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Vallaskogens forntid
Under sommaren 2001 karterades och inventerades den kommunägda delen av Vallaskogen - naturreservatet - med inriktning på förhistorisk tid. Denna skrift handlar om
resultatet. Till kartan följer en textdel och för området har gjorts analyser av förhistoriska skeenden genom tillämpning av geografisk arkeologi, dvs utan grävda ingrepp i
marken.

Vallaskogens formning - vi tar det från början.
Kullen är en ganska ordinär moränkulle med kärna av berg som här och var är synlig,
särskilt i kullens sydöstra del och utanför karteringsområdet. Kullens längdriktning är ungefär NV-SO. Runtom kullen finns relativt plana marker av lera. Så ser det vanligen ut i
landskapet här strax söder om Linköping. Ännu längre söderut - i höjd med Slaka - stiger
nivåerna som en början till småländska höglandet, medan slätten tar vid strax åt väster.
Den hastiga sluttningen ner mot Roxens nivå, gör Linköping till en ganska kuperad stad.
Från Vallaskogens (och stadens) högsta punkt (93 m ö h) till Roxens yta skiljer 60 meter(!).
Som geologisk form börjar Vallaskogens historia under istiden, då inlandsisens processer
blandar material från före istiden med nykrossat berg och lägger ut det i ett tjockt och
ojämnt lager över den blivande bottnen av Baltiska issjön. Vi rör oss omkring 13000 år
bakåt i tiden. När iskanten dragit vidare norrut blir detta moränlager övertäckt av sediment av finare material som senare skulle bli bl.a jordarten lera. Sedimenteringen sker i
smältvatten från isen och detta vatten kallas alltså Baltiska issjön, fig 2.
När Baltiska issjön för omkring 10300 år sedan börjar sin snabba sänkning från ca 138
m.ö.h via ett utlopp vid Billingens norra ände (Västergötland), förändras landskapet
snabbt och mycket. Vallaskogen är ännu en tid en del av det nya Yoldiahavets botten,
men under detta havs sista tid kommer nästan hela kullen att i stora drag formas till vad
den ännu idag är.
Tvärs över den karterade delen av Vallaskogen, ungefär i nordsydlig riktning, går en annan moränkulle, fig 7. Detta har betydelse för skeendet när Yoldiahavets vattenyta genom
landhöjningen närmar sig kullens topp. När i tiden detta sker går inte att exakt avgöra skeendena är komplicerade - men vi vet att för 10000 år sedan bodde folk i Slaka på ca
100 meter över nuvarande hav. Då bör havet ha legat på ca 95 m, dvs helt nära den höjd
som Vallaskogens ”Tvärkulle” torde ha haft innan havet började bearbeta ner dess topp
till nuvarande 89 m. Även en bergstopp i Vallaskogens södra del har ungefär samma
höjd, 93 m.ö.h. Detta berg har jag kallat Spetsberget p.g.a. dess form.
Vallaskogens fot ligger till stor del kring 75 m.ö.h idag, vilket är den nivå där Yoldiahavet upphör och Ancylussjön tar vid. Det senare sker för ca 9300 år sedan, vilket innebär
att Vallaskogens moränkulle under ca 700 år bearbetades av Yoldiahavets vågor. Men
sjunkningen av vattenytan under Yoldiahavets tid var inte jämn och linjär. Vattnet hade
direktkontakt med Nordsjön genom ett sund norr om Vättern och via Vänern, så även
världshavets varierande nivå inverkade på Vallskogens hantering. Och tänk att folk från
Slaka kanske har jagat säl på Blåbärsberget...
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Fig 2. Baltiska issjön

Fig 3. Yoldiahavet
Fig 2. Här råder inlandsis och dess instängda
smältvatten, Baltiska issjön. Vallaskogens kulle
ligger med sin topp ca 50 m under vattenytan.
Lägg märke till hur Billingen i Västergötland
ligger och täpper till det som snart blir ett stort
skådespel när den stora insjön snabbt ska tömmas ca 25 m. Världshaven ligger nu ca 75 m under nuvarande nivå, därför att så mycket vatten
är bundet i isen. Pilen visar Linköpings läge.
Fig 3. Ett brett sund via Vänern och Vättern
sammanbinder det blivande Östersjön, som nu
kallas Yoldiahavet, med Nordsjön och Atlanten.
Vallaskogen har nu blivit en ö i skärgården. Ön
låg i det yttersta havsbandet och på det militära
övningsområdet finns de kobbar som bildar skärgård åt söder ner till fastlandet i Slaka och Skeda

Fig 4. Ancylussjön
socknar. Strandterrasserna och vallarna väster om Jonsbo håller på att bildas genom att vågor
slår in mot kullen. I denna skärgård finns människor och det är nu de första fötterna kan ha
trampat på Vallaskogens övre delar. Kanske ligger sälar och dåsar på Blåbärsbergets blanka
klippa. Även valar gjorde besök i Yoldiahavet. Ryggkotor av val har hittats mitt i Åtvidaberg.
Fig 4. Det breda utloppet mot Atlanten är nu stängt pga landhöjningen. Yoldiahavets bräckta vatten är ersatt med sött smältvatten som strömmar ut nere vid Skåne. Bytet sker vid 75 möh och
smältvattnet i den nya Ancylussjön håller ett tag jämna steg med landhöjningen, dvs vattnet står
och plaskar på samma strand en längre tid. Då uppstår de branta strandbrinkarna strax intill Majgatan och strax väster om tuff-tuff-tågets väg genom skogen. Den udde som Gamla Linköping kommer att stå på är fortfarande mest under vatten. Tidsläget är 9300 år före nu.
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Som kartan visar finns många bevarade tecken på vågornas härjningar på kullens sidor,
fenomen som sällan så frikostigt exponerar sig på andra håll. En liten strandvall från Ancylussjön finns i kohagen alldeles intill Chokladboden i Gamla Linköping. Annars är
strandeffekterna som tydligast och mest omfattande på tvärkullens sidor och bort mot
Jonsbovägen.
Fina exempel på strandhak och terrasser finns på Tväråsen alldeles intill Vallabackarna.
