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Kulturlandskapsanalys Ullstämma, avseende vissa vägar och åkersystem.
Gert Franzén
Det dränerande utloppet från den centrala lindan mellan Övre och Nedre
Ullstämma passerar en vattendelare med ett anordnat vägläge som sannolikt
tillkommit redan under järnålder. På den förhöjda markens fortsättning åt
norr finns i olika tider varierande vägplaceringar, alla med gemensam punkt
vid utloppet från lindan. Nedan följer en liten utredning kring varför väglägena varierat över tid, och resonemang kring detta.
Texten förutsätter viss kännedom om platsen och dess omgivningar.
Äldre tiders vägplaceringar styrdes av markens art, användning och organisation. I sällsynta fall har beroendena varit de omvända, så att vägens dragning blivit storskaligt styrande för omgivningen (Franzén 2006, Vägarna via
Askeby). Sådana styrande vägar förekommer under vikingatid/tidig medeltid
och är militära, kyrkliga eller på annat sätt ideologiska.
Markens art är främst geologi och hydrologi och i vissa fall exponering till
omgivning. Även vägens primära användning har styrt dess utseende och
därmed placering i terrängen. Klövjetransporter behöver endast smala vägar
som kan passera svår terräng, medan transporter med vagn och kärra ställer
högre krav på terrängens medgörlighet för viss vägbredd.
En anpassning till främst hydrologiska förhållanden är vid Ullstämma placeringen på vattendelaren, men vägen som konstruktion har även den egenskapen att den i den lägsta nivån bestämmer högsta vattennivån uppströms,
dvs i lindans lägre delar. Detta gäller före det nuvarande centrala dräneringsdikets tid och placeringen av den sentida vägen åt norr är enligt höjdkurvorna direkt anpassad till denna högsta tröskelnivå.
Vid sådan dämning kommer även betydande lersediment och näringsämnen
att tillföras lindan från omgivningen. Därmed har vi en vägkonstruktion och
placering som har en direkt agrar följdfunktion.
Markens art innebär många hinder i form av berg, block, lutningar, dålig
erosionstålighet, etc. Men transporter – och därmed vägar – tillför inte någon nyttighet för det transporterade, annat än att komma på rätt plats. Bland
annat därför är det en strävan att placera vägar i så improduktiv mark som
möjligt. Vägar i samband med produktiv mark är dock nödvändiga och vägarna kommer i möjligaste mån att placeras på eller i direkt anslutning till
moränmark, dvs under den äldre järnåldern vanligen betesmark. I agrar ter-
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räng kan vägar omplaceras frekvent efter omständigheterna. En mycket stark
sådan omständighet är den agrara markorganisationen. Betesmarkens placering är en sådan organisation, men mera detaljerat organiserad är odlingsmarken i form av tegindelningar, etc. Det innebär att vägarnas placering samorganiserad med tegindelningen. Redan under den äldre järnåldern sker detta
genom att antingen lägga vägen i direkt samband med en tegbegränsning eller så att vägen avslutar tegens längd. Vägen kommer då ibland att placeras
där marken övergår i en annan lutning, varvid vattenreglering för tegarna
uppströms blir möjlig. Åkrar kan på så sätt ibland vattnas ”på fatet”.
I den yngre järnåldern har bebyggelsen glesats ut och i viss mån koncentrerats. Det är möjligt att Övre Ullstämma by har sitt ursprung i denna förändring. Detta kan innebära att utrymmet i terrängen blir större och att bete kan
väljas till bättre marker än tidigare. För vägarna innebär det att de kanske
inte behöver placeras uppe i krokig moränterräng, utan istället anordnas nere

Fig 1. Vägen vid graven, norra änden. Vägen gör här en trång passage mellan
änden av en stensträng (t.h.) och berget. Den gamla träkonstruktionen indikerar
vägens senaste användning: Ridstig med hinder.
Foto förf.
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Fig 2. Vägen vid graven, ner mot södra änden. Vägen är något hålad, men i östra
kanten (vänster) delvis kantad med stenar, vilket kan innebära att vägen är belagd med småsten.
Foto förf.

