och en skadad 
stensträng ansluter i SO. Fosfatprovning har vid flera tillfällen givit konsekvent noll-resultat.

26. 
Svag terrassliknande upphöjning mot sluttningen och rent söderläge gav misstanke om huster-
rass. Fosfatprovning på och omkring gav i det närmaste noll.
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