Även sydost om Blåbärsberget finns komplicerade strandeffekter, se kartan fig 5. Den
branta sluttningen är blockig och stenig medan den flackare marken är sandig och har
mjuka former. I stark sluttning har moränmaterialet sorterats så att lerpartiklar har förts
bort med vattnet, sand och grus har rutschat utför och ligger kvar neråt Valla park. Stenar
och block har sorterats i storlek och lagts i rader som är ungefär parallella med kartans
höjdkurvor. Vi kan även se företeelser vinkelräta mot strandlinjen, ibland förorsakade av
skred som har lagt upp ny morän som svallats ur så att bara stenarna ligger kvar.

Fig 5. Strandeffekter av svallning sydost om Blåbärsberget.
Skala 1:1000
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Fig 6. Strandeffekter med terrasser, strandhak och strandvallar bildade under landhöjning. Bild ur Sveriges Nationalatlas, Hav och kust, men anpassad till förhållanden i Vallaskogen
Under denna tid finns alltså människor sporadiskt i omgivningarna. Det är jägarstenålder
och människorna lever på jakt, fiske och annan i naturen insamlad föda. Inget kulturlandskap bildas och om det hade bildats, skulle det ha förstörts av efterföljande årtusendes
mänskliga verksamheter.
För ca 6000 år sedan odlar människorna jorden i liten skala. Övergången är inte skarp,
utan börjar med att man gynnar viss växtlighet som man har nytta av. Det är troligt att
man odlade innan man hade egentliga odlingsytor och vartefter kunde man bränna annan
växtlighet för att skapa gödningsämnen och livsutrymme för de växter man eftersträvade.
Det var ju lätt att konstatera att det växte bra där man hivat iväg aska och kol från eldhärdarna. Svedjebruket blev en ganska effektiv odlingsmetod så länge människorna var
relativt få. Åren efter odlingen blev svedjeplatserna goda betesmarker.
Boplatserna från denna tid, bondestenåldern, vet vi en del om genom utgrävningar, varav
en hel del är gjorda i Östergötland.
Såvitt vi vet och förstår bildades inte heller i denna tid kulturlandskap som var så intensiva att de överlevde till vår tid.

Nivårelationer och markegenskaper
Vallskogens marknivåer och lutningar varierar ganska mycket, se fig 7. Bilden visar hela
Vallskogen från Vallarondellen ner till Djurgården, dvs den ursprungliga odelade. Linjen
tvärs över skogen är ungefär gränsen mellan naturreservatet i norr (Valla) och den i skrivande stund ännu militära delen (Djurgården).
I norra delen ser vi den tvärgående moränkullen med Blåbärsberget i norra spetsen. Det
senare är det enda synliga berget av någon storlek i naturreservatet.
Den södra delen är betydligt mera kuperad och det är vanligt med berg och bergknallar,
bl.a högsta toppen på 93 m.ö.h som en markant topp.
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Hela skogens västsida är brant och markant, medan den östra är flack och sönderstyckad.
Rent generellt kan man säga att där höjdkurvorna är täta är moränen stenig och/eller
blockig och är det dessutom en mindre topp som är exponerad till omgivningen så går där
berg i dagen. Omvänt gäller att de ställen där höjdkurvorna ligger glest är markmaterialet
lera eller morän med hög inblandning av lera, särskilt i skyddade lägen.
Ett bra exempel på det senare är ett stort parti av skogens mitt åt väster, där ett lertäckt,
kärrigt område finns. Ett annat finns i söder där det anges 80 m.ö.h.
I norr finns över 75 m-nivån ett flackt område som däremot är väl exponerat för forna
havsvågor och leran är där bortspolad eller inblandad i morän och svallsediment, som blir
till god åkerjord.
Vid övergångarna mellan en moränsluttning och flack lera finns alltid ett lager svallsediment av grus och sand, dvs material som lossats av vågorna och transporterats ner utför
sluttningen. Kvar i högre lägen är då ytliga stenar och block på underliggande morän.
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Kulturlandskapets forntid
Forntidens kulturlandskap
Inledning
Det är viktigt att inse att inom områden med åtskilliga fornlämningar är all mark använd
under lämningarnas tid. Allt från väletablerade åkrar och tydliga gravar till kreatursbete
som sällan skapar bestående spår i marken. För att få en bild av denna allomfattande
markanvändning kan vi leta fram de flesta av de lämningar som är anordnade eller av andra skäl väl synliga. Med förståelse av hur dessa fungerat och deras relationer till omgivningen kan vi dra slutsatser om marken omkring och försöka skapa en någotsånär
hållbar översikt av forntidens markanvändning och hur den var organiserad.
Om vi i dessa betraktelser av ytor finner motsägelser, kan detta ge den tredje dimensionen - tidens flöde - under vilken människorna förändrade sina beteenden och skapelser.
Vi kan kalla det utveckling eller åtminstone anpassning för nya förhållanden. Eller tro att
vi har sett fel. Omtolkningar kommer alltid att finna sin plats när vår vetskap ökar och
våra värderingar förändras.
Efter den kartering jag gjort under denna sommar 2001, är det viktigt att finna en nivå
och omfattning av tolkningarna som är konkret och användbar, samtidigt som den lägger
en ordentligt förhöjd basnivå för framtida forskning.
Kulturlandskap
Det landskap som naturen och stenåldern lämnade efter sig blev grunden för den förändring av landskapet som bronsålderns folk skulle komma att utföra. Övergången till bronsålder är som alltid ingen skarp gräns och den yngre stenålderns verktygstyper förblev för
vanligt folk de vanliga i ytterligare minst ett årtusende. För tiden fram till sen bronsålder ungefär 800 f Kr - är det svårt att urskilja människornas göranden som kulturlandskap.
Mycket blir av typen ”rimliga resonemang och kvalificerade gissningar” utifrån fynd och
enskilda fornlämningar.
Från denna tidpunkt började landskapet formas på ett sätt som kom att bli styrande för
människornas liv under lång tid framåt. Stora arealer jord brukas och relativt många nya
gårdar etableras. Och nu kommer spåren i Vallaskogen.
Några säkra lämningar från ”ren” bronsålder (1800 - 500 f Kr) har inte hittats eller daterats i Vallaskogen. Däremot finns lämningar från tidig järnålder, som av allt att döma har
sin början åtminstone under den senare delen av bronsåldern.