på planmarken. I de fall de anordnades i åkermark gäller fortfarande att de
ska samordnas med tegarna. I denna tid finns åtskilliga exempel på att bandparceller anordnades till väg genom att flytta jord från tegens sidor för att få
vägen högre och smalare än åkertegarna omkring. Också detta förfarande
kan vara en följd av mera gott om åkermark, men kanske troligare en frekventare användning av kärror. Samorganiseringen av vägar och tegar i
åkermark kan ses på de flesta historiska lantmäterikartor och har traditioner
ända ner i den äldre järnåldern.
Tillämpningen på Ullstämma, där vi kan urskilja åtminstone fyra vägstadier i
riktning mot vattendelarens lägsta nivå, är rimligtvis i hög grad en anpassning till agrara förhållanden, främst tegindelningen. Mera i detalj nedan.
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Fig 3. Förmodad fortsättning av ”vägen vid graven” vid Hagalund. Märk
att grundkartans väg i norra änden
viker något åt väster.
Ekonomiska kartan 1940-talet

Fig 4. Den stenlagda äldre vägen. Det är troligt att vägytan underlagrar de yngre
röjningsstenarna till höger. Vänstra kanten av vägen synes vara träffad och bortröjd vid odlingsverksamhet. Skadan torde ha orsakats av en försänkt tegbegränsning tvärs vägen.
Foto UV Öst
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1. Vägen vid graven, fig 1 o. 2. Denna väg uppvisar tecken på hög ålder;
jag vågar t.o.m placera den lite in i förromersk tid. Den har säkert förbättrats
många gånger sedan dess. Vägen är placerad så långt upp i oduglig mark
som möjligt och har en trång passage genom en stensträng, fig 1.
På flygfoto kan fortsättningen åt norr anas i åkermarken fram till spetsen av
impedimentet med Hagalund. Dess fortsättning därifrån är inte klar, men en
snarlik vägsträckning finns uppe på kullen i riktning mot Hagalunds södra
uthus, fig 3. Strax intill är även en mindre väg från samma håll markerad
som stig. Vägen kan i sitt ursprung mycket väl ha passerat läget för Hagalund och fortsatt åt NV. Mera om vägspridningen nedan.
2. Stenlagda vägen, fig 4, är av en typ som i sin princip närmast är ”alltida”.
Talrika exempel finns från äldre järnålder till långt in i historisk tid. Den aktuella vägens ”beteende” är fortfarande att gå nära eller delvis uppe på impediment, fig 4. Vägen är bredare och dess egenskaper gäller vägens hela
bredd och stenläggningen förhindrar erosion till hålväg. Därmed har denna
väg betydligt högre kvalitet än vad som vanligen är möjligt i rent moränläge.
Det finns ytterligare en viktig aspekt kring varför man stenlade vägen i detta
höga terrängläge där marken ändå har god bärighet.
Med en väg av hög kvalitet anvisade man all trafik till just den och undvek
på så sätt att varje transport valde sin egen sträckning, bedömd efter tillfälligt väglag eller utan särskild anledning. Den stenlagda vägen var alltid bättre än andra alternativ. Förhållandet indikerar att marken omkring vägen var
hävdad som annat än betesmark.
Vägens datering kan hypotetiskt vara yngre järnålder, eller åtminstone yngre
än vägen vid graven. Det går inte att utan vidare påvisa anpassning till
tegindelning i sluttningen ner mot Övre Ullstämma, eftersom vi inte vet något om sådana tegar här. Sträckningen som föreslås i fig 7 grundar sig på
svaga tecken i flygfotot och att det inte finns några synliga skäl till avvikelse
från den räta linjen. Senare i texten kommer att visas att vägen har begränsat
tegarna ner mot lindan.
Vid undersökning är det intressant om man kan indikera stängsel vid sidan
av stenvägen, på en eller båda sidor. Dessutom är läget av detta ev. stängsel
intressant, dvs på eller utanför den stenlagda vägytan.
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Fig 5. Den sentida vägen ner mot vattendelarens smala del. Vägen finns redan
på 1697 års karta, liksom 1766. Den har samma riktning som åkertegar åt SV
(höger) och är gräns för tegars kortsidor åt NO (vänster). Vägen syns idag som
en svag förhöjning just där kartan visar att den gick.
Foto förf.

