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Omslagsbilder
Övre raden fr v:
ÖLM 62, förhistorisk husgrundsterrass, foto från NV.
Utsnitt ur geometrisk avmätning över en allmänning invid Redinge från år 1708 som visar läget för 

Bankekinds härads avrättningsplats, ÖLM 46. LMS akt D28-28:1.

Nedre raden fr v:
ÖLM 3, väghållningssten, foto fr NNÖ.
ÖLM 38, postament med uppsatt minnessten, foto från S.
ÖLM 31, kvadratisk stensättning, foto från SV.
 Utsnitt ur konceptkarta över Dala säteri från år 1734 som visar torpet Brink (ÖLM 69), 

krogen (ÖLM 70) och en dubbel milstolpe (ÖLM 67) belägna utefter den tidigare landsvägs-
sträckningen. Lantmäterimyndigheternas arkiv, akt 05-GRE-23.

ÖLM 70, husgrund till byggnad kallad ”Krogen” enligt lantmäteriakter från 1734, foto från SV.
Samtliga foto Anders Persson, ÖM.
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Inledning och bakgrund
Östergötlands museum utförde en arkeologisk utredning, 
etapp 1 utan KML-beslut inför planerad ny- och ombyggnad 
av riksväg 35, delen Linköping - Åtvidaberg. Den aktuella 
utredningssträckan är i föreliggande arbete uppdelad i två etap-
per, Linköping – Fillinge (etapp I) och Fillinge – Åtvidaberg 
(etapp II). Uppdelningen är gjord enligt beställarens önskemål.    
 Den sammanlagda utredningssträckan omfattar ca 32,2 
km. Utredningssträckan på etapp I, Linköping – Fillinge, är 
ca 12,8 km lång och omfattar en 200 m bred korridor belä-
gen på båda sidor om befintlig väg. Utredningssträckan förbi 
Vårdsbergsrondellen, Tuttorp/Erikstad samt Bankekind består 
av bredare passager.
 Utredningssträckan på etapp II, Fillinge – Åtvidaberg, är 
ca 19,4 km lång och omfattar även den en 200 m bred kor-
ridor belägen på båda sidor om befintlig väg. Bredare passager 
återfinns vid Grebo, Dala och Målbäck.
 Den arkeologiska utredningen etapp 1 utfördes under 14 
arbetsdagar under september och oktober månad år 2010 
samt under april och maj månad år 2011. Uppdragsgivare var 
Trafikverket, Enhet Väg, Eskilstuna som även svarade för de 
arkeologiska kostnaderna. Ansvarig för den arkeologiska ut-
redningen och för rapportarbetet var Kjell Svarvar. Fältarbetet 
utfördes av Kjell Svarvar och Anders Persson.

Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö
Den aktuella sträckan av RV35 är belägen mellan Linköping 
och Åtvidaberg och berör ett mångfacetterat landskap som 
naturgeografiskt sett tangerar Östergötlands slättbygd, södra 
skogsbygd och övergångsbygden däremellan. Slätten öster om 
Linköping tillhör ett av länets fornlämningstätaste områden. 
Hela 63 olika, sedan tidigare kända, forn- och kulturlämnings-
lokaler berörs av aktuellt utredningsområde. Av dessa återfinns 
18 stycken utefter utredningssträckans etapp I, Linköping – Fil-
linge och resterande 45 utefter etapp II, Fillinge – Åtvidaberg.
 Uppodlingsgraden är hög vilket medför att ett omfattande 
dolt kulturlandskap, främst bestående av förhistoriska bo-
platser och överodlade gravar, ofta upptäcks vid arkeologiska 
insatser. De ovan mark synliga fasta fornlämningarna återfinns 
i stort antal på de ej uppodlade markerna. Utefter och inom 
utredningssträckan utgörs dessa främst av ensamliggande el-
ler i grupp belägna gravar och stensträngar tillhörande äldre 
järnålder. Sträckan passerar och berör en mängd byar med 
medeltida belägg. Exempelvis Västra Bökestad (Bøkestadhum år 
1408), Örminge (Ørminge år 1348) och Bankekind (f d Svinstad, 
Swinstada år 1384) nämns alla i det historiska källmaterialet 
(SOFI) och namnformerna med efterlederna -stad och -inge 
visar att bebyggelsen sannolikt kan härledas till yngre järnålder.
 De ovan mark synliga fornlämningarna utefter utrednings-
sträckans etapp I, Linköping – Fillinge, visar på ett omfattande 
och kontinuerligt nyttjande av markerna från åtminstone yngre 
bronsålder fram till historisk tid. Områdets topografiska förut-
sättningar innebär även att boplatser från stenålder är möjliga 
att återfinna utefter utredningssträckan.

Frekvensen av fasta fornlämningar minskar betydligt utefter 
utredningssträckans etapp II, Fillinge – Åtvidaberg, liksom 
uppodlingsgraden. Även här dominerar dock fornlämningar 
tillhörande främst den äldre järnåldern bland de ovan mark 
synliga lämningarna. Då området tillhör den södra skogsbyg-
den kring Åtvidaberg kännetecknas kulturlandskapet också av 
historiska lämningar kopplade till tjärframställning, kolning och 
gruvdrift såsom tjärdalar, kolbottnar, gruvhål och skärpningar. 
Områdets topografiska förutsättningar med ställvis lättdrä-
nerade sandiga marker intill vattendrag innebär att boplatser 
från stenålder bör vara möjliga att återfinna även utefter denna 
utredningssträcka.
 En särskilt bevarandevärd utpekad kulturmiljö är belägen 
utefter utredningssträckans etapp I, Linköping – Fillinge. 
Området Vårdsberg – Landeryd [KE39] utgör riksintresse för 
kulturmiljövården med motiveringen: Centralbygd med förhistorisk 
bosättnings- och brukningskontinuitet med en av landskapets tätare forn-
lämningsmiljöer från järnåldern (Länsstyrelsen Östergötland 2002).  
 Ett flertal bevarandevärda och utpekade kulturmiljöer 
i länsstyrelsens naturvårdsplan och kulturminnesprogram 
(Läns styrelsen Östergötland 1983) är också delvis belägna 

Sammanfattning
Inför planerad ny- och ombyggnad av riksväg 35 mellan 
Linköping och Åtvidaberg utförde Östergötlands museum 
en arkeologisk utredning etapp 1. Uppdraget omfattade 
arkeologisk utredning inom en ca 32,2 km lång och 200 m 
bred korridor belägen på båda sidor om befintlig väg. Ställvis 
utgjordes utredningskorridoren av bredare passager. Den 
aktuella utredningssträckan är i föreliggande arbete uppdelad 
i två etapper, Linköping – Fillinge (etapp I) och Fillinge – Åt-
vidaberg (etapp II).
 Under fältinventeringen kom 84 forn- och kulturlämnings-
lokaler (ÖLM-nr) att registreras utefter utredningssträckan 
Linköping – Åtvidaberg. Vidare avgränsades 24 arkeologiska 
utredningsobjekt. I samband med utredningen kom också 
uppgifterna rörande hela 18 sedan tidigare kända forn- och 
kulturlämningslokaler att revideras då dessa befanns vara 
felaktiga eller i behov av komplettering
 Den arkeologiska utredningen visar att utredningssträckan 
etapp I berör 58 forn- och kulturlämningslokaler (RAÄ- 
och ÖLM-nummer) och 12 arkeologiska utredningsobjekt. 
Östergötlands museum gör bedömningen att 43 lokaler (15 

RAÄ-nr, 16 ÖLM-nr och 12 utredningsobjekt) utefter sträckan 
Linköping – Fillinge bör omfattas av vidare åtgärder i de fall 
en eventuell exploatering medför intrång.
 Utredningssträckan etapp II berör 89 forn- och kulturläm-
ningslokaler (RAÄ- och ÖLM-nummer) och 12 utredningsob-
jekt. Östergötlands museum gör bedömningen att 63 lokaler 
(27 RAÄ-nr, 24 ÖLM-nr och 12 utredningsobjekt) utefter 
sträckan Fillinge – Åtvidaberg bör omfattas av vidare åtgärder 
i de fall en eventuell exploatering medför intrång. Dessutom 
ska infrastrukturen planeras så att påverkan på fornlämning 
RAÄ 9, Grebo sn (”Röstensgubben”) och dess fornlämnings-
område undviks.
 Fortsatta arkeologiska åtgärder kräver beslut enligt lagen 
(1988:950) om kulturminnen m m (KML). Ansökan om till-
stånd enligt KML ställs till Kultur- och samhällsbyggnadsen-
heten vid Länsstyrelsen Östergötland, vilka beslutar i ärendet.

Kjell Svarvar  Anders Persson
antikvarie  antikvarie

KE39

1495000

1495000

1497500

1497500

64
72

50
0

64
72

50
0

64
75

00
0

64
75

00
0

Figur 2. Riksintresseområdet KE39 i förhållande till aktuell 
utredningskorridor. Skala 1:50 000.
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Figur 3. Utdrag ur digitala översiktskartan med utredningssträckorna markerade. Etapp I - röd, 
etapp II - grön. De numrerade rektanglarna hänvisar till kartorna i bilaga 2. Skala 1:100 000.   © Lantmäteriverket MS2008/06551
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inom utredningssträckan. Utefter etapp I berörs områdena 
K34 (Vårdsberg kyrkomiljö), K37 (Unnerstad – Tuttorp), K38 
(Bankekind kyrkomiljö m fl) och K39 (Erikstad) marginellt. På 
etapp II, Fillinge – Åtvidaberg berörs de utpekade områdena 
K47 (Övre Fillinge) och K31 (Rösten).

Tidigare arkeologiska 
utredningar och undersökningar
En del arkeologiska insatser har tidigare genomförts inom 
delar av den aktuella utredningssträckan. Inför planerad ny 
sträckning av RV35 förbi Linköping, mellan Vårdsberg i 
söder och väg E4 i norr, utfördes en arkeologisk förstudie 
och en arkeologisk utredning etapp 1 (Edvinger & Nilsson 
1995 och Nilsson 1999). Utredningsområdet som då berördes 
innefattade en del av den nu aktuella sträckan men uppdraget 
omfattade ingen fältinventering varför någon ny kunskap om 
områdets fornlämningsbestånd ej kom att erhållas.
 Inför byggandet av cirkulationsplats vid den befintliga väg-
korsningen vid Vårdsberg genomfördes en arkeologisk utred-

ning etapp 2 i form av sökschaktsgrävning (Sundberg 2000). De 
arkeologiska insatserna motiverades genom platsens lämpliga 
topografiska förutsättningar sett ur fornlämningssynpunkt. 
Inget av arkeologiskt intresse framkom dock vid utredningen. 
 Med anledning av utvidgning av Saab-Scanias civila flygdivi-
sion har en rad omfattande arkeologiska insatser genomförts. I 
och i anslutning till ett sedan tidigare känt gravfält (RAÄ 117, 
Linköpings stad) utfördes en arkeologisk utredning i form 
av sökschaktsgrävning. Gravfältets begränsning mot norr 
fastställdes genom utredningen men ej dess begränsning mot 
söder eftersom denna del låg utanför exploateringsområdet 
(Zetterlund & Habbe 1989). Detta område berör nu aktuell 
utredningssträcka.
 Gravfältet kom att arkeologiskt slutundersökas inom det gäl-
lande exploateringsområdet och tyngdpunkten på dateringarna 
låg i vendel- och vikingatid (Helander & Zetterlund 1997). 
Gravfältet har utgjort bygravfält till Västra Bökestad. På senare 
tid har kompletterande mindre arkeologiska insatser kring 
Linköpings flygplats utförts i samband med projektet ”Projekt 
flygplats 2010” (Larsson 2003). Ett par av dessa mindre ytor 
berör den aktuella utredningskorridoren.

Inför dragning av optokabel längs sträckan Tannefors – Åt-
vidaberg – Mormorsgruvan utfördes arkeologiska utredningar 
och antikvariska kontroller på valda delar av schaktsträckan. 
De arkeologiska insatserna resulterade i att två boplatser av 
stenålderskaraktär (RAÄ 122 och 123, Åtvids sn) samt en 
fyndplats för flintskrapa (RAÄ 184, Grebo sn) identifierades 
(Feldt 2001). En planerad vattenledning mellan Råberga vat-
tenverk och sjön Ören i Åtvidaberg föranledde en översiktlig 
arkeologisk utredning etapp 1. Utredningssträckan utgjordes 
av en ca 20 m bred korridor. Ett antal presumtiva boplatslägen 
identifierades (Ternström 2001).
 Bostadsbyggande, nedläggning av VA-servis och elkabel 
samt mindre ombyggnader av vägar har också resulterat i 
arkeologiska sökschaktsgrävningar inom eller i direkt anslut-
ning till nuvarande utredningskorridor (Björkhager 2002, 
Feldt 2009, Gruber 2000, Helander 2001, Nohrstedt 1996 och 
Zetterlund 1991).

Syfte
Syftet med den arkeologiska utredningen var att ge en bild av 
de kända forn- och kulturlämningarnas karaktär och belägenhet 
samt påvisa sedan tidigare ej kända forn- och kulturlämningar 
inom aktuellt utredningsområde. Utöver detta skulle even-
tuella presumtiva lägen för fornlämningar lokaliseras inom 
utredningsområdet.
 Lämningar som påträffades vid utredningen dokumentera-
des avseende typ och utbredning. Utredningens resultat ska 
vid eventuell framtida exploatering kunna ligga till grund för 
länsstyrelsens fortsatta bedömningar i ärendet samt utgöra ett 
underlag för uppdragsgivarens planeringsarbete.
 Utredningen ger också förslag på vidare antikvariska åtgär-
der på de platser där fornlämning eller möjlig fornlämning är 
belägen inför en eventuell exploatering.

Metod och dokumentation
Utredningen innehöll tre huvudmoment:

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

• Inventering i fält av hela utredningssträckan 

• Sammanställning av resultaten i rapportform och anmä-
lan om nypåträffade samt reviderade forn- och kultur-
lämningar till det digitala fornminnesregistret (FMIS)

Utredningen kom att inledas med en kart- och arkivgenomgång 
inklusive viss rektifiering av historiskt kartmaterial. Därefter 
genomfördes en fältinventering av hela utredningssträckan. 
Forn- och kulturlämningar som påträffades under fältarbetet 
dokumenterades genom upprättande av beskrivning i enlighet 
med Riksantikvarieämbetets praxis samt lägesbestämdes med 

hjälp av GPS. I föreliggande rapport redovisas dessa efter 
preliminär nummerserie (ÖLM-nr 1-84) i väntan på tilldelat 
RAÄ-nr i fornminnesregistret. Presumtiva lägen för fornläm-
ning redovisas som Objekt efter egen nummerserie (objekt 
I-XXIV).
 De forn- och kulturlämningslokaler (RAÄ- och ÖLM-
nummer) som tas upp i nedanstående sammanställning är alla, 
med något undantag, belägna inom eller i direkt anslutning till 
gällande utredningskorridor. Ett par lokaler, belägna något 
utanför korridoren, är medtagna då detta ansetts vara relevant 
inom utredningen och för den kommande planeringen.
 Samtliga tidigare registrerade lämningar (RAÄ-nr) utefter 
den aktuella utredningssträckan besiktigades vid fältinvente-
ringen för att kontrollera dess status och kondition. I samband 
med fältinventeringen kom uppgifterna rörande hela 18 lokaler 
(motsvarande 30 forn- och kulturlämningar) att revideras i 
fornminnesregistret. De aktuella revideringarna gäller ändringar 
i tidigare registrerade lämningars beskrivning, lämningstyp, 
geometri, och/eller antikvariska status. De forn- och kul-
turlämningar som påträffades eller kom att revideras under 
utredningen inrapporterades till Riksantikvarieämbetets digitala 
fornminnesregister FMIS efter avslutat fältarbete.
 Lämningarna som redovisas efter utförd utredning kan in-
delas i nedanstående kategorier efter dess antikvariska status. 
Kategorierna följer tillämpningen i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister och definieras enligt följande:

 Fast fornlämning. Registrerad fast fornlämning med 
fornlämningsnummer (RAÄ-nummer), utmärkt på fastig-
hetskartan eller nyupptäckt fast fornlämning upprättad 
efter preliminär nummerserie (ÖLM-nummer). Fasta 
fornlämningar är skyddade enligt Kulturminneslagen 
(KML).

 Bevakningsobjekt. Registrerad möjlig fornlämning i 
form av bevakningsobjekt med fornlämningsnummer 
(RAÄ-nummer) vilken ej är markerad på fastighetskartan 
eller nyupptäckt möjlig fornlämning (ÖLM-nummer). 
Detta innebär att lämningens status ej går att avgöra 
genom okulär besiktning utan måste utredas vidare, t ex 
vid exploatering.

 Övrig kulturhistorisk lämning. Lämningar med kultur-
historiskt värde, vilka normalt inte faller under Lagen om 
kulturminnen (SFS 1988:950). Lämningar i denna kategori 
är de som enligt rådande antikvarisk praxis inte uppfyller 
kriterierna för fast fornlämning. Dessa bör dokumenteras 
och i vissa fall karteras och särskild hänsyn bör tas vid 
exploatering (RAÄ- och/eller ÖLM-nummer).

 Uppgift om. Lämningar som är kända genom tidigare 
uppteckningar eller muntlig källa men som inte återfun-
nits eller bedöms kvarligga. Dessa kräver vanligtvis inga 
efterföljande arkeologiska åtgärder (RAÄ- och/eller 
ÖLM-nummer).
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Figur 4. De särskilt bevarandevärda och utpekade kulturmiljöerna 
K34, K37, K38, K39 och K47 i förhållande till aktuell 
utredningskorridor. Skala 1:100 000.
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Figur 5. Den särskilt bevarandevärda och utpekade kulturmiljön K31 
vid Rösten i förhållande till aktuell utredningskorridor. 
Skala 1:50 000.
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 Ej kulturhistorisk lämning. Anges för lämningar som 
registrerats som fornlämningsliknande lämning eller 
fornlämningsliknande bildning (RAÄ-nummer). Används 
också för tidigare registrerad lämning (RAÄ-nummer) 
som vid förnyad bedömning inte anses ska ingå i fornmin-
nesregistret (lämningstyp utgår).