De skålgropar - vanligen från bronsålder - som finns i två block nära Trumslagaregatan är
så stora att de brukar hänföras till tidigaste järnålder. Men skålgropar är svåra att utan
spekulationer infoga i tidiga samhällens funktioner. Det är lättare att inse funktionen av
lämningar från jordbruk och boskapsdrift och mycket av resonemangen kring Vallaskogens lämningar måste handla om sådant.
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Hägnader
För att bruka jord och samtidigt hålla boskap i bete krävs att dessa olika markanvändningar hålls isär på ett kontrollerat sätt. Åkrarna måste fredas från betande djur och för detta
krävs hägnader. I de östgötska bygderna, främst söder om slätten, finns lämningar av
hägnader kvar i stora mängder. Vi kallar de raserade stenmurarna för stensträngar och det
finns ca 500 km sådana registrerade i vårt län. De som är registrerade är väl synliga och
hänförs till de första århundradena efter Kr f. Det finns dock en äldre typ som sannolikt
började anläggas i sen bronsålder. Detta är mina egna forskningsresultat och flera andra
förut okända företeelser från samma tid kommer att visas senare.
Den äldre typen av stenhägnader använde i hög grad naturhinder, som man byggde på
eller kopplade an till. Sådana hinder är bergssidor, stora block, kantkrön till sluttningar,
etc. Detta är de första hägnaderna i Vallaskogen och de finns mest på den västra sidan av
skogen. I fig 8 visas den och dess agrara funktion. I verkligheten är den södra delen tydligast, medan delarna kring Vallabackarna är svaga, men kan anas.
I detta skede har vi således betesmark nere på det stora fältet mellan skogen och Valla
gård. Uppe i skogen finns odlingsytorna som skyddas av hägnaden. Att boskapen var där
nere framgår av hur man använt sig av naturhinder som komplement till de byggda murarna. Och hägnadens funktion vore p.g.a. sin konstruktion svag om djuren fanns där
uppe.
Det är påfallande hur en enda lång hägnad skyddar åkrar som uppenbarligen tillhör flera
gårdar. Av detta kan vi försiktigtvis dra slutsatsen att gårdarna samarbetade redan då. Det
verkar som den enda lösningen att gårdarna hade gemensam betesmark där nere på flatmarken och flera indikerade boplatser har sina lägen i samband med hägnaden och har då
direktförbindelse med betesmarken utan fägator. Det förefaller även rimligt att flera gårdar närmare nutidens Valla delade samma betesmark.
Åkrarna i Vallaskogen
Vid karteringen har ca 150 fossila åkrar hittats. De allra flesta är fyrsidiga och de flesta
av dessa är välformade rektanglar. Ibland är dessa rektanglar så långa och smala att de
skulle kallas bandparceller, men i dessa fall är de enstaka och blandade med de övriga
och då bortser jag från detta.
Den utan jämförelse största ansamlingen av fossila åkrar finns direkt söder om Gamla
Linköping. Det är ca 100 åkrar med olika lokalisering och utseende. Åkerområdets utsträckning är skarpt avgränsad i alla riktningar. Mest markant är avgränsningen åt sydost
och den är med all sannolikhet en följd av markförhållanden.
Man kan lägga märke till att terrängen blir annorlunda där åkrarna slutar. Främst blir det
stenigt och blockigt, men även fuktigt eller blött och marken blir småkuperad. Alla åkerparceller i Vallaskogen ligger i väldränerade situationer, i sluttning eller plant på väldränerat markmaterial. Enda undantaget är en sorts bandparceller på lera som jag återkommer till. Utanför gränsen åt sydost är väldränerade lägen med bra markmaterial och rimlig
stenighet svårare att finna.
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Om vi återknyter till bilden över nivårelationer i Vallaskogen, fig 7, så kan vi se att
åkerområdet ligger i flack sluttning åt norr. Den svaga sluttningen gör att man kan dränera vatten, men det troligen främsta skälet är att området genom sin flackhet och bredd
svallats endast mycket svagt av Yoldiahavet och senare Ancylussjön. Detta innebär att
stenarna i moränen ligger lågt i marken och att markmaterialet innehåller åtskilligt med
lerpartiklar. Kort sagt, måttlig röjningsinsats och bra jord, som håller fukt bra och har lerans goda näringsegenskaper, samtidigt som den genom sitt innehåll av sand och mo är
lätt att bearbeta.
Vi har att göra med erfarna jordbrukare, som noggrant valde mark för sina åkrar. Deras
förfäder hade alla sedan urminnes tider varit bönder.
Åkrarna i detta norra område ser åtskilligt olika ut. De olika typerna är dessutom samlade
i väl avgränsade delområden. Vi har t ex centralt åt väster ett stort område med runda eller svagt ovala åkrar med något facetterade sidor. Jag kallar dessa för rundiga åkrar. På
några ställen kring kanten på detta delområde är dessa åkrar överlagrade av fyrsidiga parceller. I ett fåtal fall är rundiga omvandlade till fyrsidiga.
Bland de fyrsidiga kan vi se att de längst i norr är genomsnittligt klart större än de i nordost, De flesta av de som ligger allra längst i nordost - öster om dansbanan - är dessutom
anordnade på ett lite annorlunda sätt som inte kartan visar. De ligger vanligen tvärs mot
höjdkurvorna, medan övriga rektangulära ligger ungefär parallellt med dessa. Det kan
vara av dräneringsskäl, eftersom det så långt ner är hög lerhalt i jorden.
Mellan de rundiga och de fyrsidiga kan vi alltså se en tidsskillnad, så att de rundiga är
äldre än de kantiga. Men det har tydligen inte funnits någon ambition att i stor skala göra
om de rundiga till kantiga. En fråga är om de rundiga har övergivits vartefter man gjorde
nya fyrkantiga.
De rundiga ligger i en sluttning där odlingen krävt mycket lite stenröjning. Åtskilliga stenar finns i dessa parceller, men sparkar man på dessa stenar så rör dom på sig, vilket visar
att naturens processer placerat stenarna i markytan efter odlingens upphörande. Det är
viktigt att göra den distinktionen mellan olika stenar, annars ser man knappast åkrarna så
tydligt. En möjlig förklaring till både formen på de rundiga åkrarna, den svaga skålningen
och det tunna jordlagret är förslagsvis att det brukats med hacka. Då är den runda formen
optimal och med hacka förs inte material ut åt sidorna. Däremot bildas terrassformer, vilket skett på flera av dem.