3. Sentida vägen, som finns på t.ex kartorna 1697 och 1766. Denna vägsträckning är helt anpassad till agrara förhållanden, dvs är hårt knuten till
tegindelningen. Anpassningen till den gamla passagen över bäcken synes
uppenbar. Tegindelningen är beroende av avrinning och tegarna åt NO avrinner ner i lindan. De fem tegarna åt SV ligger i vattendelarens längdriktning. Vägen har anlagts på vattendelaren och ett gynnsamt läge är där tegarna mot lindan naturligt ges sin början. Vägen kan idag skönjas som en svag
upphöjning, fig 5.
Det är troligt att denna väg är äldre än vägen rakt upp mot Nedre Ullstämma,
dvs mellan byarna, och att denna väg är föregångaren. Senare i texten kan vi
se att denna väg överlagrar tegsystemet ner mot lindan
4. 1940-talets väg, överensstämmer enligt ekonomiska kartan delvis med
vägen vid graven. Vägens ände mot Hagalund vid denna tid visar att det inte
är den sträckningen som är den primära. Istället torde det vara avvikningen
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till den nya vägen från kullen (med raä 31) åt SV över stora gärdet som är
anledningen till att alls angöra kullen på detta vis. Den äldre delen mot norr
ger en viss åtkomlighet till den anslutna terrängen, men knappast mer än att
en smal kärra och en häst kan trafikera denna gamla väg. En på kartan icke
markerad avstickare utmed södra kanten av Hagalundskullen har uppenbart
varit ansluten, liksom en gångväg upp över kullen till Hagalund. För Hagalund tycks vägen mest ha varit en ”köpa-mjölk-och-ägg”-väg till Övre Ullstämma och gångvägen (idag knappt skönjbar) över kullen bör vara samtida
med Hagalund och spontant uppkommen.
Vägen enl. 3. (ovan) är vid denna tid överodlad och helt ersatt av vägen norr
ut.

Fig 6. Grindläge i f.d. stenmur omkring ett impedimentrikt område. Enligt utredning e2 finns här även en boplats inom den hägnade ytans övre del.

Fortsättningar åt norr
Det är uppenbart att de två äldre – och sannolikt förhistoriska – vägarna (1.
och 2. ovan) sammanstrålar vid den spetsiga södra änden av kullen vid Ha-
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galund. Detta är även ett läge där moränmark tilltar norrut. Vi kan även notera på marken synliga rester av en hålväg härifrån upp mot den stora eken
rakt i norr. Därmed kan vi starkt hävda att det vid kullens spets varit ett
grindläge där under järnåldern.
Grindläget förstärks av att det från rakt väster ansluter en stensträng som slutar vid ett stenblock intill grindläget. Därmed stärks även den äldsta vägens
datering till äldre järnålder. Till yttermera visso torde kartan 1766 visa på en
fortsättning av stensträngen, fig 6. Den är nu bortröjd och många av stenarna
ligger troligen i södra kanten av Hagalundskullen. Den bortröjda stensträngen är ett arkeologiskt objekt som arkeologin har all anledning att träna på att upptäcka och undersöka.
Söder och öster om denna stensträng torde ha varit skördemark, vilket på flera sätt bekräftas. Vid grindens tillkomst har det då varit betesmark i det högre läget, men som senare uppodlats åtminstone öster om hålvägen norrut. I
denna odlade tid bör det ha funnits ett stängsel öster om hålvägen. Alternativt kan stensträngsmuren ha skapat en särhägnad yta till boplatsen, som enl.
utredning fanns här. Ännu flera möjligheter finns.
Det förefaller rimligt att en väg från grinden även har sträckt sig utmed kullen och vidare åt NV. Den hålväg som rapporten Ullstämma 5:1, fig 8, anger
måste dock starkt ifrågasättas, eftersom den uppenbart är ett landdike till odlingen långt senare. Det hindrar inte att diket och en hålväg har sammanfallit, men detta kräver närmare undersökning.
Ur grindläget sprider sig åt NV i olika tider:
1. Fädrev åt väster. Sammanfaller med körväg i modern tid. Fädrevet
behöver inte ses som väg.
2. Väg uppe på kullens västra del, tydlig idag.
3. Gångstig över kullen till Hagalund, modern tid, knappast synlig idag.
4. Trolig väg utmed kullens östra sida och vidare åt NV, järnålder.
5. Hålväg, kanske två, upp mot eken, fig 7, järnålder.
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Fig 7. Förslag till vägsträckningar. Den västra hålvägen syns i marken, vilket den
östra knappast gör.
http://kartan.linkoping.se/lkkarta/default.htm