 Förstörd. Anges för tidigare registrerade lämningar 
(RAÄ-nummer) som förstörts och borttagits utan att 
ha föregåtts av arkeologisk undersökning. Används i de 
fall där bedömning görs att lämningens upplevelse- och 
arkeologiska värde ej finns kvar vilket betyder att inget 
skydd enligt Kulturminneslagen kan kvarstå.

Förutom lämningar hörande till ovanstående kategorier har 
även så kallade arkeologiska utredningsobjekt avgränsats 
i samband med den arkeologiska utredningen. Objekt utgör 
områden vars topografiska förutsättningar och omgivande 
fornlämningsmiljö medför att fast fornlämning, ej synlig ovan 
mark, kan förväntas i samband med markingrepp. Objektens 
avgränsning är endast ungefärlig och ska ej ses som exakt 
fastslagen. Inom utredningen har avgränsningen av objekten 
dessutom utformats med hänsyn till utredningsområdet, varför 
utredningsobjektens markering aldrig löper utanför gällande 
utredningskorridor.
 Sentida lämningar efter bebyggelse och äldre vägsträckningar 
har endast registrerats inom utredningen under vissa förutsätt-
ningar. Bebyggelselämningar (torplämningar, lämningar efter 
backstuga, husgrunder eller plats för torp/backstuga) belägna 
på idag bebyggt område har endast registrerats i de fall där 
det historiska kartmaterialet kunnat påvisa ett glapp i bebyg-
gelsekontinuiteten. Lämningar efter sentida bebyggelse som 
etablerats under 1800-talet men som fortfarande kan iakttas på 
den äldre ekonomiska kartan från 1940-talet är medtagna i ut-
redningen. I de fall dylik bebyggelse kunnat iakttas på än senare 
kartor är dessa dock inte medtagna i utredningsresultatet. Gäl-
lande lämningar efter äldre vägsträckningar (vägbankar, plats 
för färdväg) har endast landsvägssträckningar beaktats under 
utredningsarbetet. Här har dessutom endast lämningar kopp-
lade till den äldsta sträckningen registrerats. Detta innebär att 
vägbankar eller idag ej brukade sträckor av den äldre landsvägen 
som representerar vägens utformning efter ombyggnationen i 
mitten av 1800-talet ej tagits i beaktande under utredningen.                 

Åtgärdsförslag
Föreliggande arbete innefattar utarbetande av åtgärdsförslag till 
samtliga RAÄ- och ÖLM-nummer samt objekt som berörs av 
utredningsområdet inför en eventuell exploatering. Syftet med 
bestämmelserna i 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen 
m m (KML) är i första hand att bevara de fasta fornlämning-
arna. Det innebär att en utgångspunkt vid utformandet av en 
ny infrastruktur ska vara, att hänsyn tas till de sedan tidigare 
kända fasta fornlämningarna i området så att dessa kan skyddas 
och bevaras för framtiden. I de fall där de fasta fornlämning-
arna trots allt inte kan undvikas följer en rad åtgärder inför 
exploatering. Beslut om åtgärder fattas alltid av länsstyrelsen. 
De åtgärder som föreslås av Östergötlands museum för varje 
enskild forn- och kulturlämning (RAÄ- och ÖLM-nr) samt 
objekt som berörs av aktuellt utredningsområde kan ses i 
kolumn 7 i tabellen bilaga 1. Åtgärdsförslagens benämningar 
definieras enligt följande:

 Arkeologisk utredning etapp 2. Syftar till att ta reda på 
om fast fornlämning berörs av ett planerat arbetsföretag. 
Detta sker vanligtvis genom arkeologisk sökschaktsgräv-
ning. Arkeologiska åtgärder kräver beslut enligt lagen 
(1988:950) om kulturminnen m m (KML). Ansökan 
om tillstånd enligt KML ställs till Kultur- och samhälls-
byggnadsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland, vilka 
beslutar i ärendet.

 Arkeologisk förundersökning. Syftar till att fastställa 
och beskriva en fast fornlämnings karaktär, utbredning, 
om fattning, sammansättning, komplexitet och datering. 
Resul tatet ska ligga till grund för länsstyrelsens bedöm-
ning av kunskapspotentialen inför kommande beslut 
om tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeologisk 
förundersökning ska även ge underlag för exploatörens 
vidare planering. Arkeologiska åtgärder kräver beslut 
enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m m (KML). 
Ansökan om tillstånd enligt KML ställs till Kultur- och 
samhällsbyggnadsenheten vid Länsstyrelsen Östergötland, 
vilka beslutar i ärendet.

 Ska bevaras. Detta åtgärdsförslag används endast för 
fasta fornlämningar med stora kunskaps-, upplevelse- och 
bruksvärden, d v s fasta fornlämningar som anses mycket 

bevarandevärda. Infrastrukturen ska planeras så att på-
verkan på fornlämningen och dess fornlämningsområde 
minimeras.

 Bör ej flyttas. Gäller generellt fasta fornlämningar i form 
av vägmärken såsom milstolpar och väghållningsstenar. 
Infrastrukturen bör, så långt detta är möjligt, utformas så 
att lämningarna kvarstår på ursprungliga platser.

 Hänsyn. Detta åtgärdsförslag används generellt för de 
lämningar som ej omfattas av KML, det vill säga läm-
ningar med antikvarisk status övrig kulturhistorisk lämning. 
Benämningen syftar till att infrastrukturen i möjligaste 
mån bör planeras så att de aktuella lämningarna bevaras.

Resultat

Utredningssträcka etapp I
Efter sammanställning över sedan tidigare kända fornläm-
ningar, kart- och arkivstudier och avslutad fältinventering 
kan konstateras att utredningssträckans etapp I (sträckan 
Linköping – Fillinge) berör 58 forn- och kulturlämningslokaler 
(RAÄ- och ÖLM-nummer) och 12 utredningsobjekt (se bilaga 
1 och 2). Sex stycken av de sedan tidigare kända forn- och 
kulturlämningslokalerna kom att revideras utefter etapp I 
gällande geometri, antikvarisk status, lämningstyp och/eller 
beskrivning, då uppgifterna i fornminnesregistret befanns vara 
felaktiga (se bilaga 1 och 5).
 Av de 58 berörda forn- och kulturlämningslokalerna var 18 
kända sedan tidigare och registrerade i form av RAÄ nummer. 
Av dessa 18 lokaler bedöms 15 forn- och kulturlämningslokaler 
kräva någon sorts åtgärd vid eventuell exploatering (se bilaga 
1). Under fältinventeringen har 40 forn- och kulturlämnings-
lokaler, som är belägna direkt invid eller inom aktuell utred-
ningssträcka, registrerats i form av ÖLM-nummer (ÖLM 1-40, 
se bilaga 1, 2 och 3). Av dessa 40 lokaler bedöms 16 kräva 
ytterligare åtgärder vid eventuell exploatering (se bilaga 1).
 Utöver dessa lokaler har 12 objekt i form av presumtiva 
grav- och/eller boplatslägen registrerats utefter berörd ut-
redningssträcka (objekt I-XII, se bilaga 1, 2 och 4). Dessa 
områden kräver en arkeologisk utredning etapp 2 i form av 
sökschaktsgrävning vid eventuell exploatering. 

Utredningssträcka etapp II
Utredningssträckans etapp II (sträckan Fillinge – Åtvidaberg) 
berör 89 forn- och kulturlämningslokaler (RAÄ- och ÖLM-
nummer) och 12 utredningsobjekt (se bilaga 1 och 2). Av de 
sedan tidigare kända forn- och kulturlämningslokalerna kom 12 
stycken att revideras utefter etapp II gällande geometri, antikva-
risk status, lämningstyp och/eller beskrivning, då uppgifterna i 
fornminnesregistret befanns vara felaktiga (se bilaga 1 och 5).  
 Av de 89 berörda forn- och kulturlämningslokalerna var 45 
kända sedan tidigare och registrerade i form av RAÄ nummer. 
Av dessa 45 lokaler bedöms 27 forn- och kulturlämningslokaler 
kräva någon sorts åtgärd vid eventuell exploatering (se bilaga 
1). Vid fornlämning RAÄ 9, Grebo sn (”Röstensgubben”) 
ska infrastrukturen planeras så att påverkan undviks. Under 
fältinventeringen har 44 forn- och kulturlämningslokaler, som 
är belägna direkt invid eller inom aktuell utredningssträcka, 
registrerats i form av ÖLM-nummer (ÖLM 40-84, se bilaga 
1, 2 och 3). Av dessa 44 lokaler bedöms 24 kräva ytterligare 
åtgärder vid eventuell exploatering (se bilaga 1).
 Utöver dessa lokaler har 12 objekt i form av presumtiva 
grav- och/eller boplatslägen registrerats utefter berörd utred-
ningssträcka (objekt XIII-XXIV, se bilaga 1, 2 och 4). Dessa 
områden kräver en arkeologisk utredning, etapp 2 i form av 
sökschaktsgrävning vid eventuell exploatering.

Slutsatser
Östergötlands museum gör den slutgiltiga bedömningen att 
43 lokaler (15 RAÄ-nr, 16 ÖLM-nr och 12 utredningsobjekt), 
belägna inom utredningssträckan etapp I, bör omfattas av vi-
dare åtgärder i de fall en eventuell exploatering medför intrång.
 Utefter utredningssträckan etapp II bör 63 lokaler (27 RAÄ-
nr, 24 ÖLM-nr och 12 utredningsobjekt) omfattas av vidare 
åtgärder i de fall en eventuell exploatering medför intrång. 
Dessutom ska infrastrukturen planeras så att påverkan på 
fornlämning RAÄ 9, Grebo sn (”Röstensgubben”) och dess 
fornlämningsområde undviks.      
 Arkeologiska åtgärder kräver beslut enligt lagen (1988:950) 
om kulturminnen m m (KML). Ansökan om tillstånd enligt 
KML ställs till Kultur- och samhällsbyggnadsenheten vid Läns-
styrelsen Östergötland, vilka beslutar i ärendet.

Antikvarisk status Antikvarisk åtgärd

Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning el. bevaras
Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning etapp 2
Övrig kulturhistorisk lämning Annan lagstiftning - dokumentation/hänsyn
Arkeologiskt utredningsobjekt Arkeologisk utredning etapp 2

Figur 6. Tabell som visar gängse antikvariska åtgärder för respektive statuskategori.
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Historiskt kartmaterial
Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D6-8:3. Skattelägg-

ningsberedning, Bjärstad, 1778.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D6-8:7. Laga skifte, 
Bjärstad, 1860.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-4:1. Storskifte, 
Björntorp, 1809.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D90-10:1. Storskifte, 
Bökestad, 1775.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-5:1. Geometrisk 
avmätning, Dala, 1734.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D6-10:1. Geometrisk 
avmätning, Fillinge, 1702.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D6-10:7. Laga skifte, 
Fillinge, 1844.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-9:1. Ägomätning, 
Golvsätter, 1703.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-16:1. Ägomät-
ning, Kattorp (och Torpa), 1703.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D148-59:1. Storskifte, 
Lilla Örsätter, 1787.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-21:3. Storskifte, 
Målbäck, 1788.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-21:4. Storskifte, 
Målbäck, 1788 och 1793.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-28:2. Ägomät-
ning, Redinge, 1797.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D148-60:1. Ägomät-
ning, Stora Örsätter, 1788.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D6-39:1. Geometrisk 
avmätning, Strömsbro, 1692.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D28-31:2. Geometrisk 
avmätning, Stäckö, 1734.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D61-20:1. Ägodel-
ning, Sviestad, 1806.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D6-42:1. Storskifte, 
Svinstad, 1787.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D148-51:2. Gräns-
bestämning, Åtvid (med Fagerbjörke), 1774.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D14:82-3. Redovis-
ning, Önstorp (och Redinge), 1692.

Lantmäteristyrelsens kartarkiv, LMS, akt D133-28:2. Storskifte, 
Örminge, 1779.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-GRE-23. Transporterad 
karta, Dala, 1734.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-VÅB-44. Storskifte, Degeryd, 
1798.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-ÅTV-99. Mätning, Långbråtts 
och Åtvidabergs hemman och Fagerbjörke utjord, 1858.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-GRE-77. Laga skifte, Mål-
bäck, 1870.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-GRE-87. Hemmansklyvning, 
Målbäck, 1897.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-GRE-33. Rågångsreglering, 
Mårsäng, 1784.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-GRE-42. Ägomätning, Re-
dinge, 1797.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-GRE-47. Storskifte, Redinge, 
1818.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-GRE-48. Storskifte, Redinge, 
1824.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-LAN-3. Arealavmätning, 
Sviestad, 1692.

Lantmäteriet i Linköping, akt 05-VÅB-66. Laga skifte, Ör-
minge, 1835.

Rikets allmänna kartarkiv, Häradsekonomiska kartan 1868-77, 
bladnamn Björsäter, rakid J112-45-10.

Rikets allmänna kartarkiv, Häradsekonomiska kartan 1868-77, 
bladnamn Linköping, rakid J112-45-3.

Rikets allmänna kartarkiv, Häradsekonomiska kartan 1868-77, 
bladnamn Sturefors, rakid J112-45-9.

 
Rikets allmänna kartarkiv, Häradsekonomiska kartan 1868-77, 

bladnamn Svinstad, rakid J112-45-4. 

Rikets allmänna kartarkiv, Häradsekonomiska kartan 1868-77, 
bladnamn Åtvid, rakid J112-45-15.
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Obj id Socken Lämningstyp Beskrivningsord Antikvarisk status Kart ref Åtgärdsförslag Etapp Kommentar

RAÄ 113:1-2 Linköping Skärvstenshög Skärvstenshög (2) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Berörs troligtvis ej.
RAÄ 117:1 Linköping Grav- och boplatsområde Gravfält Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd I Undersökt och borttaget år 1990.
RAÄ 117:2 Linköping Färdväg Hålväg Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd I Undersökt och borttagen år 1990.
RAÄ 95:1-3 Landeryd Stensättning Stensättning (3) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 134:1 Landeryd Hög Hög Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Delundersökt år 1951.
RAÄ 134:2 Landeryd Stensättning Stensättning   Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 134:3 Landeryd Stensättning Stensättning (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 I Möjlig stensättning.
RAÄ 10:1-2 Bankekind Stensättning Stensättning (2) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Reviderad beskrivning gällande nr 2.
RAÄ 16 Bankekind Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 22:1-3 Bankekind Stensättning Stensättning (3) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 22:4 Bankekind Stensättning Stensättning (?) Övrig kulturhistorisk lämning Arkeologisk utredning, etapp 2 I Möjlig stensättning.
RAÄ 53 Bankekind Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 90:2 Bankekind Hägnadssystem Stensträngssystem Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II Huvudsträngens Ö del (NNV-SSÖ) berörs.
RAÄ 91:3 Bankekind Hägnadssystem Stensträngssystem Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II De Ö delsträngarna berörs.
RAÄ 91:4 Bankekind Skärvstenshög Skärvstenshög Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II Reviderad antikvarisk status. Anläggningen kunde ej återfinnas.
RAÄ 92:1-2 Bankekind Stensättning Stensättning (2) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
RAÄ 92:3 Bankekind Hägnad Stensträng Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
RAÄ 113:1-3 Bankekind Stensättning Stensättning (3) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Berörs sannolikt ej.
RAÄ 113:4 Bankekind Hägnad Stensträng Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 114 Bankekind Stensättning Stensättning Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 I Möjlig stensättning.
RAÄ 115 Bankekind Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Reviderad antikvarisk status.
RAÄ 116:1 Bankekind Hög Hög Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 116:2 Bankekind Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 215:1-2 Bankekind Stensättning Stensättning (2) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Reviderad antikvarisk status gällande nr 2.
RAÄ 215:3 Bankekind Utgår Utgår Ej kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd I Reviderad lämningstyp och antikvarisk status.
RAÄ 269 Bankekind Hägnad Stensträng Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Reviderad antikvarisk status.
RAÄ 316:1-3 Bankekind Fornlämningsliknande bildning Stensättningsliknande bildning (3) Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd I Reviderad beskrivning och geometri. Ej fornlämning.
RAÄ 329 Bankekind Minnesmärke Minnessten Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II
RAÄ 343 Bankekind Hög Hög (?) Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd I Tidigare RAÄ 82, Vårdsbergs sn. Ej fornlämning.
RAÄ 344:1-3 Bankekind Stensättning Stensättning (?, 3) Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 I Reviderad antikvarisk status. Tidigare RAÄ 83, Vårdsbergs sn.
RAÄ 72 Vårdsberg Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
RAÄ 1 Grebo Vägmärke Milstolpe Fast fornlämning Bör ej flyttas II
RAÄ 2 Grebo Brott/täkt Grop, borttagen Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
RAÄ 4 Grebo Vägmärke Milstolpe Fast fornlämning Bör ej flyttas II
RAÄ 6 Grebo Skärvstenshög Skärvstenshög Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II Reviderad lämningstyp och beskrivning.
RAÄ 8:1-2 Grebo Fornlämningsliknande lämning Stensättningsliknande lämning (2) Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Ej fornlämningar.
RAÄ 9 Grebo Plats med tradition Anläggning med tradition Fast fornlämning Ska bevaras II ”Röstensgubben”.
RAÄ 18:1-2 Grebo Stensättning Stensättning (2) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II Reviderad lämningstyp, antikvarisk status, beskrivning och geometri.
RAÄ 18:3 Grebo Kolningsanläggning Kolbotten Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II Reviderad lämningstyp, antikvarisk status, beskrivning och geometri.
RAÄ 18:4 Grebo Utgår Utgår Ej kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Reviderad lämningstyp och antikvarisk status.
RAÄ 19:1 Grebo Stenkrets Domarring Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II Lämningen bortröjd. Reviderad antikvarisk status, beskrivning och geometri.
RAÄ 19:2-3 Grebo Stensättning Stensättning (2) Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II Lämningarna bortröjda. Reviderad antikvarisk status, beskrivning och geometri.
RAÄ 19:4 Grebo Plats med tradition Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
RAÄ 23:1 Grebo Hägnadssystem Stensträngssystem Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II Del av fägata berörs.
RAÄ 23:2 Grebo Skärvstenshög Skärvstenshög Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II