De fyrsidiga skulle då kunna anses som bearbetade med årder, där just den formen är
lämplig och där skålningen blir större om man inte aktivt motverkar den.
Ibland har jag tyckt mig se stensträngar bland dessa rundiga åkrar, men ingen har varit
klar och tydlig och tillräckligt lång för att avslöja någon funktion. Därför har jag valt bort
den tolkningen. Däremot går ett par röjda begynnande hålvägar över några rundiga åkrar.
De går åt VSV från det nutida diket i åkerområdets västra del. Åldern på dessa vägar kan
bara sägas vara mindre än de rundiga åkrarnas. Antydningar till vägstråk finns även lite
norrut bland åkrarna, men dessa angivelser på kartan ska mera ses som ”kom-ihåg-lappar” för framtida sökningar och ges ingen ytterligare fundering just nu.
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Åkrarnas datering är en komplex fråga, eftersom de har brukats länge och på olika sätt.
Inom åkerområdet finns då rimligtvis en stor mängd olika dateringar. Låt oss ändå resonera lite. Alla dessa åkertyper anges i litteraturen som tillhörande yngre bronsålder och
äldre järnålder, dvs ett tidsspann på över tusen år. Till typen hör också storleken. Eftersom vi säkert kan säga att de rundiga är äldst, får dateringen i svepande drag bli att dessa
har sitt ursprung i bronsåldern och en bit in i förromersk tid, alltså ungefär 800 - 200 f Kr,
och de fyrsidiga ungefär 400 f Kr - 500 e.Kr.
Boplatsen
När man betraktar nyss behandlade åkerområde uppstår frågan om boplatsens placering.
En grund för lokaliseringen är att boplatsen bör ha legat i direkt anslutning till åkrarna,
men eftersom åkerområdet är stort och rimligen har tillkommit under lång tid, kan tillhörande gård ha flyttats och resterna blivit överodlade. Dessutom kan sannolikt flera
samtida gårdar vara inblandade. Utifrån egen erfarenhet från Tinnerö-området brukar en
gård från äldre järnålder ha 20 - 30 synliga åkerytor, dvs åkerområdet ”räcker” för flera
gårdar.
Inne bland de äldsta åkrarna, de rundiga, finns några öppningar som kunde vara värda att
prova med ett jordborr för att se om jorden avslöjar kulturlager eller innehåller fosfat. Resultaten har blivit negativa.
Ser man på åkrarna SO om kapellet, så tycks de vara organiserade runt kapellet, som om
detta vore platsen för gården. Händelsevis var jag där före kapellets tillkomst och konstaterade fossil åker och mätte fosfathalten 2(5). Ändå är åkrarna bakom kapellet intressanta. Fosfathalten är inte den lägsta. Vid flera de långsträckta åkrarna noteras klart förhöjd fosfathalt och humusrik homogen åkerjord som dragits upp mot röjstensupplägg vid
långsidorna. Egenskaperna tyder på kraftigare gödsling än på andra åkrar, vilket brukar
ses som ett tecken på närhet till boplats. I sammanhanget bör vi notera att så här nära ett
nutida bebyggelse har åtskillig spridning av ”modern” fosfat gjorts. Chokladboden intill
är t ex byggd på ett fundament av lera med hög fosfathalt. Lera förekommer inte naturligt
i detta läge och visar att det har förts hit från annat håll. Ett annat ställe med extremt hög
fosfatinnehåll är en inte så gammal dump i ett vattenhål 50 m söder om kapellet. Materialet innehåller basisk aska och utlösningen av fosfor till omgivningen är därför än så länge
liten.
Helt nära kapellet, i sydväst finns en helt säker bit stensträng av hägnadstyp. Som en
streckad linje på kartan har jag lagt in en stensträngsrest med utgångspunkt vid Stora
eken och som går fram nästan till kapellet.
Och tittar man noga på markformerna kring västra gaveln på kapellet finner man helt raka
linjer med nivåskillnader. Parallellt med en till kapellet vinkelrät åker i sydost finns en
högre liggande platå, 20 m lång, 6 m bred, och med tydliga begränsningar i sidor och
gavlar. Jag är övertygad om att detta är ett fundament för en byggnad i någon tid. Fosfatprovningen gav ett prov med 3(5) och övriga 2(5), vilket är lite mediokert men ändå klart
förhöjt.
Nivårelationerna vid Vallskogens nordligaste morän ger en stark trolighet att åkrar har
funnits en bit ner i nuvarande Gamla Linköping, förslagsvis i en båge över Djäknegränd
och mitten av Rådmansgatan. Dit ner är jordmaterialet som för övriga åkrar. Längre åt
norr är knappast möjligt att med framgång förlägga en gård under denna tid.
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Det samlade intrycket av alla data ger således anvisning om möjligheten av två gårdar
tillsammans i trakterna av Solliden och kapellet i Gamla Linköping. Framtiden får om
möjligt visa vägen till klarhet.
Övriga boplatser
På kartan fig 8 finns ytterligare fem boplatser angivna med ljusgrå ovaler, A - F. De
kommer att kort beskrivas för sig, men först en översiktlig betraktelse.
Kartan visar fem platser med kluster av fyrsidiga åkrar, dessutom ett glest stråk av åkrar
markerade med grönt. De som ligger allra längst i söder tillhör en gård som låg vid det
militära förrådet och faller utanför gränsen för denna studie.
En indikation E inom streckad cirkel finns utanför området, men omnämns därför att den
kan tolkas som boplatsen till de grönmarkerade åkrarna på krönet in i det analyserade
området. Åkertypen som kan anses som oregelbunden såväl till storlek, djup och form har
troligen ursprung i bronsåldern.
De två rödmarkerade åkersamlingar som ligger ganska nära varandra ytterligare en bit åt
norr hänför jag båda till en gård D som var lokaliserad till södersluttningen norr om gläntan med den nygrävda dammen.