Idag finns ingen av dessa vägar i bruk, utom delvis den äldsta utmed raä 31,
som i viss mån används som ridstig. Samtliga vägar utom den som går direkt
upp till Nedre Ullstämma är överodlade. Vägen åt NV enl. äldre kartor syns
delvis som en upphöjning i marken. Den har därmed troligen påförts moränmaterial, vilket torde framgå vid undersökning.
Vid undersökning vore övergången vid vattendelarens lägsta punkt ett ytterst
intressant objekt. Den är helt säkert byggd av sten med trolig ursprunglig
datering till äldre järnålder, men säkert förändrad i flera omgångar sedan
dess.
Andra observationer
- På kullen (med Hagalund) finns i dess södra ände (vid granen) skärvsten
och en långsmal terrass. I samband med de stora blocken där finns en delvis
bortröjd stensträng, som har svängt upp utmed kullens östra sida.
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- På raä31-kullens västra sida går en stensträng utför sluttningen, fig 8. Nere
på sluttningen finns gamla åkerytor som tränger in i moränen, men som så
småningom övergivits för den bättre jorden ute på nuvarande gärde. Senare
har åkerytorna belamrats med röjningssten och blivit ganska stökiga. Fenomenet är rätt vanligt i dessa trakter, liksom i övrigt i den äldre järnålderns
landskap kring Linköping.

Fig 8. Stensträng utför sluttningen på kullen med raä 31.

- Vid ovan beskrivna tankegångar kring vägarna har etapp2rapporten Ullstämma 5:1 begrundats i de delar som har berört aktuella vägar, men även
lite i stort. Ett par generella tankar:
1) I stort sett alla schakt grävs utför sluttningar, endast undantagsvis i
andra riktningar till terrängformen. Detta gör att tegindelningar från
t.ex den äldre järnåldern (främst romersk) mycket sällan upptäcks, eftersom dessa har samma riktning.
2) I kulturlandskapet har många intressanta saker tilldragit sig i gränsen
mellan nutida gärden och steniga och bergiga kullar. Lägger man
schakt ut från en moränkulle bör om möjligt schakten därför gå ett
stycke – ofta max 5 m – utanför landdiket.
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3) Ingen fosfatprovning har utförts, trots att sådan är mycket snabb och
ger nyttig information. Många gånger kan ”boplatslägen” avfärdas
med hjälp av jordborr och enkel spot test, dvs utan grävmaskin. Detta
gäller dock inte utan vidare barrskogsmark. Jag menar inte att man ska
göra fosfatkartering, som är alltför tidskrävande, utan mera utifrån
uppbyggd erfarenhet prova i lägen som kan förutses ge goda data.
Tegarna och vägarna. Ytterligare tolkningar.
På svartvitt flygfoto kan man ofta utröna olika tegdelningar från olika tider.
Stratigrafier framgår emellanåt, men får vanligen uttolkas ur en kombination
av observationer, inte minst i fält.
Inom det öppna fältet mellan Övre och Nedre Ullstämma finns en mängd
försänkta linjärer i olika riktningar. På flygfotot finns ytterligare sådana linjer vars motsvarigheter på marken bara i undantagsfall kan ses. Tegindelningen har, som tidigare nämnts, självklara samband med de vägar som
krävs för färdsel, åtkomlighet och transporter. Vid Övre Ullstämma finns en
fast utgångspunkt för vägarna norrut, vilken ska samordnas med dessa varierande tegdelningars styreffekt.
Det är svårt och tidsödande, men en givande uppgift att tolka alla linjer på
fotot. Tolkningarna ska även sammanföras med befintligt kartmaterial. De
synliga förändringarna spänner i detta landskap över två tusen år och datorn
är ett nödvändigt medel för att hålla reda på allt i god sortering.
Nedan, fig 9, kan man se linjer i flera riktningar, somliga tydligare än andra.
Fotot finns på Linköpings kommuns hemsida och är relativt lågupplöst.
Högre upplösning finns hos Lantmäteriet, vilket är bättre vid detaljerade studier. Ett gynnsamt förhållande vid Ullstämma-lokalen är att konstgödning
inte har använts på den intressantaste marken på länge. Växtlighetens kraftiga svar på sådan gödning kan göra tolkningen mycket svår eller omöjlig.
Tegdelningslinjer ses främst i ungefär nordsydlig resp. östvästlig riktning.
Vägar i nutida användning framgår tydligt, liksom den gemensamma övergången nere till höger. Korsningar mellan de försänkta tegdelningarna syns
som svarta prickar och prickarnas form ger viss anvisning om tegarnas tvärprofil. I tolkningen nedan har inte på långt när all information på fotot använts, utan mera koncentrerats till området öster om södra kullen, fig 8. Där
är grundfrågan vad som styrde vägarnas placering i fortsättningen från övergången. Fotot ger tecken på hög komplexitet.
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Fig 9. Flygfoto över Ullstämma-lindans västra del.
http://kartan.linkoping.se/lkkarta/default.htm