Bilaga 1.  Förteckning över RAÄ- och ÖLM-nummer samt objekt
Tabellen redovisar samtliga sedan tidigare kända samt nyupp-
täckta forn- och kulturlämningar och utredningsobjekt utefter 
utredningskorridoren. RAÄ-nummer är sorterade enligt löp-
nummer sockenvis och ÖLM-nummer samt utredningsobjekt 

endast enligt löpnummer. I tabellens kolumn 7 anges åtgärds-
förslag vid eventuell exploatering, för närmare upplysningar 
se avsnittet åtgärdsförslag. De lokaler som medför någon sorts 
åtgärd vid exploatering är gulmarkerade i tabellen.
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Obj id Socken Lämningstyp Beskrivningsord Antikvarisk status Kart ref Åtgärdsförslag Etapp Kommentar

RAÄ 25 Grebo Sammanförda lämningar Fornlämningsliknande lämning (3) Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
RAÄ 28:1 Grebo Stensättning Stensättning Bevakningsobjekt Arkeologisk förundersökning II Borttagen stensättning (?). Kan ej uteslutas att det kvarligger fornlämning under mark.
RAÄ 28:2-3 Grebo Grav markerad av sten/block Rest sten (2) Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
RAÄ 29 Grebo Vägmärke Milstolpe Fast fornlämning Bör ej flyttas II
RAÄ 31:1-2 Grebo Stensättning Stensättning (2), ej återfunna Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II Platsen för stensättningar år 1947. Reviderad antikvarisk status.
RAÄ 31:3 Grebo Plats med tradition Avrättningsplats Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Läget för galgbacke enligt traditionen. Platsen har dock misstolkats, se ÖLM 46.
RAÄ 32:1-2 Grebo Stensättning Stensättning (2), ej återfunna Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II Platsen för stensättningar år 1947. Reviderad antikvarisk status.
RAÄ 43 Grebo Gravfält Stensättningar, uppgift om Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Uppgift om 5 möjliga stensättningar enligt fornminnesinv. 1947.
RAÄ 46 Grebo Vägmärke Milstolpe Fast fornlämning Bör ej flyttas II
RAÄ 65 Grebo Byggnad annan Gammal byggnad, riven Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
RAÄ 76 Grebo Minnesmärke Minnesinskription Förstörd Ingen åtgärd II Idag bortsprängd inskription på berghäll. Reviderad antikvarisk status och beskrivning.
RAÄ 100 Grebo Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II Reviderad lämningstyp, antikvarisk status, beskrivning och geometri.
RAÄ 112 Grebo Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning Övrig kulturhistorisk lämning Hk Ingen åtgärd II Torpet Dalslund.
RAÄ 159 Grebo Plats med tradition Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Plats för skatt enligt traditionen.
RAÄ 162:1-2 Grebo Vägmärke Rest sten sentida (2) Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
RAÄ 165 Grebo Fornlämningsliknande bildning Stensättningsliknande bildning Ej kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Reviderad lämningstyp, antikvarisk status och beskrivning. Se ÖLM 63.
RAÄ 174 Grebo Fyndplats Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Fyndplats för fragment av skafthålsyxa.
RAÄ 176 Grebo Plats med tradition Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II ”Jungfrukullen”, offerplats enligt traditionen.
RAÄ 177 Grebo Plats med tradition Plats med tradition Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Plats för strid enligt traditionen.
RAÄ 184 Grebo Boplats Boplats Bevakningsobjekt Ingen åtgärd II
RAÄ 186 Grebo Hägnad Stensträng Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II Reviderad beskrivning och geometri.
RAÄ 197 Grebo Färdväg Vägbank Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II Äldre landsvägssträckning.
RAÄ 203 Grebo Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D28-5:1 Ingen åtgärd II Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1734.
RAÄ 204 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
RAÄ 213 Grebo Kemisk industri Tjärdal Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
RAÄ 42 Åtvid Vägmärke Milstolpe Fast fornlämning Bör ej flyttas II
RAÄ 43 Åtvid Vägmärke Milstolpe Fast fornlämning Bör ej flyttas II  
RAÄ 44 Åtvid Fornlämningsliknande bildning Naturbildning Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
RAÄ 73 Åtvid Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn II Torpet Hagsäter enligt hk. Reviderad lämningstyp, beskrivning och geometri.
RAÄ 104 Åtvid Boplats Boplats Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II
RAÄ 115 Åtvid Stensättning Stensättning Förstörd Ingen åtgärd II Berörs ej. Reviderad antikvarisk status och beskrivning. Bortschaktad och förstörd.
RAÄ 122 Åtvid Boplats Boplats Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II
RAÄ 123 Åtvid Boplats Boplats Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II
RAÄ 188 Åtvid Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn II Berörs ej. Torpet Hagstugan enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 1 Linköping Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D90-10:1 Arkeologisk förundersökning I Berörs ej. V Bökestad bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1408.
ÖLM 2 Linköping Hällristning Skålgropsförekomst Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
ÖLM 3 Linköping Vägmärke Väghållningssten Fast fornlämning Bör ej flyttas I
ÖLM 4 Linköping Hällristning Skålgropsförekomst Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
ÖLM 5 Landeryd Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn I Torpet Sviestadlund enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 6 Vårdsberg Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D61-20:1 Ingen åtgärd I Torpet Lundsgatan år 1806.
ÖLM 7 Landeryd Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om 05-LAN-3 Ingen åtgärd I Ej namngiven backstuga år 1692.
ÖLM 8 Landeryd Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om 05-LAN-3 Ingen åtgärd I Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1692.
ÖLM 9 Landeryd Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D61-20:1 Ingen åtgärd I Sallbergs torpet år 1806. Ingen bebyggelse på häradsekonomiska kartan.
ÖLM 10 Landeryd Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D61-20:1 Ingen åtgärd I Ryttartorp år 1806. Ingen bebyggelse på häradsekonomiska kartan.
ÖLM 11 Vårdsberg Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D61-20:1 Ingen åtgärd I Vidgas torpet år 1806. Ingen bebyggelse på häradsekonomiska kartan. 
ÖLM 12 Vårdsberg Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning Hk Ingen åtgärd I Torpet Bygget enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 13 Vårdsberg Färdväg Färdväg, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd I Äldre landsvägssträckning enligt lantmäteriakter åren 1775 och 1797.
ÖLM 14 Vårdsberg Fyndplats Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd I Fyndplats för skafthålsyxa.
ÖLM 15 Vårdsberg Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D133-28:2 Ingen åtgärd I Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1779.
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Obj id Socken Lämningstyp Beskrivningsord Antikvarisk status Kart ref Åtgärdsförslag Etapp Kommentar

ÖLM 16 Vårdsberg Färdväg Färdväg, plats för Uppgift om 05-VÅB-44 Ingen åtgärd I Äldre vägsträckning enligt lantmäteriakt år 1798. 
ÖLM 17 Vårdsberg Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd I Ej namngivet jordetorp enligt häradsekonomiska kartan. 
ÖLM 18 Vårdsberg Färdväg Väg Övrig kulturhistorisk lämning D133-28:2 Ingen åtgärd I Äldre landsvägssträckning enligt lantmäteriakt år 1779.
ÖLM 19 Bankekind Bytomt/gårdstomt Gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn I Gårdstomt efter utflyttad gård från Örminge. På tomten kvarstår en loge.
ÖLM 20 Vårdsberg Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D133-28:2 Ingen åtgärd I Torpet Fallsten enligt lantmäteriakt år 1779. Ej på Hk.
ÖLM 21 Vårdsberg Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D133-28:2 Ingen åtgärd I Eliastorpet enligt lantmäteriakt år 1779. Ej på Hk.
ÖLM 22 Vårdsberg Färdväg Färdväg, plats för Uppgift om D133-28:2 Ingen åtgärd I Äldre landsvägssträckning enligt lantmäteriakt år 1779.
ÖLM 23 Vårdsberg Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D133-28:2 Ingen åtgärd I Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1779.
ÖLM 24 Bankekind Husgrund, historisk tid Jordkällargrund Bevakningsobjekt D6-39:1 Arkeologisk utredning, etapp 2 I V om jordkällargrunden är den troliga platsen för ”Mjölnarens stuga” år 1692.
ÖLM 25 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämningar efter backstuga Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn I Backstugan Högloftet enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 26 Bankekind Husgrund, historisk tid Jordkällargrund Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd I
ÖLM 27 Bankekind Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I Berörs troligtvis ej.
ÖLM 28 Bankekind Färdväg Hålväg Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 I
ÖLM 29 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd I Backstugan Grindstugan enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 30 Bankekind Hägnad Stensträng Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
ÖLM 31 Bankekind Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
ÖLM 32 Bankekind Hägnad Stensträng Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning I
ÖLM 33 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D6-8:3 Ingen åtgärd I Ej namngivet torp år 1778. Ingen bebyggelse under sen tid, idag bebyggt.
ÖLM 34 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning D6-8:7 Ingen åtgärd I Hagtorpet år 1860.
ÖLM 35 Bankekind Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D6-8:3 Ingen åtgärd I Plats för milstolpe och ej namngivet torp enligt lantmäteriakt år 1778.
ÖLM 36 Bankekind Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D6-42:1 Arkeologisk förundersökning I Berörs ej. Svinstad bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1384.
ÖLM 37 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn I Backstugan Sandtorpet enligt häradsekonomiska kartan. 
ÖLM 38 Bankekind Övrigt Postament Fast fornlämning Hk Bör ej flyttas I Postament till telegrafstolplinje innehållande minnessten. 
ÖLM 39 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning D6-10:7 Ingen åtgärd I Ej namngivet torp enligt lantmäteriakt år 1844.
ÖLM 40 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D6-10:1 Ingen åtgärd I Soldattorp enligt lantmäteriakt år 1702. Sandtorpet år 1844.
ÖLM 41 Bankekind Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D6-10:1 Ingen åtgärd II Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1702.
ÖLM 42 Bankekind Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
ÖLM 43 Bankekind Hägnad Stensträng Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
ÖLM 44 Bankekind Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D6-10:1 Arkeologisk förundersökning II Fillinge bytomt (nedre holmen), bebyggd. Äldsta belägg år 1357. 
ÖLM 45 Bankekind Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D6-10:7 Ingen åtgärd II Torpet Råsslebro enligt lantmäteriakt år 1844.
ÖLM 46 Grebo Avrättningsplats Avrättningsplats Fast fornlämning D28-28:1 Arkeologisk förundersökning II Läget för ”rättareplats” enligt lantmäteriakt år 1708.
ÖLM 47 Grebo Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D28-28:1 Ingen åtgärd II Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1708.
ÖLM 48 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torplämning Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II Berörs ej. Har ej identifierats på kartmaterial.
ÖLM 49 Grebo Fyndplats Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II Fyndplats för skafthålsyxa.
ÖLM 50 Grebo Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D14:82-3 Arkeologisk förundersökning II (Del av) Redinge bytomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1360. 
ÖLM 51 Grebo Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd II Backstugan Högsäter enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 52 Grebo Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D14:82-3 Ingen åtgärd II Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1692.
ÖLM 53 Grebo Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
ÖLM 54 Grebo Stensättning Stensättning Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
ÖLM 55 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om 05-GRE-42 Ingen åtgärd II Sandtorpet enligt lantmäteriakt år 1797.
ÖLM 56 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D28-28:3 Ingen åtgärd II Sandtorpet enligt lantmäteriakt år 1819.
ÖLM 57 Grebo Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd II Backstugan Gropen enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 58 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D28-4:1 Ingen åtgärd II Torpet Sandängen enligt lantmäteriakt år 1809.
ÖLM 59 Grebo Lägenhetsbebyggelse Bebyggelselämning efter backstuga Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn II Backstuga Sandängen enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 60 Grebo Lägenhetsbebyggelse Backstuga, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd II Backstuga Sandängen enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 61 Grebo Vägmärke Milstolpe, plats för Övrig kulturhistorisk lämning D28-4:1 Ingen åtgärd II Berörs ej. Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1809.
ÖLM 62 Grebo Husgrund, förhistorisk/medeltida Husgrundsterrass Fast fornlämning Arkeologisk förundersökning II
ÖLM 63 Grebo Stensättning Stensättning (?) Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II
ÖLM 64 Grebo Kolningsanläggning Kolbotten Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II
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ÖLM 65 Grebo Färdväg Vägbank Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II Bevarad del av den äldre landsvägssträckningen.
ÖLM 66 Grebo Bytomt/gårdstomt Gårdstomt Bevakningsobjekt D28-16:1 Arkeologisk förundersökning II Torpa gårdstomt, bebyggd. Äldsta belägg år 1410. 
ÖLM 67 Grebo Vägmärke Milstolpe, plats för Uppgift om D28-9:1 Ingen åtgärd II Plats för milstolpe enligt lantmäteriakt år 1703.
ÖLM 68 Grebo Färdväg Vägbank Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II Bevarad del av den äldre landsvägssträckningen.
ÖLM 69 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Bevakningsobjekt D28-9:1 Arkeologisk utredning, etapp 2 II Torpet Brink enligt lantmäteriakt år 1703. 
ÖLM 70 Grebo Husgrund, historisk tid Husgrund Fast fornlämning 05-gre-23 Arkeologisk förundersökning II Benämnd ”krog” och ”krogen” enligt lantmäteriakter år 1734.
ÖLM 71 Grebo Plats med tradition Plats med tradition Uppgift om D28-31:2 Ingen åtgärd II Landsvägsgrind benämnd ”Smällgrinden”enligt lantmäteriakt år 1734.
ÖLM 72 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D28-5:1 Ingen åtgärd II Snickaretorpet enligt lantmäteriakt år 1734.
ÖLM 73 Grebo Husgrund, historisk tid Husgrund Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II Ger ett sentida intryck. Har ej identifierats på kartmaterial.
ÖLM 74 Grebo Område med skogsbrukslämningar Område med kolbotten och kolarkojgrund Övrig kulturhistorisk lämning Hänsyn II
ÖLM 75 Grebo Kolningsanläggning Kolningsgrop Bevakningsobjekt Arkeologisk utredning, etapp 2 II
ÖLM 76 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning D28-21:3 Hänsyn II Ryttartorpet Kärrhagen enligt lantmäteriakt år 1788.
ÖLM 77 Grebo Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om D28-21:4 Ingen åtgärd II Torpen Solberga och Tillorp år 1788. Ingen bebyggelse under sen tid, idag bebyggt.
ÖLM 78 Grebo Husgrund, historisk tid Jordkällargrund Övrig kulturhistorisk lämning Ingen åtgärd II
ÖLM 79 Åtvid Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd II Ett torp Karlslund enligt häradsekonomiska kartan. 
ÖLM 80 Åtvid Lägenhetsbebyggelse Torp, plats för Uppgift om Hk Ingen åtgärd II Ett torp Karlslund enligt häradsekonomiska kartan. 
ÖLM 81 Åtvid Lägenhetsbebyggelse Torplämning Övrig kulturhistorisk lämning Hk Hänsyn II Ett ej namngivet torp enligt häradsekonomiska kartan.
ÖLM 82 Åtvid Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D148-59:1 Arkeologisk förundersökning II Lilla Örsätter bytomt, bebyggd. Äldsta belägg för Örsätter är år 1361.
ÖLM 83 Åtvid Bytomt/gårdstomt Bytomt Bevakningsobjekt D148-60:1 Arkeologisk förundersökning II Stora Örsätter bytomt, bebyggd. Äldsta belägg för Örsätter är år 1361. 
ÖLM 84 Åtvid Bytomt/gårdstomt Gårdstomt Uppgift om D148-51:2 Ingen åtgärd II Fagerbjörke utjord enligt lantmäteriakt år 1774. Området idag nedschaktat.
Objekt I Linköping Arkeologisk utredning, etapp 2 I Boplatsläge.
Objekt II Linköping Arkeologisk utredning, etapp 2 I Boplatsläge.
Objekt III Linköping Arkeologisk utredning, etapp 2 I Boplatsläge. Del av inventeringsområde 5, UV Öst år 2003.  
Objekt IV Landeryd Arkeologisk utredning, etapp 2 I Grav- och boplatsläge.
Objekt V Vårdsberg Arkeologisk utredning, etapp 2 I Boplatsläge.
Objekt VI Vårdsberg Arkeologisk utredning, etapp 2 I Boplatsläge.
Objekt VII Vårdsberg Arkeologisk utredning, etapp 2 I Boplatsläge.
Objekt VIII Vårdsberg Arkeologisk utredning, etapp 2 I Boplatsläge.
Objekt IX Vårdsberg Arkeologisk utredning, etapp 2 I Grav- och boplatsläge.
Objekt X Bankekind Arkeologisk utredning, etapp 2 I Grav- och boplatsläge.
Objekt XI Bankekind Arkeologisk utredning, etapp 2 I Grav- och boplatsläge.
Objekt XII Bankekind Arkeologisk utredning, etapp 2 I Grav- och boplatsläge.
Objekt XIII Bankekind Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XIV Bankekind Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XV Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Grav- och boplatsläge.
Objekt XVI Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XVII Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Grav- och boplatsläge.
Objekt XVIII Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XIX Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XX Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XXI Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XXII Grebo Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XXIII Åtvid Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.
Objekt XXIV Åtvid Arkeologisk utredning, etapp 2 II Boplatsläge.



12

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(
!(

!(

!(

!(

!(

Objekt I

Objekt II

Objekt III

Objekt IV

ÖLM 1

ÖLM 7

ÖLM 6
ÖLM 5

ÖLM 4

ÖLM 3ÖLM 2
Linköping 117:1

Landeryd 95:3

Landeryd 95:1Linköping 117:2

Landeryd 95:2

Linköping 113:1-2

1492000

1492000

1493000

1493000

1494000

1494000

64
74

00
0

64
74

00
0

64
75

00
0

64
75

00
0

64
76

00
0

64
76

00
0

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II   © Lantmäteriverket MS2008/06551

Bilaga 2.  Kartor

1Digitala fastighetskartan i skala 1:10 000 med
utredningskorridor och inventeringsresultat. 
Arbetet redovisas från nordväst till sydöst.