De två åkersamlingarna ytterligare åt norr har var sin gård. Den västra C låg på sluttningen mellan Stora eken och Stratomtagårdens förra läge, alltså vid den anordnade brasplatsen.
Den östra åkersamlingen bedömer jag höra till en boplats B nere i östersluttningen, helt
nära den vändslinga som finns i anslutning till Majgatan.
Gemensamt för alla här föreslagna gårdar är att de inte har åkrarna alldeles intill gården
och att den sammanlagda odlingsarealen är liten. Detta förhållande skiljer sig helt från
gården eller gårdarna A. Naturligtvis kan jag ha missat åkrar vid karteringen, men knappast så många att arealerna täcker normalt behov av sädesåkrar, vilket brukar anges till ca
2 ha. Ett undantag kan vara ett bosättningsskede vid platsen C, som troligen även brukade
leran i det kärriga området omedelbart söder därom.
Till boplatserna hör även gravplatser. Gravar med rimlig tillhörighet till nämnda gårdar
har hittats till C och D, varav den senare kan ha två skeden som har var sin gravplats, en
med början i förromersk tid och en rent romersk. Alla dessa gravplatser kvalificerar för
benämningen gravfält och två är nyfunna under karteringen.
Ytterligare åtminstone en grav (kvadratisk) finns långt ner i sluttningen mellan Vallabackarna. Med tveksamhet möjliga ensamgravar finns nedanför Chokladboden i kanten
av en åkeryta och en i norrsluttningen ca 100 m söder om kapellet.
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Boplats B
Denna boplats indikeras av en väl synlig terrass i riktning SO-NV, fig 9, och som nischats in i sluttningen. Det är oklart hur lång terrassen är eftersom det under karteringen
var stört omöjligt att tränga in i den helt igenväxta fortsättningen åt NV. Den är minst 20
m lång och den förmodade husbredden ca 5,5 m. Det streckprickade området i fig 9 är
den okarterade ytan.
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Efter karteringen har noterats möjligheten av ytterligare en terrass mellan vändslingan
och den lilla promenadvägen som passerar platsen.
Fosfathalten varierar kraftigt - vilket är normalt - men de högsta är riktigt höga, 5(5).
Dessa återfinns huvudsakligen nedåt från terrassen, vilket beror på människans normala
sätt att föra avfall neråt. Avfall som kastas uppåt kommer förr eller senare tillbaka. Kulturlagret är kraftigt svart, vilket däremot inte är helt vanligt på boplatser från den äldre
järnåldern. Kraftiga kulturlager har dålig hållfasthet och detta gör att rotvältor är vanliga
på platsen.
Ett mycket störande inslag i markbilden är det nutida avfall som tillförts, t ex rester av
murbruk. Tyvärr är sådant vanligt intill nutida tätortsbebyggelse.
Det är relativt svårt att koppla samman boplatsen med övrig terräng. Åkrarna som kan
tillhöra gården ligger upp åt i ett område med mycket bättre odlingsförutsättningar än
strax intill, där stenigheten är ganska svår.
Öppna ytor finns på terrassens nivå i sluttningen åt söder och dessa ytor har större svärtning i jorden än naturligt och något höjd fosfat. Det mesta tyder på att en stor del av boplatsens intresseområde ligger inom den låglänta marken åt nordost.
En stensträng anknyter till boplatsområdet från söder. Dess troliga fortsättning finns öster
om blåbärsberget och det tycks uppenbart att den skiljer bete på låg mark från åkerområden uppåt och bortåt i terrängen. Hålvägssystemet kommer då också på betessidan, vilket är det brukliga.
Det mycket begränsade åkerarealen och potentiellt stora betesmarken låter hypotetiskt
ana specialisering på djurhållning.
Dateringen kan skisseras av att åkrarna är i storlek som i äldre järnålder och stensträngen
ligger i organisation som var vanlig under förromersk tid. Slutsatsen blir alltså äldre järnålder 500 f.Kr - 400 e.Kr.
Boplats C
Denna boplats, fig 10, indikeras av terrasser med fosfathalt, liksom åkrar, gravar och
stensträngar i lägesrelationer som ”stämmer”. Platsen är kraftigt störd av nutida aktiviteter, såsom schaktningar och eldning för trivsel och korv.
En terrass långt upp i sluttningen var den första indikationen. Den ser ut som en husterrass och uppvisar måttligt förhöjda fosfat. Strax nedanför finns en större terrass som med
säkerhet är formad i sen tid, men högst troligt på gammal plats. Nere vid dikesskärningen
till cykelvägen är jorden mörk på ett kulturellt sätt och fosfathalten där är kraftigt förhöjd.
Eftersom eldningen är nutida och dess avfall innehåller basisk aska har inte fosfatinnehållet i detta börjat röra på sig så mycket, vilket jordprov bekräftar.
Till platsen anländer den gamla stensträngen från söder, men en sen schaktning har förstört möjligheten att se hur den ansluter. På andra sidan denna schaktning syns flera stensträngar som riktar sig åt norr. Alla strängar kan inte ha fungerat samtidigt och det går att
utläsa en äldre och en nyare organisation, där den äldre hägnaden går längre ner i sluttningen och den nyare längre upp och iväg i fragmentform mot den förmodade boplatsen
vid kapellet.
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Där dessa strängar börjar finns ett antal gravar, bedömt som två (ev. tre) kvadratiska och
fem runda, varav en kluven mitt itu av schaktning. Detta gravfält ligger således ovanför
Stora eken i sluttningen och läget på en utbuktning av moränkullen är ett av de vanligast
förekommande. Här finns även ett antal åkrar men den större åkersamlingen finns nordost
om boplatsen på en östsluttning.
Liksom boplats B tyder den stora tillgången på betesmark och de fåtaliga åkrarna på
övervägande djurhållning framför odling. Faktum är att på sluttningen med de flesta åkrarna skulle betydligt flera åkerytor kunna röjas fram med måttlig arbetsinsats, men det
har man synbarligen inte gjort.
Dateringen blir äldre järnålder med ursprung i förromersk tid.