(www.linkoping.se)

De synliga bandparcellerna som anges på karta 1697 och 1766 kan ses ganska tydligt i fotot. Med skarpa ögon och dator kan vi rita i dessa linjer och
föra över till 1766 års karta och se att de stämmer. På fotot kan vi dessutom
se att det finns ytterligare linjer i samma riktning. Även dessa var åkerkanter
i någon tid och kan ha uppstått på ett flertal sätt. De kan t.ex beskriva att tegarna var smalare en gång, eller att tegindelningen har förskjutits någon eller
flera gånger. Riktningen är gemensam eftersom vatten fungerade likadant
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förr som senare. Denna riktning fortsatte att vara riktig under lång tid och
tegarna kan ha ett mycket gammalt ursprung.
Utöver dessa åkrar kan vi se en bredare parcellindelning i nästan nord-sydlig
riktning i princip över hela fältet. Tittar vi noggrant ser vi att även den riktningen har underindelning som syns betydligt svagare. För detta nordsydliga
tegsystem fungerar dräneringen annorlunda, eftersom lutningen inte är rakt
utför sluttningen. Då får man anordna vinkelräta avbrottsdiken på lämpliga
ställen för att inte ställa okontrollerat vatten i tegarnas låga lägen. Ett antal
avbrottsdiken kan ses i flygfotot.
Ett ytterligare friliggande tegsystem, som verkar sakna samband med övriga,
har legat på vattendelaren, tvärs över. Södra delen störs av konstgödd vegetation och är svår att tolka.
Närmare tolkning, se fig 10.
Kulörförklaringar till fig 10.
Rött är åkersystem som lutar ner mot lindan, historiska kartor.
I SV är även stenlagd väg och dess föreslagna sträckning markerade
med rött, liksom ”vägen vid graven”.
Blå, södra delen, åkersystem.
Blå, norra delen, åkersystem, nordsydligt (svagt välvda åkrar).
Violett, åkrar parallella och samtida med ljusgrön väg. Syns knappast på
foto.
Ljusgrön, väg enligt historiska kartor 1697, 1766. Tycks vara upphörd vid
laga skifte
Mörkgrön, vägar minst 2 st. Den norra är mycket ung.
Brun, nutida väg.
Gul, ett antal ytterligare f.d. vägar som har riktat sig mot dämmläget.
Det stora röda åkersystemet kan konstateras underlagra den sentida vägen åt
NV (ljusgrön) och fortsätter tydligt fram till den stenlagda vägen och dess
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Fig 10. Fältet öster om raä 31-kullen. Samtliga i tolkningen använda strukturer är
inritade. Till rapporten hör en CD med de kulörta linjerna valbara för att visa vad i
fotot som grundlagt resonemangen.
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föreslagna fortsättningar (röda). Det finns antydningar om att systemet, eller
del av, når ända fram till raä31-kullen, men om dessa fåtaliga linjer undereller överlagrar denna stenlagda väg är oklart. Detta är naturligtvis en intressant utgångspunkt vid undersökning. Om den stenlagda vägen överlagrar
åkrarna, är det troligt att dessa delvis nått ända fram till vägen vid graven
och att åkrarna och den vägen i något skede är samtida. Den stenlagda vägen
är då yngre och har kapat av åkrarnas längd. Vad som därvid blivit av marken väster om vägen är oklart, men öster därom fortsätter odlingen. Det är
således möjligt att det röda åkersystemet har sitt ursprung i tidig järnålder.
Den ljusgröna vägen syns knappast på flygfotot, vilket tyder på att den har
saknat diken och är ung. Att den är upphöjd över omgivande mark ger sällan