13

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

Objekt IX

Objekt V

Objekt VIII

Objekt VII

Objekt VI

Objekt X

ÖLM 18

ÖL
M 

16

ÖLM 13ÖLM 9ÖLM 8

ÖLM 17

ÖLM 15

ÖLM 14

ÖLM 12

ÖLM 11
ÖLM 10

Landeryd 134:3

Landeryd 134:2

Landeryd 134:1

1495000

1495000

1496000

1496000

1497000

1497000

1498000

1498000

64
74

00
0

64
74

00
0

64
75

00
0

64
75

00
0

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II   © Lantmäteriverket MS2008/06551

2



14

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

Objekt X

Objekt XI

Objekt XII

Objekt IX

ÖLM 19

ÖLM 36

ÖLM 25
ÖLM 22

ÖLM
 30

ÖLM 28

ÖLM 33

ÖLM 31

ÖLM 29

ÖLM 27

ÖLM 26

ÖLM 24ÖLM 23

ÖLM 21

ÖLM 20

Bankekind 16

Bankekind 53

Vårdsberg 72

Bankekind 114

Bankekind 115

Bankekind 343

Bankekind 22:1-4

Bankekind 316:1-3

Bankekind 344:1-3

ÖL
M 

32

Bankekind 10:1-2

Bankekind 116:1-2

Bankekind 215:1-3

1499000

1499000

1500000

1500000

1501000

1501000

64
72

00
0

64
72

00
0

64
73

00
0

64
73

00
0

64
74

00
0

64
74

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

3



15

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

Objekt XIII

ÖLM 43

ÖLM 42

ÖLM 41

ÖLM 40

ÖLM 39

ÖLM 38
ÖLM 37

ÖLM 35
ÖLM 34

Bankekind 92:3

Bankekind 113:4

Bankekind 269

Bankekind 91:4

Bankekind 92:2
Bankekind 92:1

Bankekind 113:3
Bankekind 113:1-2

Bankekind 91:3
Bankekind 91:3Bankekind 91:3

1500000

1500000

1501000

1501000

1502000

1502000

1503000

1503000

64
69

00
0

64
69

00
0

64
70

00
0

64
70

00
0

64
71

00
0

64
71

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

4



16

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

Objekt XIV

Objekt XV

ÖLM 44

ÖLM 49

ÖLM 47

ÖLM 48

ÖLM 45

Grebo 43

Grebo 29
Grebo 28:1-3

Grebo 32:1-2

Grebo 31:1-3

Bankekind 329

ÖLM 46

1502000

1502000

1503000

1503000

1504000

1504000

64
67

00
0

64
67

00
0

64
68

00
0

64
68

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

5



17

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

Objekt XVI

Objekt XVII

Objekt XIX

Objekt XVIII

ÖLM 50

ÖLM 61

ÖLM 59
ÖLM 58

ÖLM 57
ÖLM 56

ÖLM 55 ÖLM 54

ÖLM 53

ÖLM 52

ÖLM 51

Grebo 25
Grebo 23:1

Grebo 46

Grebo 174

Grebo 184
Grebo 19:4

Grebo 19:1-3

Grebo 18:1-4

Grebo 23:2

ÖLM 60

Grebo 100

1504000

1504000

1505000

1505000

1506000

1506000

64
64

00
0

64
64

00
0

64
65

00
0

64
65

00
0

64
66

00
0

64
66

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

6



18

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(
!(

!( !(

!(

!(
!(

!(

Objekt XX

Objekt XXI

ÖLM 66

ÖLM 62

ÖLM 65

ÖLM 68

ÖLM 70
ÖLM 69

ÖLM 67

ÖLM 63
ÖLM 64

Grebo 186:1

Grebo 4

Grebo 6
Grebo 9

Grebo 76

Grebo 165

Grebo 159

Grebo 176

Grebo 8:2
Grebo 8:1

Grebo 65

1504000

1504000

1505000

1505000

1506000

1506000

1507000

1507000

64
62

00
0

64
62

00
0

64
63

00
0

64
63

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

7



19

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

Objekt XXII

ÖLM 74

ÖLM 75

ÖLM 73

ÖLM 72

ÖLM 71Grebo 112

Grebo 197

Grebo 2

Grebo 1

Grebo 203

Grebo 177

Grebo 162:1-2

Grebo 204

1506000

1506000

1507000

1507000

1508000

1508000

1509000

1509000

64
59

00
0

64
59

00
0

64
60

00
0

64
60

00
0

64
61

00
0

64
61

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

8



20

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

Objekt XXIII

Objekt XXIV

ÖLM 82

ÖLM 76

ÖLM 81

ÖLM 80
ÖLM 79

ÖLM 78

ÖLM 77

Åtvid 122

Åtvid 104

Åtvid 123

Åtvid 42

Åtvid 44

Åtvid 73

Åtvid 43

Grebo 213

1507000

1507000

1508000

1508000

1509000

1509000

1510000

1510000

64
57

00
0

64
57

00
0

64
58

00
0

64
58

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

9



21

!(

!(

Objekt XXIV

ÖLM 83

ÖLM 84

Åtvid 188
Åtvid 115

1509000

1509000

1510000

1510000

1511000

1511000

1512000

1512000

64
54

00
0

64
54

00
0

64
55

00
0

64
55

00
0

64
56

00
0

64
56

00
0

  © Lantmäteriverket MS2008/06551

Teckenförklaring
!( RAÄ-nr

RAÄ-nr

RAÄ-nr
!( ÖLM-nr

ÖLM-nr

ÖLM-nr

Objekt

Utredningskorridor etapp I

Utredningskorridor etapp II

10



22

Bilaga 3.  Beskrivning av registrerade ÖLM-nummer
ÖLM 1
Bytomt, ca 160 x 70-90 m (ÖNÖ-VSV), utsträckning enligt 
lantmäteriakt. Västra Bökestad by enligt 1775-års storskif-
teskarta. Två uthusbyggnader kvarstår, delvis inom tomtens 
utsträckning. I N och V av tomtens utsträckning är sedan 
tidigare bortschaktade mindre områden för flygplatsområde. 
Inom området återfinns jordkällare, stenmurar, grindstolpar, 
fruktträd och bärbuskar. Genom bytomten löper den gamla 
landsvägssträckningen (NNV-SSÖ). Sista kvarvarande man-
gårdsbyggnaden brändes ned år 1990 i samband med utvidg-
ning av flygplatsområde. Äldsta skriftliga belägg är år 1408. 

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors
Terräng: Småkuperad moränmark med ställvis berg i dagen. 
Igenväxande tomtmark.
Koordinater: X6475320 Y1492770

ÖLM 2
Skålgropsförekomst, 0,7 x 0,3 m (NV-SÖ), i block, 4 x 2 m 
(NV-SÖ) st och 0,8 m h, bestående av 5 skålgropar, varav 
1 osäker. Dessa är 5-8 cm diam och 1-2 cm dj och belägna 
centralt på stenblockets plana, svagt sluttande, ovansida. 
Skålgroparna är vittrade med skrovlig yta.  

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
                    lämningstyp: Hällbild 
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors 
Terräng: Mindre krön i svagt SÖ-sluttande moränmark. Im-
pediment i åkermark.
Koordinater: X6475242 Y1492874

ÖLM 3
Väghållningssten, granit, 1 m h, 0,35 m br (VNV-ÖSÖ) och 
0,15 m tj. På NNÖ sidan är inhugget: № 10 \ 2½ MTL. \ 
RÅBERGA \ 430 M.

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors
Terräng: Närmast plan moränmark mellan avskild väg och 
riksväg. Åkermark/vägområde.
Koordinater: X6475230 Y1493117      

ÖLM 7
Backstuga, plats för. Enligt arealavmätning över Sviestad 
från år 1692 ska en ej namngiven backstuga legat på platsen. 
I området är idag rikligt med täktgropar.  

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors
Terräng: V-sluttning av stenig mindre moränrygg. Skogs-
mark (lövskog). 
Koordinater: X6475380 Y1494640

ÖLM 8
Milstolpe, plats för. Enligt arealavmätning över Sviestad från 
år 1692 ska en milstolpe stått på platsen. Milstolpen är inte 
utritad på senare kartor över området. Platsen utgörs idag av 
tomtmark invid nedschaktad vägbana.   

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors
Terräng: SV-sluttande moränmark N om nedschaktad väg-
sträcka. Tomtmark.
Koordinater: X6475165 Y1494970

ÖLM 9
Torp, plats för. Enligt ägodelning över Sviestad från år 1806 
ska Sahlbergstorpet legat på platsen. Ingen bebyggelse åter-
finns inom området på den häradsekonomiska kartan från 
1868-77. Området är idag bebyggt.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg
Terräng: S-sluttande moränmark. Tomtmark.
Koordinater: X6475155 Y1495115

ÖLM 10
Torp, plats för. Enligt ägodelning över Sviestad från år 1806 
ska ett ryttartorp legat på platsen. Ingen bebyggelse återfinns 
inom området på den häradsekonomiska kartan från 1868-
77. Området är idag bebyggt.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg
Terräng: S-sluttande moränmark. Tomtmark.
Koordinater: X6475110 Y1495115

ÖLM 4
Skålgropsförekomst, bestående av 1 skålgrop. Denna är 9 
cm diam och 3 cm dj, belägen i V-sluttningen av markerat 
bergsimpediment. I området kring bergsimpedimentet har 
sentida bebyggelse tidigare funnits. 

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Sammansatt lämningstyp: Hällristning
                    lämningstyp: Hällbild
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors
Terräng: Markerat bergsimpediment i närmast plan morän-
mark. Igenväxande tomtmark. 
Koordinater: X6475297 Y1493813

ÖLM 5
Torplämning, bestående av 1 husgrund. Husgrunden är 8 
x 5 m (NÖ-SV) och intill 0,5 m h, bestående av en något 
kringspridd syllstensgrund av kraftiga huggna stenar. I NÖ 
delen är en skylt med texten: TORP NR93 \ SVISTAD-
LUND \ LANDERYDS HEMBYGDSFÖRENING. 

Kommentar: Husgrunden har utgjort ekonomibyggnad till 
torpet Sviestadlund. Mangårdsbyggnaden har enligt den 
äldre ekonomiska kartan från 1940-talet legat N härom, 
direkt N om RV35. Enligt den häradsekonomiska kartan 
från 1868-77 ska dock mangårdsbyggnaden tidigare ha legat 
NÖ om husgrunden, N om RV35 och Ö om vägen till Ö 
Bökestad.     

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors
Terräng: NV-sluttning av markerad moränkulle i åkermark. 
Impediment. 
Koordinater: X6475250 Y1494072

ÖLM 6
Torp, plats för. Enligt ägodelning över Sviestad från år 1806 
ska torpet Lundsgatan legat på platsen. Området utgörs idag 
av vägområde invid start- och landningsbana till flygplats.  

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors
Terräng: Närmast plan moränmark invid start- och land-
ningsbana till flygplats. Åkemark/vägområde.
Koordinater: X6475300 Y1494235

ÖLM 11
Torp, plats för. Enligt ägodelning över Sviestad från år 1806 
ska Vidgastorpet legat på platsen. Ingen bebyggelse återfinns 
inom området på den häradsekonomiska kartan från 1868-
77. Området utgörs idag av åkermark, direkt N om vägom-
råde.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg
Terräng: Plan moränmark, direkt N om uppbyggd vägbank. 
Åkermark.
Koordinater: X6475085 Y1495218

ÖLM 12
Torplämning, bestående av 1 husgrund. Husgrunden är 6 x 
4 m (ÖNÖ-VSV) och 0,2-0,4 m h, bestående av en delvis 
raserad syllstensgrund av natursten. 12 m VNV härom är en 
jordkällare i betong. I området växer syrén- och nyponbus-
kar.

Kommentar: Enligt den häradsekonomiska kartan från 
1868-77 och den äldre ekonomiska kartan från 1940-talet 
ska torpet Bygget legat på platsen. Mangårdsbyggnaden har 
sannolikt varit placerad N om den iakttagna husgrunden, 
direkt S om RV35. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg
Terräng: Svagt N-sluttande blockrik moränmark. Skogsmark 
(lövskog).
Koordinater: X6475208 Y1496130

ÖLM 13
Färdväg, plats för. Enligt storskifteskartorna över Vetterstad 
och Viskeryd från åren 1797 resp. 1775 ska den äldre lands-
vägssträckningen ha löpt i denna riktning. Vägsträckningen 
är idag överodlad.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Färdväg
Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg
Terräng: Svagt NÖ-sluttande moränmark, SV om dagens 
vägbana. Åkermark.
Koordinater: X6475110 Y1497210
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ÖLM 14
Fyndplats, ungefärlig, för skafthålsyxa av grovslipad bergart. 
Enligt uppgifter i Östergötlands museums topografiska arkiv 
ska yxan ha upphittats vid Vårdsbergs kors. Närmare fynd-
uppgifter saknas.

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Fyndplats
Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Vägområde.
Koordinater: X6475043 Y1497495

ÖLM 15
Milstolpe, plats för. Enligt storskifteskarta över Örminge 
från år 1779 ska en milstolpe stått på platsen. Milstolpen är 
även utritad på den häradsekonomiska kartan över området. 
Platsen utgörs idag av tomtmark invid vägbana.   

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Svagt V-sluttande moränmark. Tomtmark/Vägom-
råde. 
Koordinater: X6474997 Y1497560

ÖLM 16
Färdväg, plats för. Enligt storskifteskarta över Degeryd från 
år 1798 ska en äldre vägssträckning ha löpt i denna riktning. 
Vägsträckningen är idag överodlad.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Färdväg
Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg och 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön och NÖ-sluttningar i moränmark. Åkermark.
Koordinater: X6475045 Y1497795

ÖLM 17
Torp, plats för. Enligt den häradsekonomiska kartan över 
området ska ett ej namngivet jordtorp legat på platsen. Om-
rådet utgörs idag av åkermark belägen mellan den äldre och 
dagens landsvägssträckning.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krönläge i moränmark. Åkermark.
Koordinater: X6474812 Y1497895

ÖLM 18
Färdväg, plats för. Enligt storskifteskarta över Örminge från 
år 1779 ska den äldre landsvägssträckningen ha löpt i denna 
riktning. Vägsträckningens N del är idag överodlad. Den S 
delen utgörs av mindre brukningsväg.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Färdväg
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön, SÖ- och S-sluttningar i moränmark. Åker-
mark.
Koordinater: X6474586 Y1498206

ÖLM 19
Gårdstomt, 140 x 80 m (NÖ-SV) utgörandes av en utflyttad 
gård från Örminge by. Inom tomtens utsträckning är 2 hus-
grunder och en kvarstående loge.
Husgrunderna är 10-12 x 7 m (NNV-SSÖ) och intill 0,35 
resp. 0,5 m h, bestående av syllstensgrunder av kraftiga 
huggna kallmurade stenar. Den Ö husgrunden har utgjort 
mangårdsbyggnad. Den V husgrunden är ingrävd i SV-slutt-
ning, 2,5 m dj, med rester av eldstäder i två hörn. Sannolik 
smedja.
Läget för utflyttad gård enligt den häradsekonomiska kartan 
över området. 

Tradition: I tomtens N del är en kvarstående loge som 
enligt muntliga traditioner skulle ha tjänat som rast- och 
övernattningsplats för de koppartransporter till häst som 
under 1800-talet ägde rum mellan Åtvidaberg och hamnen i 
Norrköping. Uppgifterna hämtade ur Östergötlands länsmu-
seums topografiska arkiv.   

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön och SV-sluttning av mindre moränhöjd. 
Igenväxande tomtmark.
Koordinater: X6473675 Y1498700

ÖLM 20
Torp, plats för. Enligt storskifteskarta över Örminge från 
år 1779 ska torpet Fallsten legat på platsen. Området utgörs 
idag av tomtmark till senare bebyggelse.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön av större moränhöjd. Tomtmark.
Koordinater: X6473498 Y1498960

ÖLM 21
Torp, plats för. Enligt storskifteskarta över Örminge från år 
1779 ska Eliastorpet legat på platsen. Området utgörs idag 
av ängsmark invid senare bebyggelse. Inga lämningar efter 
torpet kunde iakttas, endast dumpmassor.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön av större moränhöjd. Ängsmark.
Koordinater: X6473440 Y1499025

ÖLM 22
Färdväg, plats för. Enligt storskifteskarta över Örminge från 
år 1779 ska den äldre landsvägssträckningen ha löpt i denna 
riktning. Den häradsekonomiska kartan över området visar 
att vägsträckningen senare har odlats över. Idag utgörs dess 
mellersta del av bebyggt område.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Färdväg
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön och svag SÖ-sluttning av moränhöjd. Ängs-
mark/tomtmark. 
Koordinater: X6473255 Y1499142

ÖLM 23
Milstolpe, plats för. Enligt storskifteskarta över Örminge 
från år 1779 ska en milstolpe stått på platsen. Milstolpen är 
inte utritad på senare kartor över området. Platsen utgörs 
idag av tomtmark.  

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Svagt SÖ-sluttande moränmark. Tomtmark.   
Koordinater: X6473257 Y1499151

ÖLM 24
Jordkällargrund, 8 x 5 m (Ö-V) med ingång i Ö. Ursprungli-
gen uppbyggd av kallmurad huggen sten. Nu belamrad med 
stora mängder sten, ingrävd i Ö-sluttning, med 0,5 m iakt-
tagbart dj. Svalgång, ca 4 m l (Ö-V), 1-1,5 m br och 0,8 m dj. 

Antikvarisk kommentar: Enligt geometrisk avmätning över 
Strömsbro (Grävspånga) från år 1692 ska ”Mjölnarens 
stuga” legat på denna plats, därav bevakningsstatus. V om 
jordkällaren, på krönet av moränkullen, framkommer också 
tegelflis vid provstick med jordsond. Jordkällaren har byggts 
och brukats under senare tid men kan möjligen ha sitt ur-
sprung i den äldsta bebyggelsen.     