Till denna plats kan kanske fogas en ytterligare del, nämligen just där Östra Torpstugan
tidigare stod. Där finns obesvarade frågor. Stugan stod på ett uppbyggt fundament som
fortfarande syns tydligt. Bakom detta, dvs åt söder, finns en förhöjning som en ca 2 - 3
dm hög trädbevuxen platå. Söder om den finns tvärtom en nedgrävning som delvis fortsätter in i moränsidan av kullen. Normalt skulle dessa former direkt ses som sentida, men
denna trolighet störs av en stensträng som kommer i skogskanten från söder och passerar
över både nedgrävningen och platån och slutar distinkt på platåns västra ände. Stensträngen är klart oskadad och av normal förhistorisk typ.
Växtligheten i nedgrävningen talar tydligt om hög fosfathalt, vilket provning bekräftar.
Stensträngen går till Vallabacken men stensamlingar där borta tyder på att den har fortsatt
ett stycke. Efter Vallabackarna finns inget synligt spår av den.
Situationen kan anvisa ett fähus från äldre järnålder där hägnaden är till för att under romersk järnålder organisera om betesdriften till moränmarken. Men mycket är oklart här
och vi får fundera vidare på saken.
Boplats(erna) D
Platsen är söderexponerad i högt läge. För karta hänvisas till fig 8. Som boplatsindikation
ger platsen ett splittrat intryck. Dels finns terrasser åt väster, som ursprungligen är formade av havet, med förhöjda fosfatvärden, dels finns höga fosfat rakt ovanför den nygrävda dammen. I anslutning till platsen D finns två gravfält, dels det gamla välkända
nere i sydväst med hålvägen igenom (raä 157), dels ett nyfunnet på krönryggen åt nordost
där hålvägarna bryter igenom och leder mellan gravarna.
Det kända gravfältet, liksom hålvägen, har ansetts ha sin början i förromersk järnålder,
vilket jag håller med om, Gravfältet på krönet är sannolikt från romersk tid. Vi har således två gravfält från olika tid och två riktningar indikerade av andra företeelser. Redan
här finns således antydan om två olika boplatslägen i något olika tid.
En annan observation är att hålvägen nere genom gravfältet endast med svårighet kan följas längre upp än till mitt för läget ovanför dammen, medan flera hålvägar svagt framträder som riktade ner över läget ovanför denna damm. Dessa komplicerade saker kommer mera att utredas under avsnittet om hålvägarna. Den snabba slutsatsen är dock att ett
boplatsläge under förromersk tid fanns i sluttningen strax ovanför dammen och att den
stora hålvägen går igenom denna gårds kända begravningsplats, raä 157. Hålvägen är vid
denna tid motsvarande fägata ner till den stora betesmarken och ingår ännu inte i någon
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stor ”eriksgata”. På detta vis ligger gravplatserna vid utloppet av fägatan till betet, vilket är vanligt när fägatan är byggd av stenmurar.
Denna gamla boplats har rimligen även brukat lermarken i söder, som börjar här. För detta talar det faktum att det finns en ”storsänka” tvärs över sluttningen en bit ner och hålvägen gör en undanmanöver för den. Min erfarenhet av dessa sänkor från andra håll är att
de användes under förromersk tid, vilket stämmer med övriga indikationer. Senare försvinner - flyttar? - gården till ett läge mera åt väster, varvid färdvägen spiller trafik över
gårdens förra läge.
Den nya gården gör en ny begravningsplats på höjdryggen mellan hålvägarna och denna
blir sedan begränsande för vägarnas förändringar. Att man gör ny begravningsplats kanske ska ses så att det är en helt ny gård som nya människor etablerar. Odlingen på lermarken kanske nu har upphört eftersom en hel del talar för att storsänkan trampas igenom
och hålvägen genom nedre gravfältet fylls på även från sidan. Men fortfarande leder denna hålväg bara en liten del av fjärrtrafiken.
Denna boplats är som synes komplicerad och rätt oklar. Det jag nu har skrivit ska ses som
förslag som kan behöva justeras genom mera forskningar på platsen. Dateringen är allmänt äldre järnålder
Boplatsen E
Vid karteringen hittade jag ett antal speciella åkerytor på det breda krönet av skogen.
Vissa av dessa är mycket svåra att se i den hårt igenvuxna terrängen och karteringen tog
oproportionerligt mycket tid. I ett sent skede hittade jag utanför karteringsområdet ett
kulturlager i en nött stig. Tvärs över stigen och det svarta fosfatrika lagret går även hålvägar som kan härledas en bra bit neråt östsluttningen. Eftersom jag syftningsvis daterar
åkrarna till bronsålder, så är hålvägarna inget kronologiskt problem.
Men denna hypotetiska boplats ligger utanför karteringsområdet och inget ytterligare arbete har gjorts med den.
Boplatsen F
Denna boplats ligger nära det militära förrådet i den ännu militära delen av skogen, dvs
utanför karteringen. Åtskilligt i karteringsområdets sydligaste del har samband med denna boplats och därför nämns den här. Den stump stensträng som går in lite i kartan utgår
från boplatsen F.
Den mycket onaturligt dragna gränsen mellan dessa delar av skogen, som är gräns mellan
de fd gårdarna Valla och Djurgården, gör det mycket önskvärt att kartera hela skogen.
Den militära delen är synnerligen välförsedd med forntida kvarlåtenskap.
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Hålvägarna i Vallaskogen
Hovar, klövar och fötter
Den utan tvekan mest prominenta fornlämningen i Vallaskogen är hålvägssystemet tvärs
över skogen, raä 294. I detta komplexa system av hålvägar har ingått en betydande färdväg - en huvudled - men inte i alla delar på det vis den brukar bedömas.
Hela systemet omfattar ca 2500 m hålvägar som ibland är djupa och tydliga, medan andra
grenar kräver tränat öga för att ses. Strax väster om krönryggen av kullen, där hålvägarna
tydligt skär igenom, är hålvägarna bara svagt framträdande. Det beror mest på att där är
våt och mjuk mark som läker igen trampen efter hovar, fötter och hjul. I moränsluttningarna framträder de dock mycket tydligt.
Vid mina visningar av dessa och andra hålvägar har jag förklarat hålvägarnas flerfaldighet breddledes med att om en väg blev dålig, kanske våt och smutsig, så tog man ett spår
intill, osv. Detta är även den officiella förklaringen. Vid karteringen har jag insett att detta är fel, åtminstone för dessa hålvägar. Därför har jag på kartan försökt rita varje hålvägs kronologiska situation vid korsning eller anslutning till en annan. Det visar sig att
vissa hålvägar är de äldsta och blev helt övergivna långt innan andra ens hade bildats. Valet av väg var således inte beroende av ”dagsformen” hos en vägdel, utan berodde på vart
man skulle, var man kom ifrån och vilken väg man använde vid den tiden. På detta sätt
blir det mycket omfattande systemet på nordostsluttningen en veritabel ”rangerbangård”
för trafiken i systemet och nya sträckningar tas i bruk tid efter annan och nöts ner till hålväg.
Jag har vid karteringen försökt visa hur de olika hålvägarna i systemet förhåller sig kronologiskt till de som korsar eller ansluter. Resultatet, fig 11, gör inga anspråk på att vara
ens tillnärmelsevis fullständigt, men jag vill visa att man nog med insats av observationer, tankar och arbete kan nå en bit ytterligare i förståelsen av hålvägarna, liksom den
funktion den utgör i en varierande omgivning. Ytterligare studier är önskvärda.
Vad vi på hålvägsbilden direkt kan se är att vägarna går fram där det är lämpligast mark,
dvs så stenfattig mark som möjligt. Man kan dock ana att vartefter man banade fram nya
vägar fick man acceptera lite sämre mark . I systemets ”midja” är det mest trångt mellan
de steniga markerna på ömse sidor.
Längst i nordöst finns som fortsättning på en väl frekventerad hålväg ett grävt dike. Uppkastet intill har formats till en vägbank på vilken trafiken leddes upp. Ett sentida dike som
leder åt nordväst har inte grävts igenom banken, vilket visar att den har haft en funktion
som var viktigare än dräneringen. Vägbanken, som är av lera, är inte stensatt och bara
enstaka stenar ingår. Diket utmed vägbanken är idag registrerat som hålväg, vilket inte är
korrekt, men detta skyddar även den värdefulla vägbanken.
Vad gäller kronologier kan man se att de två hålvägar som drar iväg mot norr är kanske
de äldsta och övergavs tidigt. De är breda men ganska grunda, vilket kan tolkas som att
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de är ”läkta”. Den processen tar lång tid i moränmark och dessa hålvägar bör isåfall vara
mycket gamla.
En märklig anordning finns lite åt söder i kartbildens mitt. Ut åt höger från en av de kraftigaste hålvägarna går ett dike ner till kärrig mark. Jag tolkar detta som en dränering av
hålvägens vatten, som man tydligen hade problem med. Sådan åtgärd har jag aldrig sett
vid någon annan hålväg i Sverige.
Den motsatta änden av hålvägssystemet kan beskrivas utifrån fig 8, eftersom det inte är
så trassligt här. Det brukar sägas att hålvägen genom gravfältet på västra sidan av skogen
är en fortsättning på ”hålvägen” på östra sidan. På kartan kan man se att knappast någon
av hålvägarna på den östra sidan passar in på hålvägen i gravfältet. Som jag har tolkat
situationen vid boplats D, så har hålvägen genom gravfältet haft lokal användning, på så
vis att den har varit fägata till gården som legat där hålvägarna blir diffusa och svårföljda.
Begravningsplatsens läge motsvarar då den vanliga placeringen av gravar där fägatan
vidgar sig till betesmark, så som det ofta är anordnat i stensträngssystem.
Vad som löser problemet är fyndet av en kraftig hålväg utför sluttningen ca 70 m söder
om gravfältet. Den är så kraftig att man först tror att det är en naturlig dalsänka i moränen. De kraftigaste hålvägarna från nordost riktar sig alla mot denna punkt. Däremellan
är det mjuk och fuktig mark som läker igen spåren efter fötter, hovar och klövar. Tittar
man noga på våtmarkens kontur i norra kanten, ser man en utbuktning av torr mark mitt
för hålvägarna. Detta är troligen erosionsmaterial och ger vink om var vägen gått.
Hur blir det då med ”eriksgatan”, som hålvägen brukar anses vara en del av? Först kan vi
betänka att eriksgata egentligen inte är en byggd väg, utan den färdväg som kungen vid
varje tillfälle valde. Att man ändå kan säga att vissa vägar var eriksgata beror på att det
väl inte fanns anledning att ändra färdväg så ofta; de viktiga bygderna låg ju där de låg.
Vi kan fortfarande på goda grunder betrakta hålvägssystemet som del i eriksgatan. Om vi
vill. Ett problem som uppstår är var vägarna fortsätter på ömse sidor om Vallaskogen. På
nordöstra sidan kan vi härleda en fortsättning i den väg som kallades Gamla Vallavägen.
Detta ska diskuteras lite senare i samband med en annan liten väg från Valla, kyrkstigen.
På andra sidan skogen, åt Valla, är situationen mycket intressant, se fig 13. Den gamla
kartan är från 1776 då Valla nyligen hade blivit en samlad gård istället för by. Vi har anledning att tro att hålvägarna vid denna tid för länge sedan kommit ur bruk. Ändå ser vi
på den gamla kartan hur en solfjäder av tegar riktar sig mot skogen och samlar sig i en
punkt, varifrån två vägar går vidare åt väster och sydväst.
Att jag inte helt har satt ihop kartorna beror på att den gamla skulle kräva rätt avsevärd
rektifiering, vilket tiden inte har medgivit.
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Fig 13. Bilden visar hur en ”solfjäder” av tegindelningar riktar sig mot skogen där hålvägarna kommer ner och hur vägar går vidare från samlingspunkten. Skala 1:4000
Jag tolkar situationen så att tegindelningen från början varit styrd av att hålvägarna hade
fortsättningar ut över fältet på det sätt som anvisas på kartan. Efter vägarnas upphörande
låg tegarna kvar med sin gamla indelning. Man kan dock fråga sig varför ”solfjädern”
utbreder sig så långt åt söder på skogen. Svaret är troligen att boplatsen F hade en väg
som kopplade på på samma sätt som de övriga hålvägarna, men att den säkert är förstörd
av nutida vägar där borta.
Två olika åsikter om fortsättningen åt väster har funnits. Anders Lindahl, en gång antikvarie på länsmuseet, citeras i ”En bok om Gamla Linköping”. Han menar att den gått
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mot Slaka kyrka. Den andra meningen hävdar att den gått västerut och är samma väg
som syns vid Sjögesta motell, mellan en samling runstenar.