förbättrad kontrast. Dess placering är logisk. Vägen ska ligga i gränsen mellan den gamla åkerriktningen och den nytillkommande, för att t.ex kunna ges
den bredd som eftersträvas. Smärre impediment samordnas med tegbegränsningarna, men är inte lämpliga att samordna med vägen. Alltså placeras vägen en tegs bredd utanför de två framträdande impedimenten. Impedimentens placeringar gör det även lämpligt att rikta vägen rakt på dämmläget.
Man kan notera att den sydöstra delen av vägen har riktning rakt mot det tidigare diskuterade grindläget. Med skarpa ögon kan man på fotot se att en
möjlig tidigare fortsättning i den riktningen i form av ett svagt ljusare stråk
(streckat i fig 10).
De bandparceller (violett) som läggs längsmed vägens sydvästra sida syns
knappast heller på fotot, annat än på enstaka ställen. Även detta tyder på låg
ålder, som rimligtvis sammanfaller med vägen. Dess markeringar är överförda från storskifteskartan 1766.
De blå åkersystemen är svåra att komma till tals med. Det södra kan vara av
helt annan ålder än det norra. I en större bild än fig 10 kan man se att de föreslagna hålvägarna strax öster om Hagalund följer åkerindelning i det norra
blå systemet. Detta skulle tyda på tämligen hög ålder, men vissa andra tecken tyder på att ytan vid hålvägarna inte ingår i det övriga blå systemet, trots
att det ser ut så. Vi kan konstatera att systemen inte finns på någon karta,
vilket återigen tyder på hög ålder.
Fotokontrasten från det södra blå systemet skär över den ljusgröna vägen.
Om vägen överlagrar åkerstrukturen eller inte är svårt att avgöra. Ytterligare
studier i fält torde kunna bidra till klarhet kring allt detta. I denna framställning nöjer jag mig med att för framtida studier notera systemens befintlighet.
Av de mörkgröna vägarna är en, den norra, en sentida väg som är markerad
på 1940-talets ekonomiska karta. Men det tycks finnas ytterligare en som
ligger på en svag rygg strax intill åt söder. Det är möjligt att denna väg är en
tidig del av vägen vid graven, men situationen är ännu oklar.
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Gulmarkerade vägar riktar sig mot dämmläget och syns relativt tydligt på
fotot. Deras ålder och sammanhang med övrig omgivning undandrar sig min
bedömning just denna dag.
Kommentarer
Ovanstående slutsatser kring ett begränsat men viktigt inventarium gör naturligtvis inte anspråk att vara vare sig fullständiga eller i alla delar korrekta.
En djup diskussion kring fenomenen i terrängen är dock nödvändig för att
alstra frågeställningar inför en bredare undersökning. Utan förberedda tankar
blir undersökningar lätt en jordförflyttning ”för att se vad man hittar”, vilket
är oerhört ineffektivt räknat i insikt/kr eller insikt/m3.
Arkeologin brukar slentrianmässigt hävda att man under förhistorisk tid inte
odlade lera, ”eftersom man bara hade årder”. Ullstämma vore säkert en
lämplig plats för att i en undersökning bidra till att skrota denna vitt spridda
villfarelse.
I utredningsrapporten refereras Myrdals (och många andras) tes att en grästräda inte kunde brytas med annat än handkraft, spadar och hackor innan
plogen gjort sitt inträde. Ullstämma, med lindans vidsträckta gräsfält, skulle
kunna vara platsen för att i praktiken visa att även detta är en villfarelse, tillkommen i det urbana tänkandets tid.
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