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Markerad mindre moränkulle intill bäckfåra. Åker-
mark.   
Koordinater: X6473250 Y1499648

ÖLM 25
Bebyggelselämningar efter backstuga, 40 x 20 m (NÖ-SV) 
bestående av 1 husgrund och 1 jordkällargrund. 
Husgrunden är 7 x 4,5 m (ÖNÖ-VSV) och intill 0,4 m h, 
bestående av en syllstensgrund av natursten. 
Jordkällargrunden är 6 x 4 m (NV-SÖ) och 0,3 m h, med 
ingång i SÖ. Uppbyggd av kallmurad sten och ingrävd i 
SÖ-sluttning, med 0,6 m iakttagbart dj. Något igenrasad och 
belamrad med sten och skrot.
I området växer fruktträd och vintergröna.

Kommentar: Enligt den häradsekonomiska kartan från 
1868-77 och den äldre ekonomiska kartan från 1940-talet 
ska backstugan Högloftet legat på platsen. Ingen mangårds-
byggnad kunde iakttas i området.  

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Avsatser och SÖ-sluttning av moränhöjd. Skogs-
mark (blandskog).
Koordinater: X6473115 Y1499520
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ÖLM 26
Jordkällargrund, 9 x 6 m (N-S) och 0,4-0,6 m h, med ingång 
i N. Uppbyggd av kallmurade huggna stenar och natursten 
och ingrävd i N-sluttning, 1,2 m dj.  
   
Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Mindre moränkulle i blockrik moränmark. Åker-
holme.   
Koordinater: X6473043 Y1499223

ÖLM 27
Stensättning, rund, 6-7 m diam och 0,2-0,3 m h. Delvis 
övermossad fyllning av 0,3-0,6 m st stenar.   
   
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Skogsmark (kalhygge).   
Koordinater: X6472807 Y1499140

ÖLM 28
Hålväg, ca 40 m l (NÖ-SV), 1,5-2 m br och 0,1-0,2 m dj. 
Löper i svag bågform. I kanterna enstaka röjningsstenar.     
   
Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Färdväg
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Skogsmark (gran-
skog).   
Koordinater: X6472895 Y1499077

ÖLM 29
Backstuga, plats för. Enligt den häradsekonomiska kartan 
över området ska backstugan Grindstugan legat på platsen. 
Området utgörs idag av åkermark.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Plan moränmark, NÖ om riksväg. Åkermark/väg-
område.
Koordinater: X6472200 Y1500450

ÖLM 30
Stensträng, ca 60 m l (NÖ-SV), 0,8-1 m br och 0,2-0,6 m h. 
Vanligen enradig och enskiktad av 0,3-1 m st stenar. Enstaka 
block, intill 2 m st, ingår.    
   
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Krön och SV-sluttande blockrik moränmark. 
Skogsmark (blandskog).
Koordinater: X6472034 Y1500435

ÖLM 31
Stensättning, kvadratisk, 7 x 7 m (NNV-SSÖ) och 0,4-0,5 
m h. Till stor del övermossad fyllning av 0,3-0,6 m st stenar. 
Nära mitten är två block, 1,2-1,8 x 0,8-1 m st och 0,4-0,9 m 
h. Bevarad kantkedja i N och Ö, 0,2-0,6 m h av 0,5-1,5 m 
l stenar. Flera lagda med flat sida utåt. Delar av kantkedjan 
utfallen i V och S. Markerade hörnstenar i NÖ, NV och SÖ.    
   
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Krön av mindre moränkulle i småkuperad morän-
mark. Hagmark.   
Koordinater: X6471576 Y1500922

ÖLM 32
Stensträng, ca 30 m l (NNÖ-SSV), 1,5-2 m br och 0,2-0,4 m 
h. Vanligen enradig och enskiktad av 0,3-0,7 m st stenar, en-
staka intill 1 m st. Avslutas i N i en oregelbunden stenpack-
ning med i dess Ö kant ett block, 1,4 x 1 m st och 0,9 m h. 
   
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Krön av mindre moränkulle i småkuperad morän-
mark. Hagmark.   
Koordinater: X6471595 Y1500928

ÖLM 33
Torp, plats för. Enligt skatteläggningsberedning över Bjär-
stad från år 1778 ska ett torp legat på platsen. Enligt den 
häradsekonomiska kartan över området ligger jordtorpet 
Närmanstorp på denna plats. Ingen bebyggelse på senare 
kartor. Tomten är idag bebyggd. 

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Tomtmark/hagmark.
Koordinater: X6471680 Y1500845

ÖLM 34
Torplämning, bestående av 1 jordkällargrund. 
Jordkällargrunden är ca 4 x 3 m (N-S) med öppning i N. In-
grävd i NÖ-sluttning, 0,7 m dj med väggar av jord och sten. 
Svalgång, ca 2-3 m l (N-S), 1 m br och 0,5 m dj.
I området växer nyponbuskar och oxel.

Kommentar: Enligt laga skifteskarta över Bjärstad från år 
1860 och den häradsekonomiska kartan över området ska 
Hagtorpet legat på platsen. Vid inventeringstillfället kunde 
ingen mangårdsbyggnad iakttas. Denna har sannolikt varit 
placerad ca 30 m NV om jordkällargrunden. Hagtorpet kall-
lades också för Lassestugan (SOFI). 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Ö kanten av blockrik mindre moränrygg. Skogs-
mark (barrskog).
Koordinater: X6471158 Y1501068

ÖLM 35
Milstolpe, plats för. Enligt skatteläggningsberedning över 
Bjärstad från år 1778 ska en milstolpe stått på platsen. På 
samma plats är också ett ej namngivet torp utritat.     

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Ö-sluttning av blockrik moränmark, SV om riksväg 
och N om skogsbilväg.   
Koordinater: X6471130 Y1501108

ÖLM 36
Bytomt, ca 95 x 65 m (NNV-SSÖ), utsträckning enligt lant-
mäteriakt. Svinstad by enligt 1787-års storskifteskarta. Be-
byggd. Äldsta skriftliga belägg är år 1384.

Antikvarisk kommentar: Senare tiders exploatering i form av 
vägdragning och bostadsbyggande medför att en del av by-
tomtens kulturlager sannolikt är bortschaktade. Andra delar 
av bytomten förefaller dock vara relativt opåverkade varför 
bevarade kulturlager ställvis kan förväntas. 

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Krön och S-sluttning av markerad moränhöjd. 
Tomtmark.
Koordinater: X6472440 Y1500990

ÖLM 37
Torplämning, bestående av 1 husgrund. 
Husgrunden är 7 x 5 m (NV-SÖ) och intill 0,6 m h, bestå-
ende av en syllstensgrund av huggna stenar, iakttagbar i N, 
Ö och S. I området växer nypon- och snöbärsbuskar.

Kommentar: Enligt den häradsekonomiska kartan över om-
rådet ska backstugan Sandtorpet legat på platsen. Vid inven-
teringstillfället kunde ingen mangårdsbyggnad iakttas. Denna 
har sannolikt varit placerad på berget SÖ om husgrunden.    

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Småkuperad moränmark med mindre moränhöjd. 
Hagmark.
Koordinater: X6470247 Y1501607

ÖLM 38
Postament, för telegraflinje, 1,6 x 1,6 m (NV-SÖ) och 0,75-1 
m h, av 0,1-0,6 m st kallmurade, huggna stenar och naturste-
nar.
I postamentet är uppsatt 1 minnessten, utgörandes del av 
ett kvarnhjul, 0,85 m h, 0,7 m br vid basen (NV-SÖ) och 
0,1 m tj. På stenens SV sida är inhugget i djup relief texten: 
SOLDATTORP \ 96 SANDTORP \ FILLINGE \ MEL-
LANGARD.   

Antikvarisk kommentar: Enligt den häradsekonomiska 
kartan över området löper en telegrafstolplinje över denna 
plats. Liknande postament har tidigare observerats i området 
kring Åtvidaberg men inte utefter linjen mellan Åtvidaberg 
och Linköping. En telegrafstolplinje löpte tidigare mellan 
Linköping – Åtvidaberg – Västervik. Linjen byggdes någon 
gång mellan åren 1855 och 1857. 
Postamentet bör härröra från denna linje då dessa anlades 
på de punkter där stolparna inte kunde markfästas, såsom 
exempelvis hällbunden mark som på denna plats. Minnesste-
nen är uppsatt sekundärt, enligt uppgift i mitten av 1980-ta-
let, till den närbelägna torplämningen.  

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Övrigt
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Avsats i N-sluttning av mindre moränhöjd. Hag-
mark.
Koordinater: X6470241 Y1501620
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ÖLM 39
Torplämning, bestående av 1 jordkällargrund. 
Jordkällargrunden är 7 x 5 m (NÖ-SV) och intill 0,3-0,4 m h 
med öppning i NÖ. Helt igenrasad och belamrad med sten. 
Delvis ingrävd i NÖ-sluttning. N om jordkällargrunden är 
fossil åkermark.

Kommentar: Enligt laga skifteskarta över Fillinge från år 
1844 ska ett ej namngivet torp legat på platsen. Mangårds-
byggnaden har varit belägen SÖ om jordkällargrunden men 
kunde vid inventeringstillfället ej iakttas, sannolikt bortröjd.  

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: N-sluttande stenig moränmark. Skogsmark (barr-
skog).
Koordinater: X6470415 Y1501392

ÖLM 40
Torp, plats för. Enligt en geometrisk avmätning över Fil-
linge från år 1702 ska ett soldattorp legat på denna plats. 
Torpet kan även iakttas på laga skifteskarta över Fillinge från 
år 1844 och benämns då Sandtorpet. Inga lämningar efter 
torpet kunde iakttas vid besiktningstillfället, endast skräp 
och dumpmassor.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Krön av hällbunden mindre moränhöjd, SV om 
nedsprängd riksväg. Skogsmark (barrskog). 
Koordinater: X6470241 Y1501549

ÖLM 41
Milstolpe, plats för. Enligt en geometrisk avmätning över 
Fillinge från år 1702 ska en milstolpe stått på platsen. Mil-
stolpen är inte utritad på senare kartor över området. Platsen 
utgörs idag av tomtmark.       

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av mindre moränrygg, NÖ om äldre lands-
vägssträcka. Tomtmark.   
Koordinater: X6469916 Y1501832

ÖLM 42
Stensättning, närmast rund, 5 m diam och 0,2 m h. Till stor 
del övertorvad fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Utanför kan-
ten i N-Ö-SÖ är några större stenar, 0,4-0,6 m st. Något 
oklar begränsning. Anläggningen är belägen i höjdryggens 
NÖ-sluttning och fyllningsmaterial förefaller saknas på krö-
net.

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av markerad bergsrygg. Hagmark.   
Koordinater: X6469336 Y1501981

ÖLM 43
Stensträng, ca 60 m l (ÖNÖ-VSV), 1-2 m br och 0,1-0,2 m 
h. Vanligen en- till tvåradig och enskiktad av 0,2-0,6 m st 
stenar, enstaka intill 1 m st. På bergskant i V änden av sten-
strängen ligger fyra block, 1-1,5 m st och 0,4-0,6 m h.

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Ö-sluttande moränmark mot lermark. Hagmark.   
Koordinater: X6469437 Y1501954

ÖLM 44
Bytomt, ca 115 x 115 m (NNV-SSÖ), utsträckning enligt 
lantmäteriakt. Fillinge by, övre holmen, enligt geometrisk 
avmätning från år 1702. Bebyggd. Äldsta skriftliga belägg för 
Fillinge är år 1357.

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön och svag Ö-sluttning av markerad morän-
höjd. Tomtmark.
Koordinater: X6468625 Y1502235

ÖLM 45
Torp, plats för. Enligt laga skifteskarta över Fillinge från år 
1844 ska torpet Råsslebro legat på denna plats. Området 
utgörs idag av vägbana.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Plan moränmark i sadelläge. Vägområde. 
Koordinater: X6467284 Y1503003

ÖLM 46
Avrättningsplats, enligt en geometrisk avmätning över Re-
dinge från år 1708 låg på den ungefärligt angivna platsen en 
galgbacke. På kartan är en mindre allmänning noterad vilken 
utvisar en galge med texten ”rättareplats”. I protokollet åter-
finns följande upplysning: ”Bankekinds härads stegel och 
rättareplats”. På den häradsekonomiska kartan från år 1868-
77 är området omlagt till åker. V härom, utefter gällande 
fastighetsgräns, löpte tidigare den äldre landsvägssträckning-
en mellan Linköping och Västervik. Området för den tidi-
gare vägsträckan utgörs idag av ett omfattande täktområde.    

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Avrättningsplats
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av flack grusås. Skogsmark (tallskog).
Koordinater: X6466902 Y1503151

ÖLM 47
Milstolpe, plats för. Enligt en geometrisk avmätning över 
Redinge från år 1708 ska en milstolpe stått på platsen. Mil-
stolpen är inte utritad på senare kartor över området. Platsen 
utgörs idag av täktområde.       

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av flack grusås, på Ö kanten av täkt. Skogs-
mark (tallskog).   
Koordinater: X6466879 Y1503127

ÖLM 48
Torplämning, bestående av 1 husgrund med spismursröse.
Husgrunden med spismursröse är 8 x 6 m (VNV-ÖSÖ) och 
intill 0,3 m h, bestående av syllstensgrund. Spismursröse i 
NV hörnet, 3,5 m diam och 0,4 m h. I markskada framkom-
mer tegel och delar av spiselkransen. I anslutning till grun-
den växer ett flerstammigt hagtornsträd.

Antikvarisk kommentar: Har ej varit möjlig att identifiera 
på kartmaterial. Grunden ger ett ålderdomligt intryck, därav 
bevakningsstatus.      

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Småkuperad ställvis hällbunden moränmark. Hag-
mark.  
Koordinater: X6466691 Y1503150

ÖLM 49
Fyndplats, för skafthålsyxa av gråsten. Enligt uppgifter i 
Östergötlands museums topografiska arkiv ska yxan ha upp-
hittats år 1935 vid plöjningsarbete på Vallmos marker. När-
mare fynduppgifter saknas. Ska förvaras på gården. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Fyndplats
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Småkuperad sandig moränmark. Tomtmark.
Koordinater: X6466751 Y1503210

ÖLM 50
Bytomt, ca 85 x 70 m (VNV-ÖSÖ), ungefärlig utsträck-
ning enligt lantmäteriakt. Del av Redinge by, utgörandes av 
klostergården, enligt ägomätning från år 1797. Enligt en his-
torisk karta över Redinge och Önstorp från år 1692 ska det 
på den Ö delen av tomten då legat ett ryttartorp. Bebyggd. 
Äldsta skriftliga belägg för Redinge är år 1360.

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Tomtmark. 
Koordinater: X6466195 Y1503890

ÖLM 51
Backstuga, plats för. Enligt den häradsekonomiska kartan 
över området ska backstugan Högsäter legat på denna plats. 
Området utgörs idag av grustäkt.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Skogsbeväxt grustäkt 
(tallskog). 
Koordinater: X6466111 Y1503789

ÖLM 52
Milstolpe, plats för. Enligt en historisk karta över Redinge 
och Önstorp från år 1692 ska en milstolpe stått på platsen. 
Milstolpen är inte utritad på senare kartor över området.       

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: NV-sluttande moränmark, mellan nedschaktad 
vägssträcka och åkermark. Impediment.  
Koordinater: X6466187 Y1503769
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ÖLM 53
Stensättning (?), rest av, närmast rund, 7-8 m diam och 0,1-
0,3 m h. Fyllning koncentrerad till mittpartiet bestående av 
0,3-1,2 m st stenar. Även plocksten ingår. Anläggningen 
saknar tydligt avsatt kant. Skadad i Ö av gammal schaktning 
varigenom knappt hälften av stensättningen är borttagen. 

Antikvarisk kommentar: Nordenskjöld anger att ”ättekullar” 
skulle ha bortröjts vid anläggandet av den närbelägna tom-
ten i NV på 1870-talet. I samband med detta skulle fynd och 
brända ben ha påträffats. Han talar även om kvarliggande 
gravar på åsen Ö (?) därom.   

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av flack åsrygg. Hagmark.    
Koordinater: X6465271 Y1504479

ÖLM 54
Stensättning, närmast rund, 6 m diam och 0,1 m h. Övertor-
vad med under ytan kännbara stenar. Svagt avgränsad kant i 
V-NV, i övrigt svåravgränsad. 

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av sandås (NV-SÖ). Skogsmark (barrskog).   
Koordinater: X6465021 Y1504552

ÖLM 55
Torp, plats för. Enligt ägomätning över Redinge från år 
1797 ska Sandtorpet legat på denna plats. Området utgörs 
idag av åkermark.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av sandig mindre moränhöjd, SV om ned-
schaktad vägsträcka. Åkermark.
Koordinater: X6465012 Y1504398

ÖLM 56
Torp, plats för. Enligt storskifteskarta över Redinge från år 
1819 ska Sandtorpet legat på denna plats. Området utgörs 
idag av grustäkt.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: NV delen av moränrygg, NÖ om nedschaktad väg-
sträcka. Grustäkt.
Koordinater: X6465073 Y1504416

ÖLM 57
Backstuga, plats för. Enligt den häradsekonomiska kartan 
över området ska backstugan Gropen legat på denna plats. 
Området utgörs idag av åkermark.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Svagt SV-sluttande moränmark i sadelläge. Åker-
mark. 
Koordinater: X6465049 Y1504471

ÖLM 58
Torp, plats för. Enligt storskifteskarta över Björntorp från 
år 1809 ska torpet Sandängen legat på denna plats. Området 
utgörs idag av igenplanterad f d åkermark.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 2a Grebo
Terräng: Svagt V-sluttande sandig moränmark. Planterad f d 
åkermark (energiskog). 
Koordinater: X6464685 Y1504728

ÖLM 59
Begyggelselämning efter backstuga, bestående av 1 husgrund 
med spismursröse.
Husgrunden med spismursröse är 7 x 5 m (NNV-SSÖ) och 
intill 0,4 m h, bestående av en utefter N och V sidorna iakt-
tagbar övertorvad syllstensgrund. Intill Ö långsidan är ett 
övertorvat spismursröse, 3-3,5 m diam och 0,3 m h. Intill 
grunden i NÖ är ett rikt bestånd av syrénbuskar.

Kommentar: Läget för en backstuga Sandängen enligt den 
häradsekonomiska kartan från åren 1868-77 över området. 
Enligt uppgift från boende i det närbelägna Tallåsa ska en 
skomakare ha bott i stugan. 
     
Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 2a Grebo
Terräng: NV-sluttning i sandig moränmark med berg i da-
gen. Tomtmark.  
Koordinater: X6464661 Y1504776

ÖLM 60
Backstuga, plats för. Enligt den häradsekonomiska kartan 
över området ska en backstuga Sandängen legat på denna 
plats. Området utgörs idag av trädgård till bebyggelsen 
Tallåsa.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 2a Grebo
Terräng: Avsats i ställvis hällbunden sandig moränmark. 
Tomtmark. 
Koordinater: X6464646 Y1504795

ÖLM 61
Milstolpe, plats för. Enligt storskifteskarta över Björntorp 
från år 1809 ska en milstolpe stått på denna plats. På platsen 
är en närmast rund övermossad förhöjning, 2-2,5 m diam 
och 0,2 m h med kännbara och synliga, 0,1-0,3 m st, run-
dade och skarpkantade stenar. Anläggningen kan utgöra res-
ter av ett flyttat postament till milstolpe. Milstolpen är inte 
utritad på senare kartor över området. Den kom att flyttas 
till plats för nuvarande RV35, ca 110 m VSV härom (RAÄ 
46, Grebo sn)        

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8G 2a Grebo
Terräng: Flack berghäll i omgivande moränmark. Skogsmark 
(barrskog).   
Koordinater: X6464449 Y1504933

ÖLM 62
Husgrundsterrass, ca 32 x 8 m (NV-SÖ) och intill 0,6 m h, 
vilken utefter SV långsidan begränsas av en till stor del ut-
rasad stenskoning av 0,3-1 m st stenar. I S hörnet förefaller 
tre stenar ligga intakta. Den NÖ långsidan är tydligt urgrävd 
och avgränsas från den högre liggande naturliga sluttningen. 
Enstaka större stenar ligger inrasade från sluttningen på ter-
rassen. I kanten utefter NÖ långsidan är ett gammalt vind-
fälle i vilket talrikt med skärvig och skörbränd sten, 0,05-0,2 
m st, kan iakttas.   

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Husgrund, förhistorisk/medeltida
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: SV-sluttande stenig moränmark med bergshöjd i 
Ö. Skogsmark (barrskog).   
Koordinater: X6463175 Y1505347

ÖLM 63
Stensättning (?), närmast rund, 5-6 m diam och 0,2-0,3 m h. 
Till stor del övermossad fyllning av 0,3-0,5 m st stenar. Nära 
mitten är en grop, 1,5-2 m diam och 0,3 m dj. Anläggningen 
är kringspridd och svåravgränsad. 

Antikvarisk kommentar: Anläggningen ger intryck av att 
kunna vara uppkommen genom röjning då området Ö hä-
rom är helt stenfritt. Den har dock ett utmärkt topografiskt 
läge och tydlig plocksten saknas i fyllningen. Svårbedömd, 
därav bevakningsstatus. Nordenskjöld omtalar år 1877 ”ett 
kummel på Golvsätters mark, ovanför den nya vägen och 
mitt för torpet Klint”, vilket skulle kunna åsyfta denna an-
läggning. Läget har dock tidigare misstolkats till platsen för 
en naturbildning i grustagskant, ca 35 m SV härom (RAÄ 
165, Grebo sn).     

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Krön och NV delen av sandig moränrygg. Skogs-
mark (barrskog).     
Koordinater: X6461970 Y1505886

ÖLM 64
Kolbotten, rund, 7 m diam och 0,2 m h. Vid provstick med 
jordsond framkom rikligt med kol.

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Kolningsanläggning
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Närmast plan sandig moränmark. Skogsmark (barr-
skog).
Koordinater: X6461944 Y1505955
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ÖLM 65
Vägbank, efter landsväg, ca 140 m l (VNV-ÖSÖ), 5-6 m br 
och 0,7-1,3 m h utefter SSV kanten. Begränsas av dike utef-
ter NNÖ kanten, 1-2 m br och 0,2-0,4 m dj. Enstaka täkt-
gropar förekommer i anslutning till diket. Vägbanken löper 
på skrå i sluttningen och är mycket välbevarad. Avbruten i 
ÖSÖ änden av åkermark och i VNV änden av nuvarande 
landsväg.

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Färdväg
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: SV-sluttning av moränhöjd. Skogsmark (barrskog).   
Koordinater: X6461879 Y1505940

ÖLM 66
Gårdstomt, ca 85 x 75 m (NV-SÖ), ungefärlig utsträckning 
enligt lantmäteriakt. Torpa gård enligt ägomätning över 
Kattorp, Torpa och Baskebo utjord från år 1703. Bebyggd. 
Äldsta skriftliga belägg är år 1410.

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Mindre moränhöjd i SV-sluttning, NÖ om bäck-
fåra. Tomtmark. 
Koordinater: X6462242 Y1505500

ÖLM 67
Milstolpe, plats för. Enligt en ägomätning över Golvsätter 
från år 1703 ska en dubbel milstolpe stått på platsen.       

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Vägmärke
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Svagt SV-sluttande sandig moränmark. Igenväx-
ande hagmark.   
Koordinater: X6461695 Y1506096

ÖLM 68
Vägbank, efter landsväg, ca 50 m l (NV-SÖ—N-S), 5-6 m br 
och 0,3-1,2 m h utefter V och SV kanten. 

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Färdväg
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Svagt SV sluttande sandig moränmark, intill åker-
mark och sandtäkt. Igenväxande hagmark.  
Koordinater: X6461730 Y1506087

ÖLM 69
Torp, plats för. Enligt en ägomätning över Golvsätter från 
år 1703 och en geometrisk avmätning över Stäckö från år 
1734 ska torpet Brink ha legat på denna plats. På platsen lig-
ger spridda stenar utefter kanterna av platån vilka kan utgöra 
rester av en grund. Vid den NV kanten är en trolig rest efter 
spismursröse, ca 3-4 m diam och 0,5 m h, med synligt tegel i 
ytan. På platsen växer krusbärsbuskar och lupiner.

Antikvarisk kommentar: De fragmentariska spåren efter be-
byggelsen är okulärt mycket svårbedömda men det kan inte 
uteslutas att det finns bevarade lämningar eller kulturlager 
under mark, därav bevakningsstatus.   

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Svagt markerad moränplatå i N-sluttning. Skogs-
mark (lövskog).  
Koordinater: X6461583 Y1506027

ÖLM 70
Husgrund, ca 9 x 5 m (N-S) och intill 0,4 m h, bestående av 
en delvis bevarad och iakttagbar syllstensgrund utefter Ö 
långsidan. I Ö delen är ett spismursröse, 3 m diam och 0,4 
m h med delvis synlig spiselkrans nära marknivå. Spismurs-
röset utrasat åt Ö. Vid provstick med jordsond framkom 
tegelflis. På grunden finns rester av ett äppelträd.

Kommentar: Läget för byggnad benämnd ”krog” och ”kro-
gen” enligt lantmäteriakter från år 1734. Byggnaden har san-
nolikt tjänat som vägkrog under 1700-talet då den tidigare 
landsvägen (N-S) mellan Linköping och Västervik löpte 
direkt V härom.   
   
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Mindre avsats intill Ö-sluttande moränmark. Väg-
område.   
Koordinater: X6461545 Y1506060

ÖLM 71
Plats med tradition. Enligt lantmäteriakter från år 1734 
ska på denna plats ha funnits en landsvägsgrind benämnd 
”Smällgrinden”.       

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Plats med tradition
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Avsats i N-sluttande moränmark. Vägområde.   
Koordinater: X6461125 Y1506506

ÖLM 72
Torp, plats för. Enligt en geometrisk avmätning över Dala 
från år 1734 ska Snickaretorpet legat på denna ungefärliga 
plats. Inga lämningar efter torpet kunde iakttas vid besikt-
ningstillfället. Bebyggelsen kan sannolikt ha bortröjts i sam-
band med förbättringen av landsvägen under 1850-talet.  

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Flack sandig moränmark, SV om vägsträcka. Igen-
växande hagmark.
Koordinater: X6461009 Y1506664

ÖLM 73
Husgrund, 11 x 5 m (N-S) och intill 0,3 m h, bestående av 
en delvis kallmurad stenfot av huggen sten, framförallt iakt-
tagbar utefter N, Ö och S kanterna. Utanför grunden i NÖ 
är rikligt med tegel i markytan, eventuellt från ett raserat 
spismursröse.
6 m V om grunden är en sentida rest huggen sten uppsatt i 
ett cementfundament, stående löst på marken, med väl av-
fasad kant kring stenen. Stenen är 1 m h, 0,3 m br och 0,15 
m tj.  

Kommentar: Husgrunden har ej varit möjlig att identifiera 
på kartmaterial men ger ett sentida intryck.   
   
Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Ö-sluttande stenig moränmark. Igenväxande hag-
mark.   
Koordinater: X6460402 Y1507144

ÖLM 74
Område med kolbotten och kolarkojgrund, ca 35 x 20 m 
(VNV-ÖSÖ).
Kolbotten är rund, 10 m diam och 0,2-0,7 m h, belägen i 
NV-sluttning. Kring kanten är ställvis stybbgropar och dike.
Kolarkojgrunden, 10 m ÖSÖ om kolbotten, är ca 5 x 4 m 
(VNV-ÖSÖ) och intill 0,3 m h, bestående av en vall av jord 
och sten, med öppning åt VNV. Delvis raserat spisröse an-
lagt mot stenblock i ÖSÖ, 1,5 x 1,5 m och 0,5 m h, av kall-
murad natursten.
   
Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Sammansatt lämningstyp: Område med skogsbruksläm-
ningar 
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: NV-sluttande stenig moränmark. Igenväxande hag-
mark.    
Koordinater: X6460323 Y1507247

ÖLM 75
Kolningsgrop, närmast rund, 3-4 m diam och 0,4 m dj. 
Kring kanten i Ö är en vall, 2 m br och 0,2 m h. I övrigt en-
dast svagt markerad. Vid provstick med jordsond framkom 
ett ca 0,15-0,2 m tj kraftigt kol- och sotlager.

Antikvarisk kommentar: Anläggningens användningsområde 
och ursprung något svårbedömt. Inga kolningsgropar finns 
kända i området sedan tidigare, därav bevakningsstatus. 

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Kolningsanläggning
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: Svagt Ö-sluttande sandig moränmark. Hagmark.    
Koordinater: X6459813 Y1506936

ÖLM 76
Torplämning, ca 75 x 35-60 m (N-S), bestående av 1 hus-
grund och 1 jordkällargrund.
Husgrunden, i områdets NV del, är ca 6 x 4 m (ÖNÖ-VSV) 
och intill 0,5 m h, bestående av en ställvis skadad syllstens-
grund. I SSÖ delen är ett antal påförda större stenblock. 
Jordkällargrunden, i områdets centrala del, är ca 4 x 4 m 
(N-S) och intill 0,4 m h, med igenfylld ingång åt S. Ingrävd i 
V-sluttning, ca 2 m dj med väggar av kallmurad sten. 
Enligt historiskt kartmaterial ska boningshuset varit beläget 
på platån Ö om jordkällargrunden. Platån avgränsas i S av 
en kallmurad stensatt kant, ca 10 m l (ÖNÖ-VSV) och 0,3-
0,8 m h. På platån finns idag ett enklare fritidshus, uppfört 
på plintar. I området växer vinbärsbuskar, hägg, krikon, äp-
pel- och körsbärsträd. 

Kommentar: Läget för ryttartorpet Kärrhagen enligt stor-
skifteskarta över Målbäck från år 1788. På den häradsekono-
miska kartan från åren 1868-77 över området utgör bebyg-
gelsen backstugan Kärrhagen.        

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: Småkuperad stenig moränmark. Igenväxande hag-
mark. 
Koordinater: X6458206 Y1507158
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ÖLM 77
Torp, plats för. Enligt storskifteskarta över Målbäck från år 
1788 ska torpen Solberga och Tillorp legat på denna unge-
färliga plats. Ingen bebyggelse återfinns på den häradseko-
nomiska kartan från år 1868-77. Idag är området bebyggt.  

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: Krön av mindre moränrygg. Tomtmark.
Koordinater: X6458319 Y1507271

ÖLM 78
Jordkällargrund, ca 5 x 4 m (NNÖ-SSV) och 1,2-1,5 m dj, 
med ingång i NNÖ. V om ingången är ett större block, 1,3 
m st. Ställvis igenrasad och uppbyggd av kallmurade stenar, 
främst iakttagbara i SV och SÖ. Ingrävd i NÖ-sluttning av 
moränkulle.  
   
Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Husgrund, historisk tid
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck  
Terräng: Markerad moränkulle i omgivande åkermark. Igen-
växande hagmark.   
Koordinater: X6458116 Y1507162

ÖLM 79
Torp, plats för. Enligt den häradsekonomiska kartan över 
området ska ett torp kallat Karlslund legat på denna unge-
färliga plats. Torpet sannolikt borttaget i samband med om-
byggande av riksvägen. I området växer syrén, hagtorn- och 
äppelbuskar.   

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: S-sluttande moränmark intill bergshöjd i N. Väg-
område.
Koordinater: X6457621 Y1507611

ÖLM 80
Torp, plats för. Enligt den häradsekonomiska kartan över 
området ska ett torp kallat Karlslund legat på denna ungefär-
liga plats. I området är rikligt med tippad sten. Torpet san-
nolikt borttaget i samband med ombyggande av riksvägen. I 
området växer krikonbuskar.   

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: N-sluttande moränmark intill bergshöjd i S. Väg-
område. 
Koordinater: X6457577 Y1507635

ÖLM 81
Torplämning, bestående av ett par terrasserade ytor med 
stensatta och kallmurade kanter. En av dessa nyttjas idag 
som terrass till intilliggande sommarstuga. Enligt den hä-
radsekonomiska kartan över området ska ett ej namngivet 
torp legat på platsen. I området växer rikligt med syrénbus-
kar.  

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: Krön av hällbunden mindre moränrygg. Igenväx-
ande tomtmark.  
Koordinater: X6456894 Y1508961

ÖLM 82
Bytomt, ca 230 x 155 m (VNV-ÖSÖ), ungefärlig utsträck-
ning enligt lantmäteriakt. Lilla Örsätter by enligt storskif-
teskarta från år 1787. Bebyggd. Äldsta skriftliga belägg för 
Örsätter är år 1361.

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Tomtmark. 
Koordinater: X6456776 Y1508524

ÖLM 83
Bytomt, ca 150 x 90 m (NV-SÖ), utsträckning enligt lant-
mäteriakt. Stora Örsätter by enligt ägomätning från år 1788. 
Bebyggd. Äldsta skriftliga belägg för Örsätter är år 1361.

Antikvarisk kommentar: Stora delar av området utgörs idag 
av mark tillhörande träindustri, vilket kan innebära att delar 
av bytomtens kulturlager är bortschaktade. Det kan dock 
inte uteslutas att vissa delar av bytomten kan vara relativt 
opåverkade varför bevarade kulturlager ställvis kan förvän-
tas.

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: Krön av mindre moränhöjd. Tomtmark. 
Koordinater: X6456040 Y1509385

ÖLM 84
Gårdstomt, uppgift om. Inom den ungefärliga utsträck-
ningen har hustomten till Fagerbjörke utjord tidigare legat. 
Läget enligt ägomätning från år 1774. Området utgörs idag 
av nedschaktad och tillplanad industritomt.

Antikvarisk status: Uppgift om
Lämningstyp: Bytomt/gårdstomt
Ekonomiskt kartblad: 8G 0c Åtvidaberg
Terräng: Nedschaktad och tillplanad mark i S-sluttande mo-
ränmark. Tomtmark. 
Koordinater: X6454635 Y1510233
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Objekt I
Boplatsläge, ca 380-730 x 75-190 m (VNV-ÖSÖ) beläget på 
mindre avsatser och svaga S- och SV-sluttningar i åkermark, 
S om skärvstenshögar (RAÄ 113:1-2, Linköping). Området 
beläget N om Stångån och skärs I V delen av riksväg och 
järnväg (VNV-ÖSÖ). 

Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors 
M ö h: 50-60
Mittkoordinat: X6475260 Y1492250

Objekt II
Boplatsläge, ca 610 x 60-175 m (Ö-V) beläget på mindre 
krön samt svaga S-, SV- och SÖ-sluttningar i åkermark, S 
om Västra Bökestad bytomt (ÖLM 1), undersökt och bort-
taget gravfält (RAÄ 117, Linköping) och skålgropslokal 
(ÖLM 2). Områdets mellersta del skärs av riksväg (Ö-V).    

Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors 
M ö h: 50-65
Mittkoordinat: X6475190 Y1492800

Objekt III
Boplatsläge, ca 400 x 80-135 m (Ö-V) beläget i svagt Ö- och 
SÖ-sluttande åkermark V om skålgropslokal (ÖLM 4). Ut-
anför objektets NÖ och NV delar återfinns lämningar efter 
sentida bebyggelse. Objektets N del utgörs av tidigare ”in-
venteringsområde 5”, UV Öst 2003, där skärvsten iakttagits 
i åkermarken. Området skärs av riksväg (Ö-V).    

Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors 
M ö h: 50-60
Mittkoordinat: X6475270 Y1493655

Objekt IV
Grav- och boplatsläge, ca 195 x 85 m (Ö-V) beläget i svagt 
Ö- och ÖSÖ-sluttande åkermark, Ö om markant bergsim-
pediment innehållande stensättningar (RAÄ 95:1-3, Lande-
ryd sn).    

Ekonomiskt kartblad: 8F 5i Tannefors 
M ö h: 50-60
Mittkoordinat: X6475220 Y1494235

Objekt V
Boplatsläge, ca 340 x 200 m (ÖNÖ-VSV) beläget på mindre 
förhöjning samt S-, SV- och SÖ-sluttningar i åkermark, SÖ 
om Björkåkla by. Området skärs av riksväg (ÖNÖ-VSV).    

Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg 
M ö h: 50-60 
Mittkoordinat: X6475210 Y1495920

Objekt VI
Boplatsläge, ca 370 x 65 m (ÖNÖ-VSV) beläget på krön, 
N-, NV- och NÖ-sluttningar av mindre förhöjning i den V 
delen samt NÖ-sluttande åkermark i den Ö delen. Området 
skärs av brukningsväg (NNÖ-SSV) i den Ö delen.       

Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg 
M ö h: 55-65 
Mittkoordinat: X6475230 Y1496410

Objekt VII
Boplatsläge, ca 340 x 145 m (VNV-ÖSÖ) beläget på krön 
samt NÖ- och Ö sluttningar av mindre förhöjning i åker-
mark. I områdets SÖ del har den sentida lägenheten Grind-
stugan (även ”Skrämman”, SOFI) legat. Området skärs av 
riksväg (VNV-ÖSÖ). Ett idag överodlat parti av den äldre 
landsvägssträckningen har utgått från områdets SÖ del 
(ÖLM 13).        

Ekonomiskt kartblad: 8F 5j Vårdsberg 
M ö h: 50-60 
Mittkoordinat: X6475320 Y1497030

Objekt VIII
Boplatsläge, ca 170-290 x 90-240 m (NNÖ-SSV) beläget på 
krön och svaga S- och SV-sluttningar i åkermark, Ö om f d 
Vårdsbergskorset och ungefärlig fyndplats för skafthålsyxa 
(ÖLM 14). Området beläget N-NV-V om rondell och skärs 
av vägar i Ö och S delen.        

Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd och 8F 5j Vårdsberg 
M ö h: 50-60 
Mittkoordinat: X6475060 Y1497650

Bilaga 4.  Beskrivning av objekt-nummer
Objekt IX
Grav- och boplatsläge, ca 1 100 x 200 m (NV-SÖ) och inom 
angiven utredningskorridor, beläget på krön, mindre för-
höjningar samt SÖ-sluttningar i åkermark, NV och SÖ om 
vattendrag samt SV om Örminge by. I områdets NV del har 
ett ej namngivet jordtorp legat (ÖLM 17). Ett idag överodlat 
parti av den äldre landsvägssträckningen har även löpt ge-
nom denna del (ÖLM 18).        

Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd 
M ö h: 50-65
Mittkoordinat: X6474450 Y1498145

Objekt X
Grav- och boplatsläge, ca 700 x 400 m (NV-SÖ) beläget i 
hagmark och åkermark, på krön och sluttningar av morän-
höjd, Ö om gravfält (RAÄ 77, Vårdsberg sn). Inom objektet 
återfinns en högliknande lämning (RAÄ 343, Bankekind 
sn), tre möjliga stensättningar (RAÄ 344, Bankekind sn), en 
gårdstomt (ÖLM 19), två platser för äldre torp (ÖLM 20 
och ÖLM 21) samt ett sedan tidigare överodlat parti av den 
äldre landsvägssträckningen (ÖLM 22). Området skärs av 
riksväg (NV-SÖ).   

Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd 
M ö h: 55-70 
Mittkoordinat: X6473600 Y1498865

Objekt XI
Grav- och boplatsläge, ca 370 x 180-340 m (NÖ-SV), be-
läget i åkermark, på mindre förhöjning samt sluttningar 
av bergshöjd i Ö delen samt SÖ-sluttande åkermark mot 
vattendrag i V delen. På bergshöjden återfinns fem stensätt-
ningar (RAÄ 53 och RAÄ 22:1-4, Bankekind sn), varav en 
osäker.    

Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd 
M ö h: 55-65 
Mittkoordinat: X6473330 Y1499385

Objekt XII
Grav- och boplatsläge, ca 160-400 x 60-330 m (N-S) beläget 
på förhöjning, Ö- och SV-sluttningar i åkermark och hag-
mark. De delar som är belägna i hagmark utgörs ställvis av 
äldre igenväxt åkermark med närhet till fasta fornlämningar 
såsom en hög (RAÄ 116:1, Bankekind sn), tre stensättningar 
(RAÄ 116:2 och RAÄ 115, Bankekind sn samt ÖLM 31) 
och en stensträng (ÖLM 32).      

Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind 
M ö h: 55-70 
Mittkoordinat: X6471770 Y1500935

Objekt XIII
Boplatsläge, ca 470 x 35-90 m (NNV-SSÖ) beläget i brukad 
och äldre åkermark samt hagmark i SÖ- och Ö-sluttning 
samt avsats av ställvis hällbunden moränhöjd. Området 
beläget SÖ och Ö om omfattande stensträngssystem och 
stensättning (RAÄ 91:3, Bankekind sn och ÖLM 42). Inom 
objektet är även en stensträng (ÖLM 43) belägen. Områdets 
SSÖ delar belägna SV om nedsprängd vägsträcka. 
 
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge 
M ö h: 65-85 
Mittkoordinat: X6469375 Y1502010

Objekt XIV
Boplatsläge, ca 565 x 50-90 m (NNV-SSÖ) beläget på krön 
och i Ö-sluttning av åkermark och hagmark med hällbundna 
mindre åkerholmar i SSÖ delen. Objektet beläget mellan 
bytomt (ÖLM 44) i V och riksväg i Ö.
 
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge 
M ö h: 70-85 
Mittkoordinat: X6468560 Y1502350

Objekt XV
Grav- och boplatsläge, ca 380 x 40-85 m (NNV-SSÖ) be-
läget på krön och i svaga NÖ-, Ö- och S-sluttningar i äldre 
åkermark (nu tomtmark samt ung tall- och björkskog) samt 
i hagmark. I området finns uppgifter om fynd av en enkel 
skafthålsyxa (ÖLM 49) och i anslutning till objektets cen-
trala del ska en galgbacke (ÖLM 46) ha legat. I anslutning till 
objektets N delar finns tidigare uppgifter om idag ej iden-
tifierbara stensättningar (RAÄ 31 och 32, Grebo sn), vilka 
ursprungligen kan ha utgjort ett tidigare sammanhängande 
gravfält. Genom området löper en nedschaktad och ned-
sprängd sträcka av riksväg.  
 
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge 
M ö h: 70-90 
Mittkoordinat: X6466840 Y1503190

Objekt XVI
Boplatsläge, ca 860 x 50-170 m (NV-SÖ) beläget i S-slut-
tande sandig åkermark, med mindre platåer i de NV och SÖ 
delarna. Objektets NV del utgörs delvis av tomtmark, vilken 
angränsar till bytomt i N (ÖLM 50). Objektets mellersta del 
ansluter till sankområde i S.  

Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge 
M ö h: 80-95 
Mittkoordinat: X6465860 Y1504040
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Objekt XVII
Grav- och boplatsläge, ca 460 x 70-290 m (NV-SÖ) belä-
get på krön samt i V-, S-, SV- och SÖ-sluttande åker- och 
hagmark samt tomtmark. Direkt NÖ om objektet återfinns 
ett omfattande grav- och boplatsområde (RAÄ 20 och 23, 
Grebo sn). I objektets S del är platsen för idag ej återfunna 
fornlämningar i form av en domarring och två stensättningar 
(RAÄ 19, Grebo sn). Inom objektet återfinns två stensätt-
ningar (RAÄ 100, Grebo sn och ÖLM 53). På tomtmarken 
belägen omedelbart NNV om dessa nämner Nordensköld 
(1877) att ”ättekullar” skulle ha bortröjts vid anläggandet av 
tomten.   

Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge 
M ö h: 75-90 
Mittkoordinat: X6465360 Y1504510

Objekt XVIII
Boplatsläge, ca 220 x 100 m (NV-SÖ) beläget på krön samt 
i S-, SV- och SÖ-sluttande sandig åkermark, SV om ned-
schaktad sträcka av riksväg. Området angränsar till sank-
område i SV. Ca 100 m åt NV har tidigare påträffats fynd-
material av stensålderskaraktär i samband med arkeologisk 
utredning (RAÄ 184, Grebo sn). Inom objektet har ett äldre 
torp legat (ÖLM 55).   

Ekonomiskt kartblad: 8G 2a Grebo och 8G 3a Fillinge 
M ö h: 80-90  
Mittkoordinat: X6465010 Y1504380

Objekt XIX
Boplatsläge, ca 270 x 40-150 m (NV-SÖ) beläget i svagt S-, 
SV- och V-sluttande, ställvis hällbunden, sandig moränmark 
utgörandes av tomtmark, skogsmark, åkermark och plante-
rad f d åkermark. I området har ett fragment av en skafthåls-
yxa tidigare påträffats (RAÄ 174, Grebo sn). I området har 
även ett äldre torp och två backstugor tidigare legat, varav 
en av dessa kvarligger i form av en husgrund (ÖLM 58-60).    

Ekonomiskt kartblad: 8G 2a Grebo 
M ö h: 85-100   
Mittkoordinat: X6464645 Y1504785

Objekt XX
Boplatsläge, ca 430 x 85-200 m (NNV-SSÖ) beläget i svagt 
S-, SSV- och SSÖ-sluttande åkermark, NÖ om bytomt 
(Rösten). NNV och Ö om objektet återfinns en stensträng, 
en husgrundsterrass, en stensättning och en skärvstenshög 
(RAÄ 186, ÖLM 62, RAÄ 7 och RAÄ 6, Grebo sn). Vid ob-
jektets VSV kant återfinns Röstensgubben (RAÄ 9, Grebo 
sn).     

Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala 
M ö h: 75-85    
Mittkoordinat: X6463200 Y1505215

Objekt XXI
Boplatsläge, ca 750 x 40-90 m (NV-SÖ) beläget i åkermark, 
utgörandes av S- och SV-sluttande sandig moränmark, NÖ 
om sankmark och mindre vattendrag.    

Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala 
M ö h: 80-100     
Mittkoordinat: X6461570 Y1506250

Objekt XXII
Boplatsläge, ca 420 x 90-165 m (NNV-SSÖ) beläget i hag-
mark och åkermark, utgörandes av S- och SÖ-sluttande del-
vis sandig moränmark, mellan sjöar i V och SÖ. I områdets 
NV del återfinns en kolningsgrop (ÖLM 75).   

Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck 
M ö h: 85-110     
Mittkoordinat: X6459690 Y1507070

Objekt XXIII
Boplatsläge, ca 490 x 60-140 m (VNV-ÖSÖ) beläget på 
krön och i ÖSÖ-sluttningar av delvis sandig moränmark, 
utgörandes av åkermark. Området till största del beläget 
på S sidan om riksväg och mellan bytomt (ÖLM 82) i SV 
och vattendrag och tidigare sankmark i Ö. I områdets V del 
återfinns en naturbildning (RAÄ 44, Åtvids sn) och i områ-
det har sparsamt med stenåldersindikerande fynd gjorts vid 
schaktning för optokabel (RAÄ 104, Åtvids sn).   

Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck 
M ö h: 80-95     
Mittkoordinat: X6456825 Y1508750

Objekt XXIV
Boplatsläge, ca 725 x 90-130 m (NNV-SSÖ—N-S) beläget 
i åkermark, utgörandes av svaga SV-, V- och N-sluttningar 
av delvis sandig moränmark, Ö om vattendrag och tidigare 
sankmark. Områdets S delar belägna N om bytomt (ÖLM 
83). I områdets S delar har kulturlager och sparsamt med 
stenåldersindikerande fynd gjorts vid schaktning för optoka-
bel (RAÄ 122 och 123, Åtvids sn).   

Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck 
M ö h: 80-90     
Mittkoordinat: X6456530 Y1509275
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Bilaga 5.  Revidering av berörda RAÄ-nummer
RAÄ 10:2, Bankekind sn
Stensättning, kvadratisk, ca 9 x 9 m (N-S) och 0,4 m h. Över-
mossad fyllning av 0,5-1 m st stenar. I mitten är ett flyttblock, 
ca 2 x 1,2 m st och ca 1 m h. Bevarade hörnstenar i SÖ och SV, 
1,4 x 0,5 m (Ö-V) resp. 1,2 x 1,2 m st och 0,6 m h. Fyllningen 
är ställvis utfallen.

Antikvarisk kommentar: Stensättningen ursprungligen be-
skriven som rund, ca 9 m diam, men utgörs av en kvadratisk 
stensättning. Det ursprungligen beskrivna kantställda blocket 
i S delen utgör hörnsten i SÖ.   

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: V-sluttning av moränrygg. Skogsmark (blandskog).
Koordinater: X6472743 Y1499515

RAÄ 91:4, Bankekind sn
Skärvstenshög, 5 m diam och 0,3 m h. Bestående av skärvig och 
skörbränd sten liggande i ett svart jord- och sotblandat lager. 

Antikvarisk kommentar: Vid besiktning 110413 kunde den 
beskrivna anläggningen ej återfinnas, därav bevakningsstatus.   

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Skärvstenshög
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Moränbunden bergsrygg med hällar i dagen. Hagmark.
Koordinater: X6469297 Y1501997

RAÄ 115, Bankekind sn
Stensättning (?), rund, 8 m diam och 0,3 m h. Lätt övermossad 
fyllning av 0,3-0,7 m st stenar. Antydan till gles kantkedja, 0,1 
m h av 0,2-0,4 m l stenar. Stensättningens diffusa ytterbegräns-
ning gör den något osäker.

Antikvarisk kommentar: Stensättningen ursprungligen regist-
rerad som ett bevakningsobjekt men bör, trots oklar form, 
bedömas som fast fornlämning. Bra fyllnadsmaterial, topo-
grafiskt läge och omgivande antikvarisk miljö. Röjningsröse 
förefaller uteslutet eftersom fyllnadsmaterialet ligger mycket 
fast och egentlig röjningssten saknas.
Nr 2 enligt 1947-års fornminnesinventering kan ej identifie-
ras, dock den övertorvade jordhög som omnämns ligga 1 m 
V om nr 2. 

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Krön av mindre berghäll, intill äldre odlingskant. 
Hagmark.
Koordinater: X6471802 Y1500917

RAÄ 215:2-3, Bankekind sn
2) Stensättning, rest av, ca 5 m diam och 0,3 m h. Övermossad 
fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. I mittpartiet är en kantställd 
sten, 0,4 x 0,3 m st och 0,25 m h. Något oklar begränsning. 
Tangerar mindre grusgrop i S.

Antikvarisk kommentar: Nr 2 ursprungligen registrerad som 
övrig kulturhistorisk lämning men bör, trots något oklar form, 
bedömas som fast fornlämning. Bra fyllnadsmaterial, topogra-
fiskt läge och omgivande antikvarisk miljö. 

3) Stensättning (?), kan ej identifieras utifrån de i fornminnes-
registret angivna uppgifterna trots mycket goda besiktnings-
förhållanden. Den nämnda kantkedjan kan ej återfinnas och 
fyllning och avsatt kant saknas. Markytan gropig och naturlig. 
Utgår.

Antikvarisk status: 2) Fast fornlämning 3) Ej kulturhistorisk 
lämning 
Lämningstyp: 2) Stensättning 3) Utgår
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krönet av moränrygg. Skogsmark (barrskog).
Koordinater: 2) X6472968 Y1499626 3) X6472973 Y1499605

RAÄ 269, Bankekind sn
Stensträng, ca 90 m l (N-S), 0,5-1,5 m br och 0,1-0,2 m h. 
Enskiktad. Stenarna är 0,2-0,5 m st och är ställvis glest lagda. 
Delar av stensträngen är djupt nedsjunken i marken. 

Antikvarisk kommentar: Stensträngen tidigare registrerad som 
övrig kulturhistorisk lämning p g a svåra besiktningsförhål-
landen med tät gran- och tallplantering (791008). Vid besikt-
ning i mycket goda förhållanden (101012) kan konstateras att 
anläggningen utgör fast fornlämning.

Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Ekonomiskt kartblad: 8G 4a Bankekind
Terräng: Svag Ö-sluttning av moränbunden bergsrygg (N-S). 
Skogsmark (barrskog).
Koordinater: X6471802 Y1500917

RAÄ 316:1-3, Bankekind sn
1) Stensättningsliknande bildning, 7 m diam och 0,3 m h. Helt 
övertorvad fyllning. I mitten är en grop, ca 1,5 m diam och 
ca 0,2 m dj.

5 m SÖ om nr 1 och 5 m VNV om kraftledning är

3) Stensättningsliknande bildning, 4 m diam och 0,2 m h. Helt 
övertorvad.

Antikvarisk kommentar: Nr 2, stensättningsliknande bildning, 
kan ej identifieras utifrån de i fornminnesregistret angivna 
uppgifterna trots mycket goda besiktningsförhållanden. Däre-
mot den ovan beskrivna anläggningen nr 3, som ej omnämns 
i fornminnesregistret.
Nr 1 och 3 har ett mycket gravlikt utseende och är belägna på 
ett ur fornlämningssynpunkt fördelaktigt topografiskt läge. Vid 
provstick med jordsond kan dock konstateras att fyllningen 
är mycket lös och helt saknar stenmaterial. Endast naturliga 
jordlager framkommer vid sondning med 0,6 m stickdjup. 
Anläggningarna är sannolikt rester efter större, mycket gamla, 
myrstackar. 1 m SSV om nr 3 finns idag en myrstack, 5-6 m 
diam.

Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Fornlämningsliknande bildning
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krönet av bergsklack. Åkerholme.
Koordinater: 1) X6472708 Y1499983 3) X6472697 Y1499991

RAÄ 344:1-3, Bankekind sn
1) Stensättning (?), rund, ca 6 m diam och 0,2 m h. Övertorvad 
med enstaka ca 0,1-0,2 m st stenar i ytan. I mitten en rundad 
sten, ca 0,3 m st och 0,2 m h. 

Ca 2 m SÖ om nr 1 är

2) Stensättning (?), närmast rund, ca 3 m diam och 0,1 m h. 
Övertorvad med enstaka 0,1-0,2 m st stenar i ytan. I mitten 
en sten, 1 x 0,7 m st och 0,3 m h. 

Ca 3 m SSÖ om nr 1 är

3) Stensättning (?), kvadratisk?, 3 x 3 m (N-S) och ca 0,1 m h. 
Övertorvad med ett flertal 0,1-0,4 m st stenar i ytan. Kantkedja 
(?), ca 0,1 m h av 0,4-0,5 m l stenar. I anslutning till N sidans 
mitt är en sten, ca 0,6 m st och 0,6 m h. 