Vi ser nu på kartan, fig 13, att båda meningarna var riktiga. Vägen åt sydväst går sannolikt via Slestad, en gång boställe för häradshövdingen, och vidare upp mot Slaka kyrka,
troligen via Bosgård. Den mera västra vägen torde ha angjort Mjärdevi och längre bort
den väg som kom på åsarna från Slaka i riktning mot Jägarvallen och vidare västerut.
För att göra hålvägarna ytterligare lite spännande, kan vi tänka oss att vägen var i full användning år 1290. Det året dog Magnus Ladulås på Visingsö. Hans kropp fördes till
Stockholm via Linköpings kloster. Mycket talar då för att han transporterades på Vallaskogens hålvägar och vidare in mot staden. Det kan man ta som ett historiskt vingslag
när man står och betraktar hålvägarna idag. Det är över 700 år sedan och redan då hade
en del av hålvägarna använts i över tusen år.
Övriga hålvägar
Det finns ytterligare ett antal hålvägar i skogen, se fig 8. I samband med åkrarna vid
Gamla Linköping nämns ett par som går åt väster nerför sluttningen. Det är svårt att veta
deras funktion, men de riktar sig upp mot det område kring kapellet som jag föreslagit
som gårdens eller gårdarnas A placering.
Ett annat hålvägssystem med kraftigare dimensioner går från strax öster om boplats C
och vidare åt norr. Även här är det svårt att veta adresserna, men en mening kan vara att
även dessa vägar går mot nyss nämnda boplats(er). I söder kan de ha kopplat på det stora
vägsystemet, men jag har inte hittat nerfarten från kullen. Däremot finns en anslutande
hålväg uppför den strandterrasserade sluttningen upp på Tvärkullen. Den slutar högt upp
utan att avslöja sin avsikt. Den kan vara en grannskapsväg mellan gårdarna A och D.

Kyrkstigen
På kartan fig 8 har jag markerat en mestadels streckad blå linje, delvis dubbel. Den börjar
i väster med en hålväg i sluttningen och en gren går upp över Blåbärsberget och vidare
mot Valla Park, fd Valla sjukhus. På den senare sidan hittade jag den som en förgrenad
hålväg som ledde rakt upp på berget på ett ställe där den skrovliga granitytan var delvis
slipad, uppenbarligen nött av fötter.
På Valla-kartan från 1776 finns vägen markerad. En påskrift lyder ”Gångstig åt Linköping” och stigen är ritad över Blåbärsberget. Denna något märkliga stig gick sedan att
hitta resterna av ända ner genom en hålväg på Vallasidan.
Ytterligare ett fynd i sammanhanget var att där stigen blir hålväg på Valla Park-sidan,
delar sig hålvägen och en gren går lite längre åt norr. Där ansluter den till en fint byggd,
spikrak väg mellan två diken och som slutar i en parkeringsplats till Valla Park. Den är
helt parallell med nutida Vallavägen. Men varför byggdes inte denna väg mitt för den andra hålvägsstigen. Svaret är troligen att det har gått en alternativ stig norr om Blåbärsberget, som man kunde ana, och då blir den raka vägen placerad mitt emellan.
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Vad är det för stig? Vad hade folket på Valla för ärende till fots i Linköping? Ett svar
är marknad, ett annat är kyrkobesök. Med den senare användningen kan man ana att byggande av den fina vägen över mjukmarken var en Gudi behaglig gärning.
Nå, var gick vägen vidare? Det rimliga är att den anslöt till Gamla Vallavägen. Nu är det
så att på kartbilagan i boken ”Kring Stång”, bestående av monterade kartor från 1700-tal,
antyds att det är det stora hålvägssystemet som är Gamla Vallavägens fortsättning till
Valla. Så kan det givetvis ha varit en gång, men var det fortfarande så under 1700-talet?
Det är lite tveksamt. Eftersom det inte går någon annan väg från Valla över skogen på
Valla-kartan, borde det vara nyss nämnda ”stig” som via den raka vägen ansluter till
Gamla Vallavägen. Stora vägen från Valla till Linköping, gick vid denna tid rimligtvis ut
åt väster i allén och via Malmslättsvägen, som lär ha kommit till redan under 1400-talet.
Vi får grunna mera på detta och mycket annat.

Sammanfattning
Karteringen och inventeringen av naturreservatet Vallaskogen har som väntat givit ett
stort antal nyfynd av fornlämningar:
- Ca 150 fossila åkrar, de flesta helt nära Gamla Linköping, övriga i kluster knutna till
boplatser i övriga naturreservatet. De är av olika typer och från olika tider, främst den
äldre järnåldern.
- System av odlingsparceller på lera, hypotetiskt från mycket tidig järnålder, har hittats i
skogens norra och mellersta delar.
- Två nyfunna gravfält från äldre järnålder, som vart och ett kan knytas till boplatser.
- En, eller möjligen fyra, ensamgravar, som svårligen kan knytas till de funna boplatserna.
- Fyra förut okända boplatser
- Några hundra meter förut okända hålvägssystem
- Det kända hålvägssystemet raä 294 har utvidgats mycket kraftigt och dess komplexitet
ökat. Problemen kring vägsystemets kopplingar till omvärlden har troligen lösts.
Hypotesen om att hålvägen i gravfältet raä 157, Valla-gravfältet, skulle vara fortsättningen på vägsystemet vid Valla Park, har avvisats.
- En kyrkstig från Valla till Linköping har hittats i hela sin sträckning genom
skogen.
- Geologiska lämningar i form av stränder från ca 7500 f.Kr har hittats och dokumenterats i stort antal.
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Karteringen har även omfattat markegenskaper såsom stenighet och normala vattenförekomster. Även stora stenblock, större gropar, nutida djurhägn, vägar, stigar, berg, diken, markanta träd, belysningsstolpar, etc, har karterats för att kartan ska bli användbar
för även annat än forntidsstudier.
Kartan är upprättad i format A0.
-Det har varit en ren glädje att utföra arbetet.
Linköping 2001.10.01
Gert Franzén
Franzén Arkeologi
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