I anslutning till och huvudsakligen N om de möjliga stensätt-
ningarna återfinns flera stenansamlingar som möjligen kan 
utgöra rester av fornlämningar.

Antikvarisk kommentar: Vid besiktning (101004) kunde nr 1 
och 2 med stor svårighet identifieras. Anläggningarna förefaller 
sakna form, kan möjligtvis tolkas som en större anläggning. 
Nr 3 kan identifieras utifrån beskrivningen med kantkedja (?) 
iakttagbar i N och V. Anläggningen är dock inte gravlik och 
förefaller snarast vara rektangulär. Den beskrivna kantkedjan 
utgör snarare en stenram.
Nr 1 och 2 tidigare bedömda som fasta fornlämningar (felaktigt 
i fornminnesregistret, skulle egentligen vara nr 1 och 3, allt en-
ligt 1947-års fornminnesinventering). Ingen av anläggningarna 
kan okulärt sägas uppfylla kriterier för fast fornlämning. An-
läggningarna utgör bevakningsobjekt då det inte kan uteslutas 
att det rör sig om rester av fornlämningar. 

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8F 4j Landeryd
Terräng: Krön av mindre rygg på moränhöjd. Hagmark.
Koordinater: 1) X6473647 Y1498923 2) X6473642 Y1498933 
3) X6473637 Y1498927
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RAÄ 6, Grebo sn
Skärvstenshög, närmast rund, 8 m diam och 0,3 m h. Övertor-
vad med ett fåtal 0,3 m st stenar synliga i ytan. Under torven 
framkommer enstaka skärviga och skörbrända stenar, intill 0,2 
m st. Utefter kanten i N-V-S är ett tiotal intill 1,2 m st klump-
stenar, synbarligen naturliga. Ytterbegränsningen oklar i Ö.

Antikvarisk kommentar: Lämningen tidigare registrerad som 
sannolik stensättning. Den är dock inte gravlik utan utgör sna-
rare en skärvstenshög. I anläggningen framkommer skärvsten 
och i N återfinns en husgrundsterrass. 
 
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Skärvstenshög
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: SV-sluttande stenig moränmark med bergshöjd i Ö. 
Skogsmark (barrskog).   
Koordinater: X6463144 Y1505345

RAÄ 18:1-4, Grebo sn
1) Stensättning, rund, 7 m diam och 0,2 m h. Övertorvad med 
i ytan enstaka stenar, 0,2-0,4 m st. I NV kanten är en ca 1 m st 
sten. I mitten en försänkning, 2,5 m diam och 0,1 m dj.

Ca 3 m SÖ om nr 1 är

2) Stensättning, rest av, ursprungligen rund, 5-6 m diam och 0,2 
m h. Övertorvad med i ytan måttligt (i V delen) med 0,2-0,4 m 
st stenar. Den Ö delen saknar synbar fyllning. Ägogräns löper 
över stensättningen i N-S med upplagd stenvall (fyllning?) i 
gränsen. I gränsen är en kantställd sten, 0,25 m h, 0,4 m br 
och 0,2 m tj. Ö delen avskuren av tidigare brukningsväg, nu 
igenväxt.

Ca 20 m NV om nr 2 är

3) Kolbotten, rund, 8 m diam och 0,4 m h. I mitten är en 
försänkning, 3 m diam och 0,2 m dj. Stybbdike kring kanten i 
N-Ö-S. Vid provstick med jordsond framkom rikligt med kol.    

Antikvarisk kommentar: Nr 1 och 2 ursprungligen registre-
rade som bevakningsobjekt i form av stensättningsliknande 
lämningar. Vid besiktning på platsen 2011-04-14 kan dock 
konstateras att anläggningarna utgör fasta fornlämningar. 
Nr 3, ursprungligen registrerad som bevakningsobjekt i form 
av en möjlig stensättning kunde vid samma tillfälle konstateras 
utgöra en kolbotten. 
Nr 4, ursprungligen registrerad som bevakningsobjekt i form 
av en möjlig stensättning kunde vid besiktningstillfället ej 
identifieras utifrån de i fornminnesregistret angivna uppgifterna 
trots mycket goda besiktningsförhållanden. Utgår.

Antikvarisk status: 1-2) Fast fornlämning 3) Övrig kulturhis-
torisk lämning 4) Ej kulturhistorisk lämning 
Lämningstyp: 1-2) Stensättning 3) Kolningsanläggning 4) Utgår
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av sandås (N-S). Skogsmark (barrskog).
Koordinater: 1) X6465031 Y1504543 2) X6465026 Y1504546 
3) X6465043 Y1504519 4) X6465055 Y1504510

RAÄ 19:1-3, Grebo sn
1) Domarring, plats för. På denna plats ska en nu bortröjd 
domarring funnits tidigare. Denna var 5 m diam, ursprungligen 
bestående av 5 resta klumpstenar. 3 st var kullfallna, 1 avslagen 
och 1 sten stod fortfarande rest vid tiden för fornminnesin-
venteringens revideringsinventering 1979-07-12. Stenarna var 
0,7-1,2 m l och avståndet mellan stenarna var 2-2,5 m. Vid 
besiktning 2011-04-14 kunde inga klumpstenar eller gropar 
efter dessa iakttas på platsen. 

11 m NÖ om nr 1 är

2) Stensättning, plats för. På denna plats ska en nu bortröjd 
stensättning funnits tidigare. Denna var rund, 7 m diam och 
0,4 m h med övermossad och lätt övertorvad fyllning av 0,3-
0,8 m st stenar. Vid besiktning 2011-04-14 kunde inga rester 
efter anläggningen iakttas på platsen.

3 m N om nr 2 är

3) Stensättning, plats för. På denna plats ska en nu bortröjd 
stensättning funnits tidigare. Denna var närmast rund, 6 m 
diam och 0,1-0,2 m h med övermossad och lätt övertorvad 
fyllning av 0,2-0,7 m st stenar. Vid besiktning 2011-04-14 kunde 
inga rester efter anläggningen iakttas på platsen.

Antikvarisk kommentar: Vid besiktning på platsen 2011-04-
14 kunde inga fornlämningar iakttas. En större stensamling 
återfinns kring en elledningsstolpe. Anläggningen utgör dock 
inte fornlämning, stenen kan sannolikt ha tagits från de nu 
bortröjda lämningarna. I V, mot kanten av göl, återfinns en del 
större stenar vilka kan utgöra rester efter de bortröjda lämning-
arna. Bevakningsstatus då det inte kan uteslutas att fornläm-
ning kvarligger under mark. Fornlämningarna tidigare något 
felinprickade enligt uppgifter från fornminnesinventeringens 
revideringsinventering. Läget korrigerat till de ursprungliga 
lägesmarkeringarna enligt förstagångsinventeringen år 1947.   

Antikvarisk status: Bevakningsobjekt
Lämningstyp: 1) Stenkrets 2-3) Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Mindre moränhöjd mellan höjdsträckningar i N och 
S. Hagmark.
Koordinater: 1) X6465180 Y1504418 2) X6465195 Y1504431 
3) X6465209 Y1504430

RAÄ 31:1-3, Grebo sn
1) Stensättning, plats för. På denna ungefärliga plats ska en 
stensättning funnits tidigare. Denna var, enligt uppgifter från 
fornminnesinventeringen år 1947, rund, 4 m diam och 0,3 m h 
med fyllning av 0,2-0,4 m st stenar. Den V hälften av stensätt-
ningen var då avskuren av landsvägen. Stensättningen kunde 
ej återfinnas vid tiden för fornminnesinventeringens revide-
ringsinventering år 1979. Vid besiktning på platsen 2011-04-13 
kunde heller inga rester av anläggningen iakttas på platsen.

8 m N om nr 1 är

2) Stensättning, plats för. På denna ungefärliga plats ska en 
stensättning funnits tidigare. Denna var, enligt uppgifter från 
fornminnesinventeringen år 1947, rund, ca 4-5 m diam och 0,2 
m h med fyllning av 0,2-0,5 m st stenar. Stensättningen kunde 
ej återfinnas vid tiden för fornminnesinventeringens revide-
ringsinventering år 1979. Vid besiktning på platsen 2011-04-13 
kunde heller inga rester av anläggningen iakttas på platsen.

I området är

3) Plats med tradition. Enligt ortsbefolkningen har Grebos 
avrättningsplats legat här. I slutet på 1800-talet kunde galgens 
stenskoning ses. Platsen skulle vara i vägslänten, NÖ om 
nuvarande vägen. 

Antikvarisk kommentar: Bevakningsstatus gällande nr 1 och 2 
då det inte kan uteslutas att fornlämning kvarligger under mark.
Platsen för nr 3, avrättningsplats, något feltolkad. Enligt 
historiskt kartmaterial har galgen legat ca 140 m S härom, se 
ÖLM 46.  
            
Antikvarisk status: 1-2) Bevakningsobjekt 3) Övrig kulturhis-
torisk lämning
Lämningstyp: 1-2) Stensättning 3) Plats med tradition
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Ö-sluttning av grusås (NÖ-SV). Skogsmark (bland-
skog).
Koordinater: 1-3) X6467029 Y1503142 (Platsen för stensätt-
ningarna endast markerad med en punkt i fornminnesregistret, 
vilket närmast motsvarar läget för nr 1 enligt inprickningen på 
den äldre ekonomiska kartan).  
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RAÄ 32:1-2, Grebo sn
1) Stensättning, plats för. På denna ungefärliga plats ska en 
stensättning funnits tidigare. Denna var, enligt uppgifter från 
fornminnesinventeringen år 1947, rund, ca 4 m diam och 0,2-
0,3 m h. I mitten en ca 1 m st sten. Övertorvad. Kantkedja av 
ca 0,4-0,5 m l och 0,1-0,2 m h stenar. En del 0,1 m st odlings-
sten var pålagd i mitten. Stensättningen kunde ej återfinnas vid 
tiden för fornminnesinventeringens revideringsinventering år 
1979, ej heller vid besiktning på platsen 2011-04-13.

4 m SÖ om nr 1 är

2) Stensättning, plats för. På denna ungefärliga plats ska en 
stensättning funnits tidigare. Denna var, enligt uppgifter från 
fornminnesinventeringen år 1947, rund, ca 4 m diam och 0,2-
0,3 m h. I mitten en ca 1 m st och 0,5 m h sten. Övertorvad. 
En del odlingssten påförd. Stensättningen kunde ej återfinnas 
vid tiden för fornminnesinventeringens revideringsinventering 
år 1979, ej heller vid besiktning på platsen 2011-04-13.

Antikvarisk kommentar: Bevakningsstatus gällande nr 1 och 
2 då det inte kan uteslutas att fornlämning kvarligger under 
mark. På platsen är två kraftigt övertorvade stensamlingar, ca 4 
m diam och belägna på ett avstånd av ca 3-4 m från varandra. 
Anläggningarna är mycket svåravgränsade och svårbedömda 
och bör bevakas, då det inte kan uteslutas att de utgör rester av 
gravöverbyggnader. Enligt uppgifter från fornminnesinvente-
ringen år 1947 tolkades stensättningarna vid RAÄ 31 och 32, 
Grebo sn som troliga rester av ett tidigare gravfält.  
            
Antikvarisk status: 1-2) Bevakningsobjekt 
Lämningstyp: 1-2) Stensättning 
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av moränrygg. Skogsmark (tallskog).
Koordinater: 1-2) X6466946 Y1503148 (Platsen för stensätt-
ningarna endast markerad med en punkt i fornminnesregistret, 
vilket närmast motsvarar läget för nr 2 enligt inprickningen på 
den äldre ekonomiska kartan).  

RAÄ 76, Grebo sn
Minnesinskription, idag bortsprängd. På en yta av ca 1,5 x 0,5 
m av berghällen fanns tidigare inhugget följande text: BARON 
SETH ADELSWÄRD\OMBYGGDE VÄGEN\1855-1857. 
Under mitten av 1980-talet gav Länsstyrelsen Östergötland 
tillstånd (beslut 1986-12-17, lst dnr 11.391-1961-86) till att, i 
samband med vägförbättringsåtgärder i form av siktspräng-
ning, spränga bort den del av berghällen där inskriptionen 
var belägen.

Antikvarisk status: Förstörd
Lämningstyp: Minnesmärke
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Berghäll med sluttning åt VNV. Vägområde.
Koordinater: X6462435 Y1505486

RAÄ 100, Grebo sn
Stensättning, närmast rund, 5-6 m diam och 0,1-0,2 m h. 
Övertorvad med i ytan talrika 0,2-0,5 m st stenar. Något ojämn 
yta. Skadad av gammal schaktning i Ö och brukningsväg i V.

Antikvarisk kommentar: Nordenskjöld anger att ”ättekullar” 
skulle ha bortröjts vid anläggandet av den närbelägna tomten i 
NV på 1870-talet. I samband med detta skulle fynd och brända 
ben ha påträffats. Han talar även om kvarliggande gravar på 
åsen Ö (?) därom.  
 
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 3a Fillinge
Terräng: Krön av flack åsrygg. Hagmark.    
Koordinater: X6465290 Y1504470

RAÄ 165, Grebo sn
Stensättningsliknande bildning, utgörandes av en ca 2 x 2 m 
st och 0,4 m h stenpackning av 0,3-0,5 m st stenar. Denna är 
belägen i kanten av grustagskant, direkt V om ett i grustaget 
liggande, ca 1 m st, granitblock med två planhuggna sidor. Sten-
packningen tidigare bedömd som möjlig rest av stensättning 
med hänvisning till uppgifter från Nordenskjöld. Han omtalar 
ett mossbelupet kummel av 24 stegs omkrets på Golvsätters 
mark, ovanför den nya vägen och mitt för torpet Klint. Den 
stenpackning som avses utgör dock en naturbildning.  

Antikvarisk kommentar: Ca 35 m NÖ härom är en möjlig 
stensättning belägen, troligen är det den som omtalas av 
Nordenskjöld (se ÖLM 63). 
       
Antikvarisk status: Ej kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Fornlämningsliknande bildning
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: SV-sluttning av moränhöjd. Skogsmark vid grus-
tagskant.
Koordinater: X6461953 Y1505854

RAÄ 186, Grebo sn
Stensträng, ca 70 m l (huvudsakligen Ö-V), 0,5-1 m br och 
0,1-0,3 m h. Vanligen en- till tvåradig och enskiktad av 0,3-1 
m st stenar. Något kringspridd i Ö delen.  
       
Antikvarisk status: Fast fornlämning
Lämningstyp: Hägnad
Ekonomiskt kartblad: 8G 2b Dala
Terräng: Svag N-sluttning av mindre moränkulle med berg i 
dagen. Hagmark.
Koordinater: X6463438 Y1505124

RAÄ 73, Åtvids sn
Torplämning, bestående av 1 husgrund med spismursröse.
Husgrunden är ca 6 x 5 m (VNV-ÖSÖ) och intill 0,2 m h, be-
stående av en kraftigt övertorvad och ställvis svagt avgränsad 
syllstensgrund, vilken tycks saknas i S. Rest av spismursröse, 
2,5 m diam och 0,3 m h. Vid provstick med jordsond framkom 
här tegelflis. 
I området växer klarbär och vinbärsbuskar. N om husgrunden 
är fossil åkermark med i V kanten enstaka röjningsstenar intill 
större stenblock. Läget för torpet Hagsäter enligt den härads-
ekonomiska kartan över området.

Antikvarisk kommentar: Tidigare registrerat som röjningsrö-
seområde. Den nämnda röjningsstenen utgörs dock inte av 
röjningsrösen och röjningen utgör rester av odling tillhörande 
den nu registrerade torplämningen.   
       
Antikvarisk status: Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningstyp: Lägenhetsbebyggelse
Ekonomiskt kartblad: 8G 1b Målbäck
Terräng: Avsats i Ö-sluttande moränmark med hällbunden 
mindre bergshöjd i V. Igenväxande hagmark. 
Koordinater: X6457279 Y1507838

RAÄ 115, Åtvids sn
Stensättning, plats för. På denna plats ska en nu bortröjd sten-
sättning funnits tidigare. Denna var rund, 6 m diam och 0,3 m 
h med övermossad och lätt övertorvad fyllning av 0,2-0,5 m st 
stenar. Vid besiktning 2011-05-16 kunde konstateras att områ-
det schaktats av och planats till för skapande av industritomter. 

Antikvarisk status: Förstörd
Lämningstyp: Stensättning
Ekonomiskt kartblad: 8G 0c Åtvidaberg
Terräng: Ned- och avschaktad del av S- och SV-sluttning av 
moränås. Tomtmark. 
Koordinater: X6454765 Y1510153





Inför planerad ny- och ombyggnad av riksväg 35 mellan Linköping 
och Åtvidaberg utförde Östergötlands museum en arkeologisk ut-
redning etapp 1. Uppdraget omfattade arkeologisk utredning inom 
en ca 32,2 km lång och 200 m bred korridor belägen på båda sidor 
om befintlig väg. Ställvis utgjordes utredningskorridoren av bredare 
passager. Den aktuella utredningssträckan är i föreliggande arbete 
uppdelad i två etapper, Linköping – Fillinge (etapp I) och Fillinge – 
Åtvidaberg (etapp II).
 Den arkeologiska utredningen visar att utredningssträckan etapp I 
berör 58 forn- och kulturlämningslokaler (RAÄ- och ÖLM-nummer) 
och 12 arkeologiska utredningsobjekt. Östergötlands museum gör 
bedömningen att 43 lokaler utefter sträckan Linköping – Fillinge 
bör omfattas av vidare åtgärder i de fall en eventuell exploatering 
medför intrång.
 Utredningssträckan etapp II berör 89 forn- och kulturlämnings-
lokaler (RAÄ- och ÖLM-nummer) och 12 utredningsobjekt. Öster-
götlands museum gör bedömningen att 63 lokaler utefter sträckan 
Fillinge – Åtvidaberg bör omfattas av vidare åtgärder i de fall en 
eventuell exploatering medför intrång. Dessutom ska infrastrukturen 
planeras så att påverkan på fornlämning RAÄ 9, Grebo sn, och dess 
fornlämningsområde undviks